
Parní stroje, turbiny a kotle.

Sestavil J u l i u s  J a n o v s k ý .

Parní Stroj vůbec. Jakkoliv panuje ve stavbě a rozčlenění parních 
strojů neskonalá rozmanitost, jest u všech přeměna parní síly v práci 
pochodem poměrně jednoduchým.

Z největší části u parních strojů účinkuje tlak páry na plochu po
hyblivého pístu a posunuje jej v přesně vyvrtaném válci ve směru osy 
ku předu a zpět. V některých případech může tohoto pohybu býti přímo

Obr. 62.

použito k výkonu pracovnímu, u valné části strojů parních však tento 
přímoČárný pohyb proměňuje se v pohyb rotační, který řemenem, ozu
beným kolem neb i jiným způsobem se uzpůsobuje v žádoucí práci.

Pohyb parního pístu ve válci děje se střídavým oboustranným tlakem 
na základny pístu. Střídání toto vyvozuje se rozvodem parním, který 
nejen na žádném parním stroji scházeti nesmí, ale, jak  později seznáme, 
tvoří nejpodstatnější část celého parního ústrojí. Podstatné části parního
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stroje jso u : parní válec, parní píst, rozvod, pístnice, ucpávky, přímovoď 
křížová hlava, ojnice, klika, hřídel s ložisky, výstředník, regulátor, setr
vačník. K  nim druží se podmínečně i rám a základy u strojů stabilních 
ležatých nebo stojatých.

Na připojeném obr. 62. seznáme uložení a funkci jednotlivých výše 
uvedených součástí. D  jest parní válec s ventilem V  pro přívod páry. 
rozvod parní a píst jsou zde kryty parním válcem. Pístnice K  zapuštěná 
do křížové hlavy Z  pohybuje pístem a zároveň ho odlehčuje pomocí ve
dení a ucpávek S. Křížová hlava pohybuje se v  přímo vodu G a sděluje 
pohyb ojnici P, čímž přím ý pohyb se mění pomocí kliky B  v pohyb 
otáčivý. Klika B  jest naklínována na hřídeli W,  uloženém v ložisku L , 
rovněž výstředníky E  a setrvačník A  jsou na témže hřídeli naklínovány. 
K lidný chod stroje upravuje se regulátorem _R, k terý účinkuje na rozvod 
a uváděn jest v pohyb řemenovým převodem z hřídele W. Stroj vyko
nává práci a přenáší sílu buď přímo setrvačníkem, který  pak bývá upra
ven jako řemenáč, nebo se zvláštní řemenáČ naklínuje na hřídel W.

Cesta, kterou píst vykonal proběhnutím vnitřní délky válce, nazývá 
se zdvih. Každý zdvih vyžaduje polovici obrátky kliky, vykoná-li klika 
celou obrátku, vykonal píst dva zdvihy či dvojzdvih.

Na konci každého zdvihu octla se klika v poloze vodorovné, v tak 
zvaném mrtvém bodu, při němž píst nemá žádné rychlosti a po krátkou 
dobu v každém pohybu ustává. U strojů jednoválcových pomáhá pístu 
i klice mezi chodem stroje přes mrtvé body setrvačník.

Roztřídění parních strojů může se díti z různého stanoviska. Roze
znáváme pak parní stroje ležaté, stojaté, nástěnné, dle počtu parních válců 
jedno, dvou a tříválcové, dle způsobu rozvodu stroje parní šoupátkové 
a ventilové, dle účinku páry stroje plnotlaké a stroje s expansí, pak stroje 
výfukové a stroje s kondensaci, dle počtu obrátek obyčejné hnací parní 
stroje a stroje rychloběžné, stroje stabilní a převozné atd.

Nejčastěji vyskytují se parní stro je  ležaté, jež vynikají stabilností, 
součástky jejich jsou snadno přístupné a lehce přehledné a obsluha jejich 
snadnější, ale vyžadují mnoho místa a některé součástky jejich, jmenovitě 
píst a křížová hlava se jednostranně opotřebují. Stojaté parní s tro je  nevy
nikají stabilitou, zaujímají však málo místa, ale přehled součástí a obsluha 
jejich jsou znesnadněny. Veškeré části stroje stojatého opotřebují se stej
noměrně. Aby stabilita příliš netrpěla otřásáním a chvěním, umísťuje se 
u nich válec nad hřídelem. Nástěnné parní stro je  mají obyčejně klikový 
hřídel nad parním válcem. Rozměry jejich i výkonnost bývají obyčejně 
malé.

Dvouválcové parní stro je  opatřeny jsou dvěma parními válci, z nichž 
každému se dostává přímé páry. Užívá se jich při strojích stabilních, 
a výhradně se s nimi setkáváme u lokomotiv.

Parní st roje  šoupátkové docilují rozvodu buď šoupátkem plochým 
nebo okrouhlým. Zužitkování síly parní není u nich úplné, ale jsou dosti 
jednoduché, konstrukce jejich jest poměrně levná a obsluha snadnější.

U parních strojů s rozvodem ventilovým zužitkuje se síla .páry způ
sobem nejdokonalejším. Rozvod dá se snadno regulovati, ale stroje vyža
dují bedlivé obsluhy a důkladné znalosti rozvodového zařízení ventilového. 
Ú prava jejich jest složitá a nákladná.

Pinotlakých strojů pro značné, avšak neúplně spotřebované množství 
páry neužívá se dnes, leda ojediněle, pokud starší stroje jsou v činnosti.

U strojů S expansí neplní se celý vnitřní prostor válce čerstvou 
parou, nýbrž pouze jeho část, při čemž přívod páry  se zamezuje dříve, 
než píst dokonal úplný zdvih, dokončení zdvihu ponechává se účinku
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rozpínavosti páry ve válci na píst. Dle toho máme stroje parní s různým 
plněním válce a stupeň náplně udán jest poměrem mezi stanoviskem 
pístu ve válci, pokud se přívodu čerstvé páry týče, a mezi délkou celého 
zdvihu.

Aby expanse páry  pokud možno se vyčerpala, slučují se válce dvoj 
až trojnásobně a dle toho nabýváme parních ( strojů expansivních dvoj
násob až trojnásobně sloučených (compoudních). Účinek pístu na kliku dojde 
bližšího vysvětlení v případné stati o těchto strojích jednající.

Stroje výfukové odstraňují upotřebenou páru z parního válce výfukem 
bez dalšího upotřebení.

U  strojů S kondensaci upotřebená pára se účelným ochlazením mění 
ve vodu a buď znovu se upotřebí k napájení kotle nebo i jinak  zu
žitkuje.

Obyčejné hnací parní stroje s m írným chodem neopotřebují se, pokud 
se součástek týče, záhy a značně a vytrvají dlouho. Počet obrátek obnáší 
za minutu 35 až 80.

Stroje rychloběžné konají obrátek až 350 za minutu u modelů men
ších, u větších strojů čítá se až ‘200 obrátek v minutě. Opotřebování jich 
nastává dosti záhy a užívá se jich k výrobě elektrické síly.

Stabilní parní stroje vyžadují pevných základů, parní stro je  převozné 
nemají nepohyblivých základů a čítají se k nim především lokomobily, 
spočívající na kolech, a lokomotivy.

Základy a rám parního s t ro je .  K aždý stálý parní stroj musí býti 
uložen na pevném základě, po případě musí býti k základu připevněn.

Hloubka základu závisí na váze stroje a na povaze půdy, na níž 
základ se stavětí má. A by otřesy rámu parního stroje nepůsobily rušivě 
jak  na okolí, tak i na chod a stabilitu stroje, musíme u půdy měkké voliti 
plochu základu větší, v případech pak zvláště důležitých podkládá se 
základ roštem, jehož mezery se vypěchují betonem. U půdy bahnité se 
pod rošt zarážejí jehly.

Cím těžší stroj, tím pevnějšího a většího základu potřebuje. Zdivo 
základu staví se buď z kamene, nebo z kamene a cihel, nebo pouze z cihel 
a za pojidlo užívá se dobré cementové malty. Dobrých služeb prokazuje 
v této příčině beton.

Hloubka základu řídí se dle průměru parního válce, obyčejně brává 
se 5 až 6 průměrů. Na 1 m 3 cihelného zdivá s cementovou maltou spo
třebuje se 400 cihel, asi 360 l cementové malty, v níž jest 170 kg  ce
mentu, 150 kg  písku a asi 40 kg vody. Mezera pro setrvačník prohlubuje 
se o 400 m m  níže, než nejnižší místo věnce. Dříve než se cihly zazdí- 
vají, kladou se do vody, aby se úplně napojily vodou. Opatřením tím za
mezí se předčasné vysušení malty.

Základy pro parní stroj stavívají se úplně odděleně od základů bu
dovy, čímž se zabrání nebezpečnému chvění a otřásání zdivá stavení 
sousedního. Vyžadují-li toho okolnosti, aby se základ pro parní stroj po
stavil na stávající již klenutí, podkládá se základ kaučukovými deskami, 
kteréž otřásání tlumí.

Rám usnadňuje upevnění parního stroje na základu a poskytuje 
pevného a neměnitelného spojení parního válce s hřídelem.

U velikých strojů nahražuje se jednolitý rám pevně spojenými je d 
notlivými součástkami.

U malých strojů nachází se v r ámu také vedení pro křížovou hlavu. 
U novějších strojů užívá se vedení bajonetového, jaké spatřujeme na obraze 
ležatého parního stroje a které poskytuje při obrábění tu výhodu, že se
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může opracovat! na soustruhu. Při vytáčení třeba dbáti toho, aby poslední 
nůž se pohyboval ve vedení ve směru k válci. Na straně k parnímu válci 
směřující vyvrtá se vedení o poznání menší, protože se tato část vyhřívá 
teplem parního válce a poněkud se roztahuje.

Rám Corlissův či bajonetový má válec parní i ložisko podepřené, 
bajonetový rám Sulzerův má nepodepřený válec. Oba nevyžadují příliš 
mohutného základu.

Bajonetový rám Corlissův bez parního válce znázorněn jest na obr.
63., 64. a 65. Jeden  jeho konec opatřen jest flančí F) na níž se přišroubuje 
parní válec, tělo jeho jest válcovité a jedna strana válce jest prolomená 
ku snadnější obsluze křížové hlavy. Plochy třecí (?, a pro hlavu kří
žovou poněkud vyčnívají nad vnitřní povrch prolomeného válce, takže 
při opracováni není třeba opracovati celé nitro, nýbrž jen  vyčnívající 
třecí plochy. Délka třecích ploch označena jest l, b jest jejich šířka, 
v celku tvoří oba rozměry dráhu křížové hlavy. P řed  i za touto dráhou

jsou v rámovém válci prohloubená místa, do nichž stírá křížová hlava 
při pohybu olej.

Délka dráhy třecích ploch ve válci rámovém jest o něco menší než 
dráha křížové hlavy, která na konci každého zdvihu třecí plochy o něco 
přebíhá. Děje se tak  proto, aby křížová hlava nevyběhla na konci třecích 
ploch ostrou vyčnívající hranou.

Prům ěr válce rámového má u strojů menších tentýž průměr jako 
válec parní, u větších strojů bývá o Vs menší.

Otvor D  upraven jest pro mazničku, avšak zařízení toto hodí se jen  
pro stroje na právo běžící, u nichž tlak na křížovou hlavu účinkuje dolů.

Na rámový válec přiléhá bajonetový rám opatřený ložiskem pro 
hřídel a na spodu nohou. U rámů větších bývá podpěr více, nebo celý 
rám spočívá na základu.

Rám y lijí se ze železné litiny a váha jejich řídí se dle velikosti 
zdvihu pístu.
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Váha rámu s víkem ložiska a šrouby kotevními obnáší:

V áha v kg
V e 1 i k o s t z d v i h  u  vr m m

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

r á m u ........................ 560 800 1100 1610 2260 2800 3800 4600 5900

v í k a ......................... 15 24 40 60 80 105 150 260 290

šr o u b ů  . . . . 8 10 14 16 20 21 26 30 35

■Úhrnem . . 583 834 H 5 4 1686 2360 2916 3976 4890 6225

Postup práce při úpravě rámu jeví se takto: Nejprve se opracuje 
na soustruhu vnitřní bajonetové vedení pro křížovou hlavu a flanc pro 
připojení parního válce, na zevním obvodu i zevní kruhový věnec. Ohob- 
blují se plochy ložiska i jeho víka, jakož i případné roviny na zadním 
povrchu bajonetového vedení. V yvrtá se otvor v těle a víku pro pánve 
ložiska, načež se postranní drážky pro pánve vyťrézují. Konečně vyvrtají 
se otvory ve flanči, pro šrouby ve víku a tele ložiska, otvor ve víku pro 
mazničku a otvory pro umístění ochranného zařízení.

Zámečník pak zapustí šrouby a provede menší opravy.
Často se stává, že u rámů jednotlivých na některém místě povstanou 

trhliny, nebo že rám na některém místě praskne. Tím ovšem je  celý stroj 
vážně ohrožen, ale přece není vždy třeba, aby celý rám byl vyměněn 
za nový. Velmi Často dostačuje přiměřená oprava, k níž se užije spojky 
a šroubů, nebo obruče či pásu a šroubů, při čemž béřeme šroubů vždy 
jen tolik, kolik jest nevyhnutelně třeba. Větším počtem otvorů pro šrouby 
seslabuje se zbytečně okolí poškozeného místa,

Nespočívá-li rám celým spodkem na základě, nýbrž jest podepřen 
na některých místech opěrami a zlomí-li se místo nepodepřené, napraví 
se škoda nejen způsobem výše vylíčeným, ale místo takové se ještě opatří 
podpěrou.

ítám  zakotví se na zděný základ kotevními šrouby, které dle jakosti 
zdivá mají různou úpravu. K rátké šrouby zapouštějí se do základů z te 
saného kamene a sice do otvorů na spodu širších, při čemž vrchní otvor 
musí míti takovou světlost, aby spodní, na hranách nasekaná jehlancová 
část šroubu vrchním otvorem prošla. Bedlivě umístěný šroub upevní se 
v  základu sírou, olovem nebo i jinou hmotou.

U zdivá cihlového užívá se kotevních desek, které se zazdívají 
a o něž se hlavice šroubů opírají. Aby hlavice šroubů mohly se o desky 
opírati, opatřují se tyto podélnými otvory, kterými prochází podélná 
hlavice šroubu jež se po zapuštění otočí o 90“.

Délka desek opěrných rovná se osmi průměrům šroubu, šířka její 
pěti průměrům, délka otvoru v desce obnáší '2 průměry, šířka jeho 1*1 
průměru. Příslušná k těmto rozměrům délka hlavice šroubu rovná se 1*8 
průměru, výška její 0*7 průměru.

Otvory ve zdivu pro šrouby mají míii takovou světlost, aby šroub 
jimi při zapuštění pohodlně mohl procházeti. U základů pro veliké stroje 
parní ze zdivá z tesaných kamenů upevňuje se rám na základ šrouby 
se závitem na obou koncích, z nichž spodní našroubuje se do lité ‘200 m m  
silné, otvorem a závitem opatřené desky, k níž musí spodem býti volný
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přístup, jehož dociluje se zvláštními kanály ve zdivu. Zakotvení toto má 
tu výhodu, že vrchní konce šroubů mohou se ustaviti pohodlně do stejné 
výšky. Zmíněné kanály pro základní šrouby budují se teprve, když základ 
pod nimi byl vyzděn nejméně asi na pět vrstev. Zapuštěné šrouby ko
tevní se neutahují úplně a zalití jich děje se buď kolem vrchního konce 
do mírné hloubky, jejíž dno se utvoří z cídicí vlny, při Čemž prostor pod 
ucpávkou se nechá prázdný, nebo se dutina kolem celého šroubu vyplní 
zásypem pískovým, jež se během krátké doby slehne a zůstavuje nahoře 
prázdné místo. Vrchní konce se oblévají cementem. P ři každém zakotvení 
pomocí šroubů musíme vždy dbáti toho, aby později třeba nutná demon
táž dala se provésti snadno a bez ztráty materiálu a času.

Rám klade se na základ z tesaného kamene bezprostředně, spodek 
rámu musí v  tomto případě býti bedlivě ohoblován a povrch kamenného 
zdivá tak opracován, aby tvořil rovinu úplně vodorovnou. Jeví-li rám po 
uložení na zdivo nesprávnou polohu, kterouž snadno seznáme pomocí li- 
belly přiložené na ohoblovaná místa na vrchní straně rámu, musí se chyba 
napraviti na zdivu, ale v nižádném případě není dovoleno montérům, 
aby chybu vyrovnávali podkládáním rámu.

Po konečném uložení upevní se rám k základu šrouby, při čemž se 
Šrouby pod ložiskem hřídele utáhnou dokonale, pod přímo vodem a parním 
válcem však jen  mírně. Poslední opatření děje se za tím účelem, aby 
stroj mohl samočinně vyrovnati roztažení způsobené teplem. Ač působení 
lineární roztažitosti vyvozené teplem jest v malém rozměru dosti nepatrné, 
přece při delším rámu vytvoří činitele, s nímž radno předem účtovati.

P ři základech ze zdivá cihelného nebo betonového děje se ukládání 
rámu nikoli bezprostředně, nýbrž pomocí železných podpěr, nebo, není-li 
jiného vyhnutí, pomocí plochých klínků z tvrdého dřeva. I  prken z tvrdého 
dříví možno užíti bez nebezpečí, při čemž případné odchylky vyrovnávají 
se železnými plochými klínky, asi 70 m m  šířky, které se do prkna za
rážejí. Aby se rám jednostraně nenapínal, podkládá se každý otvor pro 
kotevní šroub ze dvou stran.

Je-li rám na podpěrách uložen a dokonale vyrovnán, zbývá jen  zku- 
siti, zdali polohu tuto podrží i po utažení šroubů kotevních. K  tom u cíli 
se šrouby mírně utáhnou a zkouší' se znovu, zdali se rám nevzpříčil, což 
snadno se provede libellou přiloženou 11a ohoblovaná místa.

S kladením rámu na základ může se začíti teprve, až když jest 
základ usazen a nabyl přiměřené zralosti, což trvá asi týden.

Uložený a bedlivě vyvážený rám spojuje se s cihelným nebo beto
novým základem cementovou maltou, k terá se pod rám na volná místa, 
utvořená podloženou podpěrou, nalévá. Výška mezery obnáší 20 mm. Aby 
malta cementová se neroztékala, utvoří se kolem rámu asi 20 em  vysoká 
hliněná hráz. P řed  naléváním malty se veškeré plochy, k teré s maltou 
přicházejí ve styk, vodou navlaží. U  menších strojů děje se nalévání řídké 
malty třemi otvory. V nalévání se ustane, až malta dosáhne výše 25 m m  
nad nejspodnější hranou rámu. Schnutí a tvrdnutí cementu trvá několik 
dnů, načež se hliněná hráz odstraní a kraje uhladí.

Místo cementové malty užívá se také betonu k vyplnění prostoru
mezi rámem a základem.

Beton k témuž účelu připravuje se z jednoho dílu portlandského
cementu a tří dílů jemného štěrku, nejlépe drobných zbytků při výrobě
Štěrku křemenného nabytých, které se za sucha s cementem promísí, pak 
vodou navlhčí a konečně lopatou bedlivě promíchají.

Beton se pod rám pěchuje stejnoměrně, abý však na opačné straně 
neunikal, opatří se tato strana latí, při Čemž se ucpou dřevem všechny 
otvory v rámu.
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Veškeré práce jak s cementem tak i s betonem podnikané mají se 
proyáděti rychle, jelikož cement rychle tvrdne.

Je-li třeba pod ložiskem hřídele umístiti jím ky na olej, děje se tak 
před cementováním nebo betonováním rámu.

Ložisko klikové. U  strojů ležatých bývá ložisko klikové umístěné 
na rámu a spodní jeho část pro veliký tlak ojnice tvoři s rámem jediný 
celek. Obyčejně hotoví se ložisko u strojů až do 500 zdvihů dvojdílné, 
přes 500 zdvihů Čtyřdílné. Dvojdílného ložiska užívá se také tehdy, kde 
se předpokládá, že stroj budou obsluhovati obyčejní dělníci a jmenovitě 
tam, kde parní stroj má pouze podružnou úlohu.

Aby se čelilo značnému tlaku ojnice, hotoví se také u menších strojů 
ložisko šikmé s dvojdílnou pánví (obr. 66.).

Z četných 
konstrukcí loži
sek klikových 

uvedeme na obr.
67., 68 . a 69. je 
dinou, s ostat
ních dle možno
sti podáme pouze 
ústní vysvětlení.

Zmíněné lo 
žisko má pánev 
čtyřdílnou, roz
dělenou na dva 
díly boční L., 
jeden díl vrchní 
L a a jeden díl 
spodní L r P á n 
ve jsou z litiny 
železné, uvnitř 
vylité bílou kom
posicí. Víko D 
jest rovněž z li

tiny železné,
opatřené účelnými dutinami, aby nebylo příliš těžké, upevňuje se k tělu 
ložiska šrouby S. Postranní díl pánve L, ustavujey se šrouby S v jichž 
matky T  jsou ocelové a zapuštěné v tělo ložiska. Šrouby 5j působí na 
společnou ocelovou desku P, která sděluje tlak pánvi. Trubicemi R  p ři
vádí se potřebný tuk k mazání.

Místo šroubu a ocelové desky užívá se zhusta šroubu s klínem, 
kterým se postranní část pánve utahuje a k hřídeli tiskne. Utahování této 
části pánve děje se obyčejně pouze na jedné straně, protější vyběhaná 
část podkládá se tenkým plechem. Aby se víko dalo snadno sejmouti, 
musí šroub u posléze uvedeného způsobu ustavení pánve procházeti víkem 
v hladkém otvoru. Příslušná matka šroubu, kterým se klín vzhůru nebo 
opáčně ustavuje, musí se nacházeti v těle ložiska, konec jeho pak víkem 
procházející opatřen jest pouze čtyřhrannou hlavou pro klíč.

Víko ložiska zapadá na zevnější straně zvláštními nálitky na vrchní 
část těla ložiska a tím usnadňuje šroubům překonávání odporu ojnicí pů
sobeného.

Vyběhané pánve ložisek opravují se dnes vyléváním poškozené vrstvy 
bílou slitinou, což platí nejen o ložisku klikovém, nýbrž také o ložisku 
hlav ojničních.

K r o n ik a  p r á c e  X. 35

Obr. 66.
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Pánve ložiska mají býti k dodatečnému obnovení pomocí bílé slitiny 
opatřeny na vnitřním obvodu drážkami, v  nichž se ztuhlá a vychladlá 
slitina zadržuje. Za tím účelem dostává se drážkám průřezu lichoběžníku, 
širší základnou obráceného k zevnímu obvodu pánve.

A by bílým kovem znovu vylévaný a opravený obal jednotlivé části 
pánve uvnitř pevně neslil a nespojil, vkládají se mezi jejich stýkavé plochý 
tenké plechy, které však neprocházejí celým vnitřním průměrem ložiska. 
Přiměřené síly dostává se obalu z bilé slitiny zvláště upraveným želez

ným jádrem, které jest na 
obvodu opatřeno tolika dráž
kami, kolik plechových vlo
žek bylo užito, nebo jinými 
slovy, z kolika dílů pánev 
se skládá. Do řečených drá
žek zapouštějí se konce ple
chových vložek. Jádro má 
průměr asi o 20 m m  menší 
než průměr pánve. K dyby 

jádro nemělo opěrných drážek pro plechové vložky, snadno by se konce 
těchto mezi sléváním ohnuly a jednotlivé dílce pánve by na sebe nedo- 
sedaly v přesné ploše.

Ohoblovaná a očištěná pánev se před vylitím i s jádrem vyhřeje, 
aby tekutou slitinu jednak rychle neochlazovala, jednak také aby se za
bránilo nebezpečnému stříkání kovu. Vyhřátá pánev se staví pak na 
rovnou desku, spodek se zevně kolkolem zahradí vrstvou písku nebo hlíny, 
rovněž kolem vrchního kraje utvoří se věnec z písku nebo hlíny, čímž 
se sice nabude pánve delší, ale v prodlouženém konci, k terý se na sou
struhu utočí, shromáždí se veškerá nečistota a skutečný, níže položený 
kraj má slitinu bublinek a nečistot prostou.

Obr. 67.
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Slitiny musí se vždy připraviti dostatečné množství buď v kelímku 
nebo ve lžících. Dodatečné přilévání, při němž proud tekuté slitiny byl 
přerušen, poskytuje nepodařený odlitek. Užije-li se několika slévacích lžic, 
musí ze všech díti se slévání najednou a pramének tekutého kovu má se 
rozrážeti o plechové vložky, ve kterémž případě vyplňují se každou lžící 
dva dílce pánve najednou.

Slitina má býti roztavena dokonale a po roztavení vyhřívá se do 
červeného žáru. Přímo před sléváním musí se tekutá slitina bedlivě pro- 
míchati, aby jednotlivé je jí složky následkem nestejné měrné váhy netvo
řily vrstvy, při čemž by ku př. antimon se usadil na nejnižším, cín pak 
na nejvyšším místě kelímku nebo lžíce a slitek byl by nestejnorodý.

Bílá slitina, jaké se k vyplnění pánví u Iožisk užívá, má následující 
složení:

5*4 dílů mědi, 7-8 dílů antimonu, 86*8 dílů cínu, nebo 
5 „ 10 „ „ 85
3 n 7 „ „ 90 „ „ „
8 „ 12 „ „ 80

Velice osvědčila se pro ložiska kliková slitina, následovně upravená. 
Do 9*5 dílů roztopené mědi přimísí se 13 dílů antimonu a do této směsi 
přidá se 59 dílů čistého cínu. načež se vše bedlivě promíchá, vylije, nechá 
vychladnouti a na drobné kousky se roztlouká. 27 dílů této slitiny se 
znovu roztápí a přidává se 29*5 dílů čistého cínu, bedlivě se promíchá 
a slévá v pruty.

Pořad opracování ložiska jest následující: Nejdříve ohoblují se stý- 
kavé plochy jednotlivých částí pánve, vyhoblují se v nich podélné drážky 
pro vnitřní obal z bílé komposice, rovněž se ohobluje klín výstužný 
a k němu přiléhající plocha části pánve. Sestavenou pánev vytočí sou
stružník na žádaný průměr a opatři ji obvodovými drážkami pro plášť 
z bílé komposice, dále vytočí šroub a matku pro výstužný klín a očka 
pro víko. Po vylití pánve bílou komposicí vytočí se přesný průměr pánve 
dle velikosti čepu hřídele. Zámečník konečně celek sestaví a zapustí šroub 
výstužný a klín.

Ukládání pánve do těla ložiska vyžaduje rovněž náležité péče, jm e
novitě musí býti přihlíženo k tomu, aby pánev zevní stranou přiléhala 
těsně na tělo ložiska.

Bronzové pánve se mezi chodem při zahřátí zkřivují a jednotlivé 
části jejich na stýkavých krajích řezu svírají hřídel, Z této příčiny vrtá 
se otvor u bronzových ložisek dvoudílných o půl procenta, u čtyřdílných 
o 0-8°/o větší než průměr čepu.

U velikých strojů musí se při úpravě ložiska bráti zřetel ku pro
hnutí hřídele. Některé strojírny vrtají otvor ložiska poněkud šikmo ve 
směru prohnutí, čímž ušetří se značně práce při oškrabování a poslední 
úpravě pánve, jiné strojírny naklánějí poněkud rámovou podpěru směrem 
k setrvačníku.

Mazáni ložiska. Každé ložisko opatřeno jest přiměřenými příč
nými drážkami a otvory k účelnému mazání, jež se provádí buď knotem, 
nebo se olej na plochy třecí kape, nebo se mezi ně vtlaČuje. Y novější 
době neužívá se u ložiska klikového mazniček knotových, větší oblibě těší 
se mazniČky, které dodávají stýkavým plochám olej v kápkách, neboť 
kontrola, zdali maznička účinkuje správně, jest u nich dosti snadná.

Křížová hlava. Přičná hlava. Křížová hlava zprostředkuje změnu pří
mého pohybu pístnice v pohyb rotační a jest prostředím mezi pístnicí, 
kterou podporuje v přímém pohybu a mezi ojnicí. Pístnice spojena jest

35*
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pevně s jednou stranou hlavy křížové, kdežto spojení druhé strany kří
žové hlavy s ojnicí provádí se pomocí čepu.

Oporou křížové hlavy v přímovodu jest jednostranné neb oboustranné 
vedení Vedení jednostranného užívá se u strojů, které se stále otáčejí 
jediným  směrem

Křížová hlava a vedení stýkají se třecími plochami, které jsou buď 
rovinné a upravují se hoblováním, nebo mají povrch válcový a opraco
vávají se na soustruhu.

/ \
~U - v

■ H i_ I ť  r,1 *3 1 iJ &r\  tr Jn \\ J  //

1 1 
i---- 1---- '

r

Obr. 70. Obr. 71.

Mezi třecími plochami hlavy křížové a vedením nastane časem me
zera, a sice tím dříve, čím vetší tlak na obě třecí plochy působí. Maximem 
tlaku toho jsou 2 až 3 kg na 1 em- třecí plochy, kterýž obnos jest zá
roveň základem pro výpočet rozměru třecích ploch. Opotřebení třecích 
ploch vyrovnává se u křížových hlav tím, že se upravují ku stavění po-

|Q.
Obr. 72.

mocí klínu nebo šroubu, takže časem povstalá mezera přitužením třecích 
ploch se vyrovnává.

Křížové hlavy s rovnými třecími plochami mohou míti vedení jedno
stranné nebo oboustranné. Na obr. 70. a 71. znázorněna jest křížová hlava 
stojatého stroje s rovnou třecí plochou o vedení jednostranném. Do těla 
K  jest konicky zapuštěn a pomocí klínu upevněn konec pístnice S- K o
nicita či zúžení konce do křížové hlavy zapuštěného obnáší 1/2i až 1/40 
délky zapuštěného konce. Na opačné straně jest tělo křížové hlavy K
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rozvidleno k zakloubení ojnice, kteréž provádí se pomocí čepu Z  a matky 
šroubové. Třecí plocha G má řez lichoběžníku a pohybuje se mezi lištami 
A, A , . U těchto hlav křížových jest nutno, aby třecí plocha G byla do
statečně prodloužená pod čepem ojnice, jinak  by při kyvu se příčila ve 
vedení mezi lištami a nastal by jednostranný tlak.

Křížová hlava s rovnými třecími plochami a oboustranným vedením 
pro větší parní stroje stojaté (obr. 72.) působí stejnoměrným tlakem na 
obě třecí plochy přímovodu. Třecí plochy G a (7, upevňují se zvlášťvna 
tělo hlavy křížové K  pomocí nálitkň 2j Za a utahují se šrouby S. Cep 
pro zakloubení hlavy ojničné jest konicky v rozvidlené části těla zapuštěn 
a proti vytočení pojištěn.

Křížové hlavy s válcovými třecími plochami (obr. 73.). Jako u přímo
vodu s válcovými třecími plochami mohlo býti užito výhod, které posky
tuje obrábění na soustruhu, rovněž i u těchto křížových hlav dociluje se 
přesného opracování řečených ploch pomocí soustruhu. Třecí plochy upra
vují se buď celistvé, bez dalšího při vyběhání nutného ustavení, nebo 
upravují se ke stavění pomocí šroubu neb klínu.

Pro 
menší stro
je  hotoví se 

křížové 
hlavy 

i s třecími 
plochami 

z jediného 
kusu, lépe 
však jest, 
jsou-li třecí 
plochy v y 

robeny 
zvláště 

a upevní-li 
se dodateč
ně na tělo.
Podobnou křížovou hlavu představuje připojený obraz. Tělo její zho
toveno jest z ocelové litiny, konstrukce jest tudíž vzdor lehkému tvaru 
velice pevná. Třecí plochy (?, G2 nasazují se na zvláštní nálitky a hotoví 
se ze železné litiny nechť jest tělo z kujného železa nebo z lité ocele. 
Děje se tak z ohledu na hmotu, z jaké jest bajonetový rám stroje a pří- 
movod, ve kterémž případě setkávají se stejnorodé třecí plochy a opotře
bení nebývá jednostranné a nenastává v krátké době. Kdybychom i pro 
tělo křížové hlavy volili železnou litinu, vyžadovaly by její stěny silnější 
konstrukce. Připojená maznička k čepu ojniční hlavy obstarává mazání 
téhož mezi chodem, o jehož bližším zařízení bude na případném místě jednáno.

Křížová hlava s válcovými třecími plochami upravenými ku stavění 
pomocí klínu a šroubu, znázorněna jest na obr. 74. Celá křížová hlava 
i s tělesy třecími G  ̂ G2 jest se železné litiny, tělesa třecí zapuštěna jsou 
na zvláštních nálitcich a stavění jich v těsný dotyk s plochami třecími 
přímovodu děje se pomocí klínů K, K.,, při čemž utažením klínů vypu- 
zují se tělesa třecí z původní polohy blíže ku třecí ploše přímovodu. 
Klíny pojišťují se proti uvolnění protimatkou, nálitky, o něž se tělesa 
třecí opírají, musí míti přiměřenou sílu, aby dopouštěly nejen umístění 
klínů, ale aby jim také popřály dosti volného prostoru ku pozdějšímu 
utáhnutí.

Obr. 73.
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Cep ojniční hlavy Z  opatřen jest mazničkou 0  na celné straně, z níž 
vpravuje se olej otvorem a drážkou mazací k příslušnému ložisku.

Jm é  úpravy při zařízení křížové hlavy docílí se umístěním čepu 
ojničné hlavy přímo v těle hlavy křížové, která se za tím účelem opatřuje 
dvojdílným ložiskem, jehož víko jest s tělem spojeno silnými šrouby 
a tvoří zároveň přední stěnu hlavy křížové. V tomto případě není však 
hlava křížová rozvidlena, nýbrž rozvidlí se konec hlavy ojniční, který 
z obou stran hlavu křížovou objímá a jehož ložisko na obou koncích opa
třeno jest přiměřenými obojky

Na případném místě bylo již uvedeno, že konstrukce přímovodů 
musí býti přiměřeně volená, aby odolala tlaku, k te rý  ̂ pístnicí na křížovou 
hlavu se přenáší.

Zmíněný tlak mění směr dle toho, na kterou^ stranu otáčí se klika 
a s ní i setrvačník. Je-li tento směr stále stejný, sestrojí se dotyčná třecí 
plocha přímovodu přiměřeně sesílená, aby čelila zvýšenému tlaku, druhá 
může voliti se slabší tou měrou, aby okolnostem vyhověla, Seslabení 
méně namáhané třecí plochy přímovodu nesmí však překročiti jisté meze,

jmenovitě tehdy,
j-̂ i i úČtuje-li se s naho-

í dilým tlakem zpá
teční páry  a před
stihem šoupátka.

Opracování 
rozvidlené křížové 
hlavy provádí se 
následovně: Na sou 
struhu utočí se ze
vní válcová plocha 
třecích ploch, vy- 
krouží se zevní a 
vnitřní plocha pro 
čep a vyvrtá se 
kuželový otvor pro

pístnici. Dále vyvrtá se otvor pro klín pístnice a ohoblují se zevní 
plochy křížové hlavy. Zámečník upraví otvor pro klín, klín zkusmo za
pustí a zabrousí křížovou hlavu do přímovodu. Často se úprava otvoru 
pro klín a jeho zapuštění ponechává až při sestavování stroje.

Obr. 74.

Váha křížové hlavy rozvidlené.
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Čep křížové hlavy jest vždy z ocele. Úprava jeho i uložení a poji

štění mají býti bedlivé a přesné. Oba jeho konce, kterými spočívá ve 
stěnách W, W 2 hlavy křížové (obr. 75.), jsou konické, mezi nimi jest 
válcovitá část Z, jež spočívá v ložisku ojničné hlavy. Oba kužele tvoří 
původně jediný kužel, jehož střední část jest udobena na soustruhu ve 
válec o délce b. Sklon stran kužele obnáší 1.2° a jelikož jest u obou ku
želů stejný, udržuje se každý stejně v příslušném otvoru a únosnost obou 
jest stejnoměrná.
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Slabší konec protažen je s t ve Šroub, na nějž natáčí se šroubová 
matka M, která čep udržuje ve stálé poloze. Jsou-li stěny W ] W2 poněkud 
slabé a byla-li matka M  silněji utažená, nastává sevřením stěn postranní 
tlak na konec ojniční hlavy. Vadu tuto odstraňuje opevnění umístěné na 
širším konci čepu, které udržuje čep stále v původní poloze. Za tím účelem 
opatřuje se širší konec čepu čípkem, na nějž navléká se deska z kujného 
železa, která se pojistí šrouby zapuštěnými do stěny W r  U  větších strojů 
užívá se obou způsobů upevnění zároveň.

Mazání čepu děje se mazničkou S , z níž se tlačí olej průvrtem ku 
třecím plochám čepu a jeho ložiska. U  starších konstrukcí byla mazniČka 
umístěna na rámu a mazala zároveň vrchní dráhu hlavy křížové. Zařízení 
toto bylo přípustné u strojů na právo se otáčejících, u nichž působil tlak 
na křížovou hlavu směrem k základu. U strojů na levo se otáčejících 
s tlakem vzhůru působícím umístění mazničky na rámu nebylo by správné, 
jelikož by se dostávalo čepu oleje mazáním hořejší třecí plochy přímo- 
vodu i křížové hlavy spotřebovaného a znečištěného.

Průměr čepu hlavy křížové mění se dle velikosti síly účinkující 
pístem na pístnici. P rům ěrné zatížení čepu obnáší 80 kg  na 1 em2, poměr 
délky čepu k jeho průměru stanoven jest 1-5:1, t. j. délka čepu rovná 
se 15 velikosti průměru. Z těchto údajů 
vypočítáme velikost průměru Čepu, uči- 
níme-li P  — 1-52. d . 80, ve kteréž rov
nici znamená P  velikost tlaku pístnice 
na křížovou hlavu, d  průměr čepu, číslo 
80 velikost dovoleného zatížení na 1 em2 
a 15 poměr mezi délkou Čepu a jeho 
průměrem. Bude pak

'2-25 . d 80 =  P , 180 d — P a z toho

Prům ěr čepu se vypočte, dělíme-li jeho zatížení 180.
Hotoveni čepu provádí se následovně: Na soustruhu vytočí se čep, 

podložka pod matku, pak matka i konec čepu opatří se závitem. Navrtají 
se otvory pro mazání a zámečník Čep zabrousí a zapustí.

Váha ocelových čepu hlavy křížové.

V elikost  
zdvihu  
v mm

2 0 0 300 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1000 11 0 0 1 2 0 0

k g 1 1-5 2 4 5 7 9 12 14 18 20

Ojnice (těhlice). Křížová hlava spojena jest s klikou pomocí ojnice 
či těhlice. Konce je jí jsou utvářeny tak, aby dosaženo bylo přiměřeného 
spojení na straně jedné s hlavou křížovou, na druhé pak s čepem kliky,
Oba konce ojnice nazývají se pak ojniční hlavy.

Nejčastěji vyskytují se ojniční hlavy s ložisky, které sledují zároveň 
pohyb ojnice a jsou zhotovené z hmoty, jež nepůsobí rušivě na p ří
slušný Čep.

Pokud se týče konstrukce hlav ojničních jest třeba dbáti toho, aby 
osy jejich byly úplně rovnoběžné a aby se celý povrch čepu stýkal
přesně s pánví ložiska, časem vyběhané ložisko má býti tak sestrojeno,
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aby následky z toho plynoucí daly se snadno vyrovnat!, aniž by stálá 
vzdálenost obou os ložisek se změnila. Další požadavky týkající se oprav, 
které nemají ciniti velikých obtíží při výměně ložisek, a nemají vyžado
vat! značných Časových ztrát. Rovněž mazání má býti prováděno racio- 
nelně a nijak složitě a všechny hrany a konce mají býti v uvarování 
úrazu zaokrouhleny.

Ojniční hlavy jsou buď zavřené nebo otevřené dle toho, sestává-li 
tělo jejich z jediného kusu nebo z více částí.

Zavřená ojniční hlava pro spojení s křížovou hlavou znázorněna jest 
na obr. 76. Konec ojnice tvoří třmenové oko A, do něhož se vkládají 
pánve se zařízením utahovacím. Pánev jest dvojdílná a část její L^ opírá 
se o okrouhlý konec ojnice, druhá část L.t opatřena jest na zadní straně 
šikmou plochou, na níž dosedá klín if, který se opačnou stranou opírá 
o rovnou plochu třmenu. Klín K  jest provrtán a průvřt opatřen závitem 
a šroubem S, jehož oba konce procházejí třmenem, P růvrty  ve třmenu 
jsou bez závitu. Otáčením šroubu S  šine se klín K  výše nebo níže 
a tlakem na šikmou plochu pánve L t uvolňuje nebo utahuje obě části 
pánve L { L r  Hlava šroubu S  i matice jeho jsou proti roztočení a uvol
nění pojištěny, jak  na obraze patrno.

Protějškem k předchozí hlavě ojniční jest zavřená hlava pro Čep 
kliky (obr. 77.), u vníž rovněž jest ojnice na konci rozšířená v oko, upra
vené v třmen A. část pánve opírá se o okrouhlý konec třmenu, druhá 
část L.1 jest na protější straně zakončena rovným hřbetem, k terý se opírá 
o klín K. Utažením klínu sbližují se Části pánve, klín pojistí se šroubem 
s matkou v podlouhlé mezeře třmenu se pošinujícím.

Pánve obou hlav pojištěny jsou proti postrannímu vyšinutí kruho
vitým obojkem. J a k  z obou obrazů patrno, může nastati ustavení pánvic 
u jedné hlavy na straně vnitřní, u druhé pak na straně vnější, čímž do
ciluje se vždy nezměnitelné vzdálenosti os obou hlav.

U menších strojů užívá se zavřených ojničních hlav jednoduššího 
provedení se třmenem kruhovitým, při němž stavění obou částí pánve 
děje se taktéž klínem, pojištěným proti uvolnění protimatkou.

Otevřené hlavy ojničné. Obr. 78. znázorňuje velmi často upotřebený 
model této hlavy. Ojnice S  jest na konci vykovaná v rovnoběžnostěn, 
přes nějž navléknut jest zvláštní třmen B , v němž uloženy jsou části 
pánve L { L ,,  z nichž část L., opírá se o konec ojnice. Třmen upevňuje 
se na konci ojnice klínem K  a vložkami Z s Z2, které procházejí podélným 
otvorem v obou koncích třmenu i ojnice. Zařízení toto účinkuje zároveň 
na utahování pánve L,. Klín K  pojištěn jest proti uvolnění šroubem. 
Utažením pánve L i pošinuje se osa ložiska k ojnici, čímž nastává zkrá
cení původní délky ojnice.
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Obr. 78.

Otevřená ojniční hlava hodí se pro m írný chod stroje, jelikož nepře 
náší spolehlivě síly, působící kolmo na osu ojnice, pří zrychleném chodu. 
Hlavy této užívá se u čepu hlavy křížové, zřídka u čepu kliky.

Klínu dostává se konicity 1 :10, a tlouštky 0*2 až 0-3 celé šířky hlavy.
Otevřená hlava lodní ojnice vyniká pevným spojením víka s udo- 

beným koncem ojnice. Spojení 
toto provádí se pomocí silných 
šroubů, jichž pně pronikají zevní 
povrch pánve a tím zabraňují 
její otáčení. Pánev jest ze že
lezné litiny a na vnitřní straně 
vylitá bílou slitinou. Matky spo
jovacích šroubů jsou pojištěny 
proti uvolnění.

H lavy ojniční pro zalomené 
hřídele mají poněkud jinou úpra
vu. Konec ojnice jest rozvidlen 
a umístěna v něm pánev u tu 
žená směrem ústí vidlice klínem 
a vložkou Klín opatřen jest na 
užším konci šroubem, na nějž 
navléká se cívka, jež tvoří oporu 
matce, kterou klín nejen upevňu
jeme, ale zároveň utahujeme.

TJ křížových hlav neroz- 
vidlených a ložiskem opatřených užívá se k zakloubení ojnice rozvidlené 
ojniční hlavy s čepem (obr. 79.). Rozvidlené části ojnice opatřeny jsou 
otvory, v nichž se upevní čep Z. Pojištění čepu proti uvolnění provedeno 
jest klíny K 2, jež jsou taktéž zajištěny šrouby. Úpravou touto chrá

něny jsou rozvidlené části 
ojnice před nemírným sevře
ním a nenastává u nich tu 
díž nikdy jednostranný tlak.

Hlavy této užívá se 
při spojení ojnice s křížo
vou hlavou.

Ojnice hotoví se z pláv
kového železa nebo ocele. 
T rup ojnic má průřez bud 
okrouhlý nebo obdélníkový, 
se zakulacenými menšími 
stranami. U prostřed a ke 
klice se trup sesiluje, aby 
snáze odolal tlaku na vy
hnutí. Ojnic obdélníkového 
průřezu užívá se u loko
motiv..

Často vyskytují se u 
hlav ojničných nárazy, jichž 

původ vězí buď ve vyběhaných pánvích nebo čepech. Dlouho trvajícími 
nárazy pozbudou čepy okrouhlosti a musí se nahraditi novými.

Nejčastěji odpomáhá se nárazům rozpilováním pánve na styčných 
plochách jednotlivých je jí částí. Dříve užívalo se všeobecně pánví, jejichž 
styčné plochy na sebe nedosedaly a mohly se tudíž při nastalém vybě-

Kronilca práce X, 3 6

Obr. 79.
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hání pošinutím klinu utáhnouti. Methody této se dnes užívá jen zřídka, 
spíše pravého opaku. Styčné plochy pánve se nyní všeobecně těsně k sobě 
utahují a při opotřebení se rozpilují a opět klínem pevně sevrou. Poho
dlněji provádí se tato oprava u lodní hlavy ojniční, u níž se mezi víko 
a tělo hlavy hned předem vkládají tenké mosazné proužky, které při vy- 
běhání pánve se bez nesnází vyjmou a pohodlně obrousí nebo se nahradí 
slabšími.

Jako u ložiska klikového musí i zde býti přihlíženo k tomu, aby 
konce dosedacích ploch pánve od čepu poněkud odstávaly, jinak by při 
nastalém zahřátí a sevření pánve mohl nastati jednostranný tlak na čep, 
k terý  by se zahříval. Abychom této vadě čelili, vrtáme otvor pánve 
o něco větší než průměr čepu.

Tlouštka pánve i velikost případného obojku řídí se těmitéž pravidly, 
které platí o ložisku vůbec.

Pánve hlav ojničních, nebo v případě, kde by bylo užito rozvidlené 
hlavy s čepem, i pánev hlavy křížové, hotoví se z bronzu nebo ze že
lezné litiny, k terá se za těchže podmínek jako u ložisek vůbec vylévá 
bílou komposicí.

Délka ojnice brává se obyčejně pětkráte větší než poloměr kliky. 
Je n  v případech, kde délka stroje se ze závažných příčin musí omeziti, 
jmenovitě u strojů stojatých, volí se délka ojnice tři a půl až čtyřikráte 
větší než poloměr kliky. Cím kratší ojnice, tím větší tlak působí na pří- 
movod a tím většímu tření a opotřebení jest tento podroben.

Výkony spojené s úpravou ojnice sledují v následujícím pořadí: Na 
soustruhu utočí se trup a hlavy ojnice, ložisko se vyvrtá a obojek se 
srovná. P ak  ohoblují se plochy hlav, jakož i ložisko zevně k předběžnému 
zapuštění. Navrtají se otvory hlav jakož i otvory pro šrouby a klíny. 
Konečně vyhoblují se klíny a otvory pro ložiska a zámečník upraví jed 
notlivé části a sestaví v celek.

Váha ojničních hlav v kg.

Zdvih  v  mm 200 300

!
O O 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Železo  v kg. . . 

O cel v kg. . . . 

B ronz v  kg. . .

1 1 5

1-5

1-4

19-5

1-5

2-5

30

3

5

45

3

6

64

4

7

85

5

9

112

6

10

176

7

15

222

7

20

280

8

25

340

8

36

Ú hrnem  v  kg. . 14'4 23.5 38 54 75 99 128 198 249 313 384

Čep klikový. Cepem klikovým spojuje se ojnice s klikou, čep  hotoví 
se z ocele. Ú prava jeho děje se bedlivě a některé vynikající strojírny jej 
zakalují a pečlivě vyhlazují, což velice přispívá k tomu, aby se mezi 
chodem stroje nezahřál.

Účelné uložení čepu t  klice vyžaduje úplně vodorovné polohy jeho 
osy, kterouž možno docíliti pouze vodní váhou. V této příčině musí býti 
čep tak  sestrojen, aby přiložení vodní váhy připouštěl.

čep  klikový podléhá někdy uvolnění, nebo se vzdor mazání zahřívá 
a do lůžka zařezává, nebo se dokonce i zlomí.
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Uvolnění cepu nastává vždy následkem přílišné konicity. Přesahuje-li 
konicita y 24 délky čepu, nemá tento stálosti, nechť jest sebe lépe utažen.

ftozedraný čep nahrazuje se novým, rovněž i jeho ložisko. Příčinou 
rozedrání čepu i jeko ložiska může býti buď nedostatečné mazání, nebo 
také nesprávné jeho uložení.

Opatření nového čepu setkává se velmi často s obtížemi, spojenými 
jednak s přerušením Činnosti stroje po delší dobu, jednak  také s jeho 
uložením. Proto, pokud možno, opravuje se poškozený čep, při čemž ro-
zedraný obvod čepu se opiluje, nebo se zbavuje obroušením ostrých ne
rovností a h lazením ve dřevěném otáčivém svěradle na povrchu urovnává. 
Hlazení provádí se jem ným  práškem pemzy nebo směsí vídenského vápna 
s olejem a sice tak dlouho, pokud není povrch úplně hladký. Ložisko pak 
nahrazuje se jiným, které odpovídá změněným poměrům.

Zlomí-li se čep, bývá toho příčinou nedokonalá jakost materiálu, nebo 
nebyl čep náležitě uložen a při pohybu ojnice a kliky byl příliš jedno
stranně namáhán, což se stává, nesouhlasí-li osy čepu a ložiska a není-li 
poměr jejich k rovině kliky přiměřený.

Mazání čepu dělo se a dosud v mnohých pří
padech děje umístěním mazničky na hlavě ojnice.
Mazání toto není výhodné z té příčiny, protože 
mezi chodem není možno zjednati si jistotu, zda-li 
maznička správně účinkuje. Obyčejně se chyba 
zjistí v době, kdy nesprávným nebo nedokonalým 
mazáním již na čepu a příslušném k němu ložisku 
nastalo porušení. Nedostatek ten byl příčinou no
vého druhu mazniček, u nichž mazání děje se vi
ditelnými kapkami oleje. Zařízení toho (obr. 80.) 
užívá se u větších strojů. Sestává z otvoru vyvr
taného v ose čepu do polovice délky, na nějž 
kolmo k ose vyvrtán jest otvor diametrální. Do 
rozšířeného kraje podélného otvoru našroubuje se 
zvláštní dutá klika, která obstarává mazání. Na Obr. 80.
konec této kliky umístí se maznička, z níž olej
dutou klikou dopravuje se do podélné dutiny čepu a odtud do příčného 
průvrtu a mezi třecí plochy.

Podobného zařízení užívá se k mazání čepu dvojitého, ve kterémž 
případě však každý čep má zvláštní zařízení mazací.

P ři výrobě čepu klikového postupujeme následovně: Cep se před
běžně vytočí a dokončí se dle rysu, vyvrtá se otvor pro klín, načež zá
mečník čep upraví a poznamená, upraví otvor pro klín a klín upraví.

Váha čepu klikových.

V elikost  
zdvihu v  mm 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

V á h a  v  kg 5 6 5 8-5 12 15-5 20 25'5 32 42 51

Klika. Kliky hotoví se z kujného železa nebo z ocele. Klika má dva 
náboje (obr. 81.), z nichž N  určen jest pro čep Z, N 4 pro hřídel klikový 
W. Poloměr kliky tvoří vzdálenost od osy Čepu k ose hřídele.

Důležité jest správné spojení čepu s klikou a kliky s hřídelem.
36*
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V této příčině povstala celá řada method, z nichž nejdůležitější a dnešní 
dobou nejužívanější zde podáváme. Spojení čepu s klikou, znázorněné na 
připojeném obraze, provedeno jest kónusem (kuželem) a klínem. Cep se 
konicky utočí, stoupání obnáší l/.24 délky čepu, a zabrousí se do přísluš
ného otvoru kliky, rovněž konicky o stejném stoupání udobeného. P ev 

ného spojeni a poji
l i  štění dostáno se mu
^  klínem K. Největší

průměr kuželové části 
čepu musí se rovnati 
průměru protilehlého 
obojku čepu, děje se 
tak za příčinou vyvá
žení čepu vodní vá
hou. K  tomu účelu 
nezapouští se konická 
část čepu celá.

J in ý  způsob u- 
pevnění čepu v klice 
znázorněn jest na obr. 
82. Cep opatřen jest 
dvěma obojky o stej
ném průměru, z nichž 
vnitřní z polovice u- 
ložen jest ve zvláštní 
drážce náboje, k jejíž 
vnitřní stěně však při- 
léhati nesmí, jinak by 
těsné uložení kužele 

Obr. 81. v náboji bylo stiženo
a účinek klínu nepů

sobil by pak na konický povrch čepu a náboje, nýbrž na vnitřní obvod 
obojku a drážky. Utažení a upevnění čepu děje se klínem.

Poněkud odchylně odv předešlého způsobu upevněn jest čep v klice 
dle vyobrazení (obr. 83.). Cep zapouští se do otvoru zadem. P řední obo

jek  hotoví se zvláště 
a navléká se na při
měřeně udobený ko
nec čepu. Děje se tak 
proto, aby při navlé
kání čepu do otvoru 
kliky nedoznaly obo
jek  i otvor porušení. 
Utažení čepu děje se 
klínem, upevnění o- 
bojku závláčkou.

Způsobu' tohoto
0br- 82- 0br- 83- může se užíti také bez

klínu, při čemž se
zadní a širší konec Čepu pojistí deskou, upevněnou šrouby na těle 
kliky.

Někdy se širší konec čepu roznýtuje, čímž dociluje se sice velmi 
pevného a spolehlivého uložení, ale případná výměna čepu působí pak 
značné obtíže.
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Některé strojírny zapouštějí čep do kliky za horka, při Čemž část 
čepu vězící v klice může býti konická nebo válcovitá. V obou případech 
hotoví se čep o něco málo silnější než otvor v klice. P řed zapouštěním 
čepu vyhřeje se příslušná část kliky, čímž průměr otvoru se zvětší, takže 
čep bez veliké nám ahy se může zapustiti. Po vychladnutí svírá náboj 
konickou část čepu tak pevně, že není jiného utužení třeba. Práce tato 
vyžaduje však značné opatrnosti, jmenovitě pokud se rozměru zvětšené 
konické části čepu týče.

Nemenší bedlivosti vyžaduje nasazení čepu hřídele do náboje kliky. 
Všeobecně děje se tak za tepla, jako při zapouštění čepu klikového. 
V tomto případě vrtá se otvor v klice o něco menší, a sice u klik z ocele, 
železa plávkového nebo svářkového o 0'005, u klik (kotoučů) litinových 
o 0-00124 průměru čepu hřídele. Obyčejným zlomkem vyjádřen měří 
vývrt pro nastávající smrštění o i-qVo až o y&o m éně, než čep hřídele.

Cep hřídele i otvor kliky opatřují se drážkou, do níž se zapouští 
klínek.

Provádění zapouštění čepu hřídele do náboje kliky za horka není 
nijak snadné a vyžaduje naprosté znalosti věci a veliké opatrnosti. Již  
vyhřívání kliky musí se díti stejnoměrně a rovněž musí býti dbáno toho, 
aby do otvoru nebo mezi čep a jeho obojek neusadila se nečistota, nebo 
aby místa tato nebyla otlučená. Nejnepříjemnější případ nastane, vychlad- 
ne-li následkem zdlouhavé manipulace klika dříve, než jest čep úplně 
zapuštěn. Nemenší obezřelosti vyžaduje navlékání nové kliky na čep sta
rého hřídele, ve kterémž případě musí se vývrt v náboji kliky přesně 
říditi dle útvaru stávajícího čepu.

Je-li klika v těle příliš slabá, nebo je-li zatížení její přílišné, péruje 
a otřásá se mezi chodem. V obou případech bylo pochybeno v  konstrukci 
kliky.

P ři hotovení kliky postupujeme takto: V yvrtají se otvory pro čepy, 
celá klika se ohobluje, načež vyvrtá se otvor pro klín a strojní zámečník 
pak otvor tento upraví a bliku dohotoví.

Váha klik v kg.

Váha  
zdvihu v mm 300 400 500 600 700 800 900 1000 1Í00 1200

Váha v kg. 27 32 54 81 110 142 174 212 258 298

Mimo zmíněné pérování kliky, může nastati také uvolnění kliky, 
hlavně v tom případe, byla-li klika narážena na čep hřídele za studená. 
V tomto případě jest klín dosti pochybným pojištěním.

Kotouče klikové. Zatížení kliky nezávisí pouze na účinku ojnice, píst
nice a pístu, kterýž účinek se stupňuje rychlejším otáčením, nýbrž také, 
jmenovitě u větších strojů s těžkou klikou, na jednostranném působení 
či zatížení hmotou kliky, není-li tato na straně protilehlé vyvážena zá
važím.

Americké strojírny zjednávají rovnováhu v této příčině užitím celých 
kotoučů (obr. 84.), u nichž jednostranné zatížení, způsobené váhou čepu, 
vyrovnává se prohloubením povrchu (nikoli prolomením) kotouče na 
straně, kde se nachází čep.

Kotouč upevňuje se na hřídeli obvyklým způsobem.
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Chod stroje v tomto případu jest klidnější, rovněž jest vyloučen 
u obyčejné kliky možný náraz a umírněno nebezpečí úrazu.

Hřídel. Tvar hřídele podmíněn jest velikostí a úpravou celého stroje. 
Je-li na hřídeli klika nebo kotouč klikový, jest hřídel rovný a obě ložiska 
nacházejí se na téže straně. Někdy klika odpadá a bývá nahrazena hří
delem zalomeným, a obě ložiska jsou umístěna na obou stranách parního 
válce. Zalomených hřídelů, ač jsou v podstatě nákladnější, užívá se se 
zálibou u nevelkých strojů, protože výprava a postavení jich jest neod- 
vislejší a případná chyba v montáži nemůže se plnou měrou uplatniti.

Zatížení hřídele jest značné, působit naň tíha setrvačníku a často 
i řemenáČe, není-li setrvačník upraven pro přím ý převod síly řemenem, 
a konečně i kliky.

U rovných hřídelů přímo za klikou nachází se ložisko klikové. Druhé 
ložisko nachází se na protější straně a volí se pro něj tvar obyčejného 
stojatého ložiska. Blíže kliky nachází se výstředník pro parní rozvod. 
Asi uprostřed hřídele umisťuje se setrvačník, dále řemenáč, je-li vůbec 
u stroje.

Hřídel zhotoven jest z ocele. 
Úprava rovných hřídelů děje se 
předem na hrubo kováním suro
vého osmihranného ocelového 
bloku, jehož průměr jest celkem 
asi třikráte větší než průměr 
hotového hřídele. P rv ý  díl práce 
týká se vytažení hřídele na žá
danou délku, načež se hřídeli 
dalším kováním dodává oblého 
tvaru, naposled se upravují 
z hrubá čepy. Vykovaný hřídel 
vyhřívá se znovu při nízké te 
plotě v plamenné peci a nechá 
se pod popelem ponenáhla vy- 
chladnouti. O další úpravě po

jednáno níže na příslušném místě. Kováním ztrácí se celkem 30% na váze. 
Úplně vykovaný hřídel má vesměs průměr o 10 m m  větší, než úplně 
hotový a k montování upravený.

Hřídele o velikém průměru, s jakým i se ku př. setkáváme u mohut
ných lodních strojů, hotoví se duté ze zhuštěné ocele. Prům ěr dutiny 
obnáší 0-6 celého průměru.

Vyskytnou-li se při opracování na soustruhu ve hmotě místa pode
zřelá, má se ihned v práci ustati a vyžádati si dobrozdání dozorčího 
mistra nebo inženýra.

Postup práce při opracování surového hřídele děje se následovně: 
Hřídel se utočí přesně dle míry, pak navrtají se místa určená k ohoblo
vání, vhoblují se drážky pro kliku a setrvačník

Váha hřidelú v kg.

V elikost  
zdvih u  v mm 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

V áha v kg 120 180 266 450 660 840 1280 1660 2360 3100

1
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Hřídeli) zalomených užívá se nejvíce u strojů stojatých a menších 
strojů ležatých, u nichž nemůže se klilra na konci hřídele umístiti. V tomto 
případě zalomí se hřídel na místě, na němž by se měla umístiti klika.

Zalomení hřídelů může nastati i vícekráte. Tak ku př. u strojů jed- 
noválcových stačí jednoduché zalomení, u strojů dvouválcových zalomí se 
hřídel dvakráte.

Obr. 85. představuje hřídel jednou zalomený, uložený čepy Z x Z., 
v rámu. U Z* nachází se setrvačník, mezi ním a Z, se hřídel zalamuje. 
Zalomené strany K { K.} jsou čtyřhranné, mezi nimi nachází se čep Z v 
Světlost mezi stranami K s K., musí býti taková, aby mohla bez závady 
procházet! ojnice. Ú prava zalomeného hřídele jest dosti obtížná, jmenovitě 
u hřídelů z jednotlivých kusů kovaných a zalomených, a bez zvláštního 
strojního zařízení téměř nemožná. Obtíže tyto obcházejí se zanýtováním 
zvláštního čepu Z;i do hotových stran K i Kv  při čemž čep se před zaný
továním úplně upraví a vybrousí. Cepy hřídele pro hlavni ložiska se utá- 
čejí až po zanýtováni čepu Z,.

J in ý  způsob snadnější výroby zalomených hřídelů záleží v tom, že 
se strany K { IC2 ponechají oblé a ponenáhlu se zalamují, aniž by osa 
jejich byla kolmou k ose hřídele. Způsobu toho užívá se jmenovitě 
u hřídelů men
ších, méně na
máhaných,

Vícekráte 
zalomené hřídele 
mají podobnou 
úpravu, jako hří
del jednoduše lo
mený, zalomené 
jeho části nachá
zejí se vedle se
be. Dle druhu 
stroje jsou zalo
mené části růz 
nebo 180°.

Hotovením zalomených hřídelů provádí se svařením čtyřhranné části 
s hřídelem, jejíž zevní délka rovná se zalomené části, č ty řh ran n ý  díl za
lomeného hřídele svařuje se s oblým hřídelem bez rozklínování, přebytečná 
hmota se pak buď z vyhřátého hřídele oseká, nebo za studená pilou 
ořízne.

Jedná-li se o vykování vícekráte zalomeného hřídele, navařují se 
zalomené části v jedné rovině na hřídel a teprve potom se rozvádějí v žá
danou polohu.

Obtíže spojené s navařováním jednotlivých částí obcházejí se dnes 
často užitím lité oceli, načež se litý kus překove.

TJtáčení jednoduše zalomeného hřídele děje se na dvakráte, jednou 
utáčí se pouze hřídel, po druhé pouze čep zalomené části. V každém 
z těchto případů užívá se k vybalancování oné části hřídele, která se ne- 
utáčí a tudíž v ose utáčecí se nenachází, přiměřeného závaží.

Mazání čepů zalomených hřídelů u strojů stojatých děje se se strany 
ramene zalomené části, mezi níž a ložiskem nachází se drážka v podobě 
Cy do níž se olej svádí, odkud otvorem v ose čepu vyvrtaným bývá puzen 
odstředivou silou do otvorů k obvodu čepu směřujících.

Rovněž u strojů stojatých užívá se často měděné rourky umístěné 
podél ojnice. Na hořejším konci rourky nachází se nálevka, do níž se na

Z a 'Zi
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lévá zásoba oleje, dolní konec prochází ojniční hlavou přímo k čepu. 
Zařízení toto osvědčuje se výhodně.

U hřídelů se dvojím zalomením dostává se každému čepu zvláštního 
mazacího zařízení, upraveného dle potřeby pro libovolné množství oleje 
pro každý čep.

Parní válec V parním válci proměňuje se síla v páře uložená 
v účelný pohyb.

Parn í válec vyrábí se z tvrdé litiny nebo ze zvláštní litinové směsi, 
která vyniká tvrdostí a hustotou a jest prosta bublin a pecek.

Vnitřek parního válce upravuje se vrtáním na soustruhu, při čemž 
má se přesně přihlíželi k tomu, aby umístění a upevnění surového válce 
na vrtacím stroji bylo bezvadné a vrtání aby nedělo se rychle, jinak vy
vrtaný otvor by nebyl kruhový nýbrž oválový. Poslední vývrt musí se 
konati v nepřetržitém řezu. Válce větších rozměrů vrtávají se v oné po
loze, jakou později ve stroji zaujmou, tudíž u stojatých strojů děje se 
vrtání svisle. Někdy vyskytují se válce, jichž průměry na obou koncích 
jsou odchylné, vnitřní poloha jejich není tudíž válcovitá, nýbrž konická. 
Chyba tato vyskytuje se při rychlém vrtání nebo při nástrojích nedoko
nale napuštěných, které mezi prací pozbývají část tvrdosti a ostří.

Objevily-li se při vrtání ve válci bubliny nebo pecky, vyšetří se 
jejich hloubka a pak se, dá-li se bublina novým řezem odstraniti, vrtá 
se znovu, nebo se kaz provrtá, a povstalý otvor opatří závitem a vyplní 
šroubem. Podobných vývrtů a šroubů nesmí však býti mnoho.

Z okolnosti v předchozím odstavci udané vysvítá, že průměr vývrtu 
nemůže vždy souhlasiti na vlas s kotou, na rysu uvedenou a s možností 
touto se při hotovení válce vždý účtuje.

Oba konce vnitrní plochy válcové vrtají se v průměru ‘ větším asi 
o 5 až 10 m m. Děje se tak z ohledu jednak na snazší vpravení pístu do 
válce, jednak na pozdější vyběhání válce, v němž by se, kdyby opatření 
toho nebylo užito, utvořily na obou koncích vyčnívající místa nevyběhaná, 
která by byla na závadu nutnému někdy vyjm utí pístu. Rozšíření vývrtu  
sahá až k ústí kanálů parních a přechod z většího průměru na průměr 
menší musí býti nenáhlý.

Poslední vývrt má býti hladký, avšak k upravení úplně hladké 
plochy nemá se užívati brusidel nebo polírovacích hmot, neboť úplné 
jejich odstranění po dokonaném vybrušování je st téměř nemožné a zbý
vající Část působí mezi chodem stroje zhoubně na píst i na válec.

Parní válec jest dobrým vodičem tepla, povrch jeho se rychle ochla
zuje a unikání tepla působí nepříznivě na páru uvnitř válce, seslabuje 
je jí účinek a část se jí zkapalní. Nepříznivé tyto okolnosti panují dosud 
u všech parních válců, ale omezují se pokud možno na nejmenší míru. 
Hlavně setkáváme se s kondensovanou vodou, když po delší přestávce opět 
stroj pracovati začíná. Mezi chodem stroje činí se však opatření, aby 
ochlazování páry nenastalo, Čehož docílí se opatřením povrchu obalem 
čili pláštěm, obyčejně plechovým, mezi nějž a válec se ukládá vrstva 
špatných vodičů tepla. Také vyhříváním válce na tentýž stupeň tepla, 
jaký  má pára, která ve válci na píst účinkuje, zamezuje se kondensování 
páry. Aby vyhřívání dělo se rationelně, nechává se prouditi ostrá pára 
v mezerách, které za tímto účelem jsou upraveny ve stěnách válce, nebo 
jednodušeji, válec opatří se dvojitou stěnou.

Úprava dvojité stěny činí při formování a lití dosti značné obtíže, 
ze kteréž příčiny se u větších strojů hotoví válec ze dvou válců, jichž 
stěny jsou rovnoběžné, ale nedotýkají se, nýbrž tvoří mezeru, které se 
užívá k vytápění válce parou. V nitřní část dvoudílného válce či duše,
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utěsňuje se na obou koncích k zevnímu válci kroužky buď kaučuko
vými nebo měděnými. Duše dvoudílného válce hotoví se z litiny tvrdší, 
výměna při vyběhání nebo při jiném poškození jest dosti snadná a vždy 
výhodnější, než hotovení a montování válce úplně nového.

Na připojeném obr. 86. znázorněn jest přehledně jednoduchý parní 
válec stroje s rozvodem šoupátkovým, na němž aa  znamenají víka válce, 
D parní komoru, v níž se nachází šoupátko, ee kanály průchodní či parní, 
kterým i se pára do válce přivádí, mezi nimiž nachází se kanál vypouštěcí 
pro odvádění spotřebované páry. Parn í komora uzavírá se víkem a v po
vstalé prostoře pohybuje se na sedle šoupátko, jehož tyč prochází 
ucpávkou. S  jest ucpávka ve víku parního válce, někdy u strojů le
žatých opatřuje se každé víko ucpávkou pro pístnici.

Komora šoupátková bývá u menších válců ulita s válcem v jediný 
celek, u větších strojů se však spojuje s válcem šrouby.

Jak  výše podotknuto, nezamezuje se i při 
dokonalém vytápění válce tvoření se vody jak  
v kanálech, tak i uvnitř válce. Aby se voda 
tato odstranila, opatřuje se válec na nejniž- 
sím místě otvory s kohouty, syčáky, z k te 
rými se voda občas vypouští, nebo zřízeno 
bývá zvláštní ústrojí, k terým  se voda samo
činně odstraňuje.

Víka i oba konce válce opatřeny jsou 
flanČemi, kterým i se pomocí šroubů a utěs- 
ňovacích kroužků dociluje úplného a nepro
dyšného závěru. Tloušťka flančí řídí se dle 
tloušťky stěny válce a brává se obyčejně % 
nebo 4/3 této tloušťky. Šrouby, kterým i se 
spojení víka s válcem dociluje, nemají býti 
více od sebe vzdáleny než 100 až 150 m m  
a průměr jejich rovná se tloušťce stěny válce, 
rovněž flance víka mají tutéž tloušťku.

Aby odstranění válce po uvolnění šroubů 
spojovacích dělo ss bez námahy a poškození 
hran, opatřuje se víko dvěma šrouby, které 
flančí neprocházejí a při upevněném víku
nejsou utaženy, utažení jich děje se po uvolnění šroubů spojovacích, Čímž 
se současně víko nadzvedne. Šrouby tyto umístěny jsou na koncích prů 
měru víka.

Stěny šoupátkové komory jsou slabší než stěna válce, a volívá se 
obyčejně 2/s až lU této síly.

P ři hotovení otvorů pro šrouby k upevnění víka na šoupátkovou 
komoru, dlužno dbáti toho, aby spojovací přímka středu dvou nárožních 
otvorů neprotínala roh dutiny komorové, nýbrž aby se nechávala v utěsnění.

Práce spojené s úpravou surovéhe odlitku válce provádějí se v' n á 
sledujícím pořadí: Válec se nejprve vyvrtá  a flance se vysoustruhují.
Má-li válec býti opatřen vnitřním válcem či duší, obrábí se tato uvnitř 
i na povrchu, pak vyvrtá  se otvor pro tyč Šoupátkovou v  ucpávce šou
pátkové, ohoblují se plochy šoupátkové a ůanče válce a konečně vyvrtají 
otvory pro šrouby, kohouty a mazničky. Strojní zámečník zapouští a usa
zuje šrouby pro víka válce, ucpávky a šoupátko a upraví plášť.

P lást parního válce hotoví se bud z plechu železného nebo ocelo
vého neb ze dřeva. Plech na plášť mívá tloušťku 3A až 2 m m  dle veli
kosti válce. Upevnění plechu na válec děje se šroubky železnými nebo
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mosaznými buď na flanči, nebo na zvláštních, nálitcích neb žebrech, nebo 
u komory Šoupátkové pomocí úhlového plechu.

P ři úpravě komory šoupátkové a ucpávky pro tyč šoupátkovou ohob
lují se utěsňovací plochy a kraje víka komory šoupátkové, vytvoří a se
staví se ucpávky a jich kroužky, pak navrtají se potřebné otvory do 
skříně šoupátkové a ucpávek a konečně strojní zámečník osadí víko a se
staví ucpávky.

Víka parniho válce. Přední víko nachází se mezi křížovou hlavou 
a parním válcem a jest v každém případě opatřeno ucpávkou (obr. 87.). 
Celkové zařízení ucpávky sestává z hrdla č, v němž se provede utěsnění 
dvojdílným kroužkem r, na nějž doléhá pletenec konopný, neb asbestový 
prosáklý převařeným lojem. Aby pletence přiléhaly těsně k  tyči a ku
stěně hrdla, stlačují se vložkou f  a víkem b pomocí šroubů s. Vložka f

bývá bronzová, otvor je jí jakož i kroužku r bývá 
o něco málo větší než průměr tyče.

Ucpávky s kovovým utěsněním docházejí stále 
většího a širšího upotřebení u parních strojů, ale vy 
žadují nej přesnější a nej bedlivější úpravy nejen týče, 
která jimi prochází, ale i veškerých součástí ucpávky. 
Kovové utěsnění vyžaduje zcela nepatrné obsluhy, 
dodatečného utahování není třeba a vyběhání jest 
zcela nepatrné, ale jen  při náležitém mazání. V prvém 
čase po uvedení v činnost těsní tyto ucpávky méně 
dokonale, avšak během krátké doby zabrousí se tyč 
v ucpávce a těsnění jest pak naprosto bezvadné

Dobře osvědčila se ucpávka Howaldtových 
strojíren v Kýlu. Sestává z klínových kroužků,
které se ukládají v hrdle ucpávky tak, aby vždy 
dva tvořily dutý  válec. P rvní z nich jest uložen klí- 
novitě v konicky upraveném dnu hrdla, ostatní
se ukládají ve třech vrstvách, z nichž každá se 
skládá ze dvou kroužků. Na kovové kroužky ukládá 
se pletenec konopěný, nebo dřevěný kroužek, jež 
vyrovnává tlak mezi kroužky, nastalý zvýšením 
teploty při chodu stroje. Opatření toto poskytuje 
výhodu, že není třeba šrouby povolovati záhy po 
uvedení stroje v činnost. Vkládání a případné vyjí- 

Obr. 87. mání kroužků usnadňují malé, závitem opatřené
otvory na  stranách k  víku obrácených. A by kroužky 

snáze k tyči se tiskly, naříznou se na obvodu, při Čemž řezy jednotlivých 
vrstev nenacházejí se v téže rovině. P ři sestavování této ucpávky, jm e
novitě však při ukládání jednotlivých partií kroužků těsnících, musí býti 
zachována největší opatrnost, jednak aby se jednotlivé hrany  neporanily, 
jednak aby mezi jednotlivé vrstvy a části neuložila se nečistota. P řed  
ukládáním každá jednotlivá část se bedlivě na všech stranách potře 
olejem.

Utažení Šroubů má býti mírné, těsnění dociluje se hlavně kroužky, 
které k tyči přiléhají.

Třením kovu o kov se během doby vytvoří z oleje a z otřených 
jemných částic kovových směs, k terá za jistých okolností mohla by býti 
příčinou, že na tyči by povstaly podélné rýhy  a přesné utěsnění doznalo 
by nenapravitelné ujmy.

Příčina tato byla pohnutkou ku sestrojení kovové ucpávky Gminde 
rovy (obr. 88.), jejíž úprava jest v celku souhlasná s konstrukcí ucpávky
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předchozí, ale jednotlivé kroužky opatřeny jsou na obvodu drážkami, 
která jednak zadržují přebytečný olej a usnadňují mazání, jednak  se 
v nich pohodlně může soustřediti veškerý kal, během chodu tyče z kon- 
densované vody a z kovových Částic ucpávky se utvořivší. Rovněž po 
slední kroužek není uložen klínově do dna hrdla, nýbrž spočívá plnou 
základnou na  rovném dně.

Jiného druhu ucpávek užívá se s jediným  konickým kroužkem, opa
třeným zářezy, vybíhajícími ze spodní a vrchní základny střídavě přes 
střední obvod kónusu. Základna kónusu obrácena jest směrem k víku 
a opatřuje se vrstvou konopěného pletence. Kónus uložen je s t v hrdle 
taktéž konicky udobeném, nebo obkládá se jiným  kónusem, který  ukládá 
se na dno válcovitého hrdla. Konstruktérem  této ucpávky jest W. Lordts 
v Hamburce.

Pohodlnější a méně nákladné kovové ucpávky, k terá se nechá 
v každém válcovém hrdle bez námahy provésti, poskytuje ucpávka Mis- 
selova. Užívá se k je jí provedení planitové 
slitiny v podobě jem ných třísek, které se hojně 
zavlaží olejem, až povstane husté těsto, jímž 
se hrdlo ucpávky naplní a pomocí dřevěné 
lopatky kol tyče pevně upěchuje a konečně 
víkem a šrouby zatáhne, Není-li prostor 
v hrdle po utažení víka dokonale vyplněn, 
doplní se zbývající prostor novou dávkou, 
což se opakuje i v případu, kdy ucpávka 
dlouho trvajícím upotřebením se otřela. Mezi 
ucpávku a víko klade se pletenec bavlněný, 
naplněný práškem mastku, kterým  se zachy
cuje kondensovaná voda, tvořící se vždy při 
spouštění stroje po delší přestávce, za níž 
parní válec vychladl.

Mazání děje se mazničkou připojenou na 
ucpávce nebo natírá se tyč  občas olejem.

Je-li otvor ve dnu hrdla ucpávky delším 
upotřebením vyběhán, vyjme se utěsnění a 
dno obloží se měděnými kroužky, jichž otvor Obr. 88.
má přiměřenou velikost. Způsobem tím zamezí
se unikání třísek kovového těsnění vyběhaným otvorem, těsnění upraví 
se pak znovu výše uvedeným způsobem.

Ucpávka tato hustí dokonale a zkouškami zjištěno, že vytrvala po 
dobu několika roků beze vší opravy. Výhodnou při ni jest okolnost, že 
se nechá upraviti na jakékoliv víko s nepatrným  nákladem.

Cím větší jest prostor mezi stěnou hrdla a mezi tyčí, tím lépe účin
kuje ucpávka. Avšak i v této příčině dlužno dbáti náležité střední cesty, 
kterou nám určitě vymezuje zkušenost, neboť vzdor lepšímu huštění není 
radno voliti pro těsnění veliký prostor, jelikož vyvozeným větším třením 
spotřebuje se i více síly a tyč se rychle opotřebuje. Výška hrdla brává 
se u ležatých strojů větší z příčiny, že spočívá na ní tíha pístnice, u strojů 
stojatých příčina tato odpadá.

Víko ucpávky má býti udobeno tak, aby se v případě potřeby vsu
nulo snadně celé do hrdla a aby tyč bez tření jeho otvorem procházela.

Ucpávek kovových užívá se hlavně u strojů o vysokém napjetí, u nichž 
značný stupeň tepla páry na ucpávku z rostlinného vlákna by zhoubně 
působil.

Ucpávek užívá se i při zadním víku parního válce, mají-li pístnici
3 7 *



prodlouženou za příčinou odlehčení pístu, který pak nepůsobí jednostranně 
na spodní polovici válce.

Prům ěr šroubů k utužení víka ucpávky nebrává se menší, než půl 
anglickéhojlpalce. U menších strojů není třeba více než dvou šroubů 
při víku oválovém, u strojů velikých bývá víko kruhové a počet šroubů 
bývá větší, tři i více, ale vždy v  symetrickém uložení, aby utahování 
jich mohlo se díti stejnoměrněji.

U  stojatých strojů bývá vrchní kraj víka ohrnut do výše (obr. 87.) 
a tvoří jakýsi druh mazničky nebo nádržky na olej, k terým  tyč prochází.

Při obráběni vik parního válce postupuje práce následovně: Nejdříve 
okrouží se vnitřní dosedací plochy vík, pak zevní strana, jmenovitě ona 
část povrchu, na níž přiléhají matky šroubů, pak se vyvrtají otvory pro 
ucpávky a kroužky, jakož i otvory pro šrouby. Další práce týče se vy- 
kroužení a úpravy ucpávek a přiléhání jednotlivých jejich částí. Práci 
zakončí strojní zámečník sestavením a uložením obou vík na válec a ucpá
vek na víka.

2 9 2  Parní stroje.

Váha parních válců.
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Odvodnění válce, pláště a komory šoupátkové. Jak  výše podotknuto, 
kondensuje se pára jak  v parním válci a v komoře šoupátkové, tak 
i v ochranném plášti, byl-li vytápěn parou, jmenovitě tehdy, spouští-li 
se vychladlý stroj do běhu. Množství kondensované vody bývá dosti 
značné a učiněna proto přiměřená opatření, aby se mohla pohodlně od
straniti. U parních válců užívá se k odvodnění dříve již na jiném místě 
tohoto odstavce uvedených syčáků. U válců parních strojů stojatých stačí 
jed iný  syčák na dně válce, u válců ležatých umístí se na každém konci 
po kohoutu odvodňovacím, rovněž po jednom  u komory šoupátkové 
a u pláště, je-li parou vytápěn. Spojení vnějších, výtokových otvorů, 
těchto kohoutů společnou trubicí jest naprosto nevýhodné, pročež opatřuje 
se každý kohout vlastním a samostatným odtokem.

Y obyčejných případech u menších stálých strojů stačí k odvodnění 
kohout, u strojů větších, u lokomotiv, lodních strojů a jm enovitě u  strojů 
s ventilovým rozvodem, užívá se samočinných odvodňovacích ventilů, 
které účinkují tlakem páry, při čemž u ležatých strojů pro odvodnění 
parního válce výborně se osvědčuje ventil s dvěma dosedacími plochami, 
uložený v trubici T. Střídavý tlak páry  ve válci utěsňuje vždy jednu 
z dosedacích ploch ventilu, kolem druhé uvolněné odchází kondensovaná 
voda trubicí, ke směru osy ventilové kolmou. Ventil tento účinkuje stále 
při každém zdvihu válce.

U  lokomotiv užívá se ventilu zatíženého mírně účinkujícím pérem, 
při čemž péro vytlačuje ventil z dosedací plochy tak dlouho, pokud naň 
neúčinkuje tlak páry. Kondensovaná voda odtéká z válce ventilové skříně 
postranním otvorem v době, kdy tlak páry na ventil nepůsobí.
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Poruchy parního válce. Největší poruchou parního válce je s t puknutí. 
Příčinou jeho bývají nedokonalosti vzniklé již při lití surového válce, 
nebo mohou také prostorové překážky nehodu tuto přivoditi.

Překážkou podobnou může býti voda, buď kondensovaná nebo 
proudem páry z kotle přenesená, k terá  špatně účinkujícími syčáky ne
našla z pístu odchodu.

Často také není ani možno dosti přesně zjistiti pravou příčinu 
nehody.

P okud trhlin a nebezpečných dutin již při lití válce vzniklých se 
týče, jes t naprosto vyloučená možnost, aby se strojník mohl o dobrotě 
a bezvadnosti i nejpečlivěji opracovaného a vyzkoušeného válce úplně 
přesvědčiti, aniž by ovšem válec poškodil. Y této příčině jest více méně 
odkázán pouze na náhodu. Mnohdy seskupí se bubliny beze všeho přiči
nění a úmyslu výrobce v řadě od nikud naprosto neviditelné a seslabují 
válec. Náhodou může je  objeviti rydlo soustružníka, nacházejí-li se v ob
vodu místa utáčeného, jinak  ale zůstávají skrytým nebezpečím.

Rovněž nestejné ochlazování kovu již ulitého může míti nebezpečný 
vliv na trvanlivost válce, neboť místa náhleji ochlazená jsou křehčí než 
místa, jež chladla za normálních okolností, a proto také méně vzdorují 
značnějšímu tlaku.

Nahromaděnou vodou, jejíž odstranění stalo se nechť z příčin jakých 
koliv nemožným, bývá proraženo nebo utrženo víko válce.

Puk lý  válec na oblině, nebo porouchané víko může se na krátkou 
dobu spraviti, ale trvalé nápravy dá se docíliti pouze náhradou poškoze
ných částí.

K  opravě užije se přeplátování, svorníků neb pásů, dle potřeby 
a povahy poškozené části. V novější době užívá se s výhodou k utěsnění 
podélných trhlin patentních klínů, které účinkují jako stehý u sešité rány. 
Upotřebení jich je st u materiálu kujného bez nebezpečí, u litiny vyža
duje jich zapouštění jisté opatrnosti a nevšední zručnosti.

Dalším zdrojem nehod u parního válce jes t netěsnost spojení. P ř í 
činou jeho bývá buď špatná hmota utěsňovací, nebo nedokonalé umístění 
šroubů. Y nižádném případě nesmí býti otvor pro šroub upevňovací pro
vrtán až do parního prostoru.

I  nejlépe zpracovaný a z nejlepšího materiálu zhotovený parní válec 
se během času vychodí. U strojů stojatých bývá vychození válce obyčejně 
stejnoměrné, nenastanou-li vážné rušivé okolnosti. J inak  u strojů ležatých, 
kde píst vlastní tíhou působí vždy rušivě na dolní polovici parního válce, 
čemuž úplně nezabraňuje ani zadním víkem prodloužená pístnice, která 
účinek celé tíhy pístu úplně nezrušuje.

Nepravidelné vychození válce způsobují také nesprávně zakroužené 
pružné kroužky, nepravidelné a nedokonalé mazání, špatný olej, jakož 
i částečky pevných hmot, stržených do vnitra válce, buď parou nebo 
znečistěným olejem.

Vyhozený válec propouští páru, která nejen že bez užitku uniká, 
ale zdržuje i válec v chodu a působí tudíž dvojnásobnou škodu.

Chyba taková má se napraviti co možná záhy a dobře. Nesprávným 
by bylo, kdyby vychozený válec se opravil výměnou starých pružných 
kroužků za nové a bezvadné, neboť chyba nekotvila jen  v nedokonalosti 
kroužků, nýbrž také v porušeném povrchu válce, k němuž i nové kroužky 
nemohou přesně přiléhati, jelikož průměr jeho není všude stejný a jeví 
mnohdy povážlivé skoky.

Nejvýhodnější v této příčině opravou jest nové vykroužení parního 
válce. U válců malých není práce příliš obtížná, obyčejně snadno se de-
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montují a i transport jejich do strojírny nečiní značných překážek. Hůře 
jes t u strojů velikých při rozsáhlých závodech, kde parní stroj pohání 
množství jiných strojů a delší přestávka v činnosti mohla bv míti nepří
jemné následky. V tomto případě užívá se jako výpomoci opracování 
vnitra válce na místě bez demontáže. Výhodou jest při tom okolnost, že
není třeba válcem ani hnouti a doba k opravě potřebná zkrátí se o čas
potřebný k dopravě válce do strojírny a zpět, k jiným  úsporám časovým 
nehledě.

Opracování může se provésti bud’ za pomoci síly parní, je-li po ruce, 
nebo také ručně.

Zdar opravy závisí ještě od různých okolností. Není-li příznivá 
místnost, v níž jest stroj umístěn, hlavně je-li málo místa za válcem 
k umístění převodů a vývrtného hřídele, není-li po ruce zkušený v této 
příčině odborník a nejsou-li pohotově potřebné nástroje a přístroje, jest 
vždy lépe nepodnikati opravu doma. Nespolehlivým vodítkem jsou různé

údaje pouze z knih a časopisů bez nále
žitého porozumění a předběžné zkušenosti
čerpané, protože mnoho tímto způsobem 
může se pokaziti bez jakékoliv naděje na 
možnou žádoucí opravu.

Kdo by se chtěl v práci této vycvi- 
ěiti, nemá zkoušeti své síly ihned na válci 
parního stroje, k te rý  za krátkou dobu má 
býti uveden v  činnost, nýbrž k vůli cviku 
má předem získati zkušenosti třeba na 
válci stroje již z užívání vyloučeného, 
nebo na jakémkoliv jiném litinovém válci, 
avšak v obou těchto případech musí po
kusné předměty uložiti tak, aby poloha 
a i jiné okolnosti se shodovaly se skuteč
ností. Jsou to především omezenost míst
nosti a nesnadná přístupnost válce a pak 

Obr. 89, okolnost, má-li válec obě víka přišroubo
vaná, nebo jedno z nich přilité.

K opravě jest především třeba osy, na níž se upevní nůž. Prům ěr 
této osy řídí se průměrem otvoru pro pístnici ve víku parního válce. 
U  pístnic s otvorem menším než 100 m m  naklínujeme pouze nůž do osy, 
u průměrů větších opatříme osu přístrojem k upevnění a posunování nože.

Osa i s nožem se otáčí a posunuje. Otáčení obstarává transmise, po
sunování pak zvláštní převod. Jakým  způsobem otáčení a převod jsou 
uvedeny v činnost, o tom rozhoduje odborník.

Je-li vnitřek válce stejnoměrně vybrán, vysoustruhují a rozšíří se 
také oba konce válce dle údajů, jaké platí při obrábění válců nových.

Nově upravený válec vyžaduje také nových pružných kroužků 
na píst.

P ři utáčení vnitřku válce musí se dbáti toho, aby stěny válce n e 
byly příliš seslabeny, síla jejich musí v každém případě vyhovovati plat
ným normám.

Parn í  píst. Parn í píst tvoří ve válci pohyblivou stěnu, která promě
ňuje expansi páry v pohyb. Má-li přeměna tato se díti bez zbytečných 
ztrát, musí píst v parním válci dokonale hustiti, nesmí býti příliš těžký, 
pohyb jeho ve válci nemá buditi nadbytečné tření a mimo to má jeho 
utěsnění vydržeti delší dobu bez oprav.
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Dokonalého a trvalého huštění dociluje se pružnými kroužky kovo
vými, jichž výroba a uložení na obvodu parního pístu doznává v praxi 
strojnické značných odchylek a podnes nebyl nalezen naprosto dokonalý 
způsob, který  by podával naprostou záruku úplně bezvadné funkce pro 
delší dobu.

Pružné kroužky pro parní píst hotoví se ze železné litiny. Pokud 
se týče úpravy parních pístů, užívá se pístů jednodílných (obr. 89.) a pístů 
dvoudílných nebo 
dutých (obr, 90.,
91., 92., 93.).

J  ednodílný 
píst (obr. 89.) či 
švédský upotře
bený hlavně u 
lokomotiv, ho
toví se buď liso
váním z kujného 
železa, nebo se 
lije z ocele. H u 

štění děje se 
dvěma pružnými 
kroužky, ulože
ným i ve dvou 
drážkách. A by 
pružnost jejich
mohla bez záva- Obr. 90. Obr. 91.
dy úČinko vati na
obvod válce, nenechávají se celé, 
nýbrž se proříznou (obr. 94., 95., 96.). 
při čemž povstalé otvory neukládají

Obr. 92. Obr. 93.

se přímo nad sebou, ale ve směrech opáčných, aby pára povstalou prů
chozí mezerou neunikala kolem pístu. Z téže příčiny upravuje se šířka 
pružných kroužků a jich plochy čelné velice bedlivě, aby přesně zapadaly 
do drážek, v nichž se však nesmí pohybovali příliš upjatě, aby pružnost 
kroužků netrpěla ujmy.

Pružné kroužky upravují se na soustruhu a sice vždy pro vypravení 
jednoho pístu z téhož litinového válce, k terý  se ulije se ztracenou hlavou. 
Válec vytočí se na soustruhu na průměr D r  k terý  jest větší než průměr 
válce D. Obyčejně řídí se obrábění dle vzorce
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při čemž brává se zevně o onu část vice, která se na soustruhu ubere. 
Utáčení děje se vůči vnitřnímu průměru válce výstředně a obnáší větší 
tloušťka s pružného kroužku Yjo průměru válce D  více 3 mm, menší 
tloušťka s, pak pouze 0 7 tloušťky s. Z upraveného válce, jehož vnitřní 
plocha se nevytáčí, jelikož neopraeovaný vnitřek dodává kroužkům větší 
pružnosti, odpíchne se vždy do zásoby dvakrát tolik kroužků, než kolik 
jich píst vyžaduje, o výšce v —  V20 V25 průměru válce D , a Čelné jich
plochy se bedlivě opracují. Nejužší část kroužku se rozřízne a vyjme se 
z jednoho konce část x K — Y10 průměru válce a z druhé část y  — Y25 
průměru válce více 10 mm.

Další postup práce záleží ve vytočení kroužků na průměr válce D. 
K  tomu cíli se oba vybrané konce kroužků stlačí a pevně případným 
způsobem spojí, aby se vytáčení na soustruhu na průměr válce D bez 
závady mohlo provésti, načež se čelné plochy jejich vybrousí a konečně 
proužky do drážek pístu zatlačí. U velice silných kroužků děje se spojení 
uvolněných konců za příčinou vytáčení provrtáním otvorů, do nichž se

pro pružné kroužky R  R v k terá se po uložení kroužků přikrývá víkem D. 
Na vnitřní straně těla pístu nachází se pět nálitků, do nichž se zapou
štějí šrouby S, které udržují víko v pevném spojení s tělem pístu. Závit 
těchto šroubů nenašroubuje se přímo do nálitků, nýbrž do zvláštních ko
nických bronzových matek M. Bronzových matek užívá se z té příčiny, 
že při opravě dají se i po dlouhém upotřebení pístu snadno sejmouti, 
čehož u železných matek pro značné rezavění se snadno nedocílí. Jak  
šrouby £, tak i matky M  jsou v pístu úplně zapuštěné, takže čela pístu 
mohou dosednouti téměř na víko válce.

Dosedání pružných kroužků čelnými plochami na sebe není výhodné, 
proto ukládá se mezi oba kroužky R  R { měděná kruhovitá deska B.

Šroubová matka M v která udržuje pístnici v pevném spojení s pístem, 
hotoví se taktéž z bronzu. Ye víku parního válce jes t pro ni ponecháno 
vyhloubené místo.

U pístů druhů právě popsaných hustily pružné kroužky samočinně 
bez zvláštních jiných  pomůcek V praxi ujaly se však písty se zvláštními 
napínadly kroužků (obr. 92. a 93.). P ís t sestává i zde z těla K  a víka D, 
mezi nimiž na obvodě ve zvláštní drážce uloženy jsou pružné kroužky

směru na obvod a z obou konců vybírá se část, která se nahrazuje klínem 
K  u  kroužku R , a klínem K i u kroužku R {. Oba klíny uloženy jsou 
v pístu na koncích průměru. Klín K  i K i udržuje oba konce kroužků

zapustí roubík, otvory pak po uvolnění konců vzniklé 
se přiměřeným způsobem vyplňují.

Oba ubrané konce kroužků při umístění pístu 
ve válci nesmí se dotýkati, mezera mezi nimi po
vstalá a na obraze označená x  obnáší Y200 průměru 
válce.

Na obr. 94. znázorněn jest kroužek vpravený 
do válce, na obr. 95. a 96. tentýž kroužek dohoto
vený a vypnutý  z válce a pístu.

Zapouštění kroužků do drážek pístu děje se 
u pístů jednolitých roztažením volných konců a n a 
vléknutím pístu do takto zvětšeného otvoru kroužku, 
kterýž výkon, nechť se koná i velice opatrně, předce 
zanechává stopy.

Obr. 94, 95 , 96. Nedostatku tomu čelí se písty dvoudílnými 
(obr. 90. a 91.). Tělo pístu K  jest opatřeno drážkou

R  a R ,, které dosedají přímo na sebe. Kroužky jsou rozříznuty v kolmém
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Obr. 97.

v jisté vzdálenosti od sebe, napíná kroužky a tiskne je ku stěnám válce 
pomocí šroubů S  a S v jichž matice nacházejí se v pružném ocelovém 
kruhu, k terý poskytuje šroubům opory.

K líny jsou bronzové, neboť časem po otření kroužků vniká jejich 
ostří až ku stěně válce a vyhloubilo by jednostranným  tlakem na ní po
délné rýhy, kdyby bylo z látky tvrdé, měkký bronz nezanechá však na 
stěně stopy.

Celné plochy kroužků dosedají přímo na sebe a jsou vzájemně velice 
bedlivě zabroušeny, aby pára nevnikala do vnitra pístu.

P ís t tento hustí dokonale, 
ale časem předce vybrousí konci 
kroužků následkem jednostran
ného tlaku klínu a šroubu do 
steny válce podélné rýhy.

Dokonaleji upraven jest 
píst (obr. 97., 98.), u něhož do
ciluje senapjetí kroužků pružnou 
podložkou ze železné litiny R  
P íst tento jes t dvojdílný, sestává 
z litinového těla a víka, které 
se spojují šrouby a ponechávají 
na obvpdě drážku pro pružnou 
podlohu R  a oba kroužky, které 
čelnými plochami přímo na sebe 
dosedají. Napjetí podlohy R  do
ciluje se ocelovým pérem F , 
jehož konce opírají se o konce 
podlohy R  a udržují toto v na
pjetí. Tlak ocelového péra regu
luje se šroubem S. Podloha R  
působí téměř celým obvodem, 
vyjímaje malou část vybranou 
pro uložení konců péra F, na 
oba kroužky, jež napíná a ku 
stěně válce tiskne. Pružnosti 
oběma kroužkům dostává se na
říznutím a výše popsanou ú- 
pravou.

Zhusta užívá se pouhé pod
lohy R  bez péra F. V  tomto 
případě se R  upravuje týmž 
způsobem, jako jiné pružné 
kroužky, i vyjmutí části pro 
ocelové péro odpadá, takže pů
sobí v plným obvodem. V praxi
při provádění této myšlenky brává se buď pro oba pružné kroužky jediná 
napínací podloha, nebo každý proužek se opatřuje podlohou zvláštní.

Jiného druhu úpravy pístu dociluje se napínáním kroužků zvláště 
udobeným spirálovým pérem, jehož zevní obvod má podobu otupeného 
klínu a účinkuje rozpínavě na dva kroužky, jichž vnitřní obvod jest taktéž 
klínovitě vybrán. Úprava tato osvědčila se i u pístů největšího průměru. 
P ísty tyto sestrojila původně strojírna Schumannova v Lipsku.

U pístů dvojdílných opatřuje se víko několika otvory se šrouby, jež 
nejsou dotaženy a jichž konce sahají pouze k tělu pístu. Opatření toho 
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užívá se za tou příčinou, aby víko při nahodilé opravě mohlo býti snadno 
s těla sejmuto, při čemž třeba pouze dotáhnouti zmíněné šrouby, načež 
víko, dříve ovšem odpoutané, snadno se nadzvedne.

Upevnění víka k tělu děje se výhradně šrouby, které se k vůli 
snadnějšímu uvolnění při opravách zapouštějí do bronzových matek. 
H lavy šroubů bývají buď šestihranné nebo jsou válcovité se dvěma rý 
hami na obvodu pro kolíky klíče. Tloušťka šroubů rovná se celkem 
tloušťce víka, častěji však jest menší, počet jejich řídí se velikostí p rů 
měru válce a obecně brává se počet sudý. Pro průměr až do 400 mm 
dostačují 4 šrouby, do 700 mm 6 šroubů, do 900 mm 8 šroubů, přes 
900 mm 10 šroubů.

Veškeré šrouby jak v parním válci, tak i na jeho pístu musí býti 
pojištěny proti samovolnému uvolnění. Opomenutí tohoto opatření mohlo 
by míti neblahé následky pro válec, píst a pro okolí, jelikož každý šroub 
stále a často se opakujícími nárazy a otřesy se časem uvolní.

Obyčejných a obvyklých pojištění šroubů, jaká shledáváme u sou
částek strojových snadno přístupných a stálému dozoru podléhajících, není 
možno užíti, neboť přímý dozor na šrouby parního pístu jest znemožněn 
parním válcem, a i v případě potřeby, kdy uvolnění šroubu by se zjistilo, 
znamenala by oprava porušení činnosti stroje. Jmenovitě nemožno užíti 
pojištění šroubové matky protimatkou nebo závlaČkou, neboť u obou 
těchto způsobů tisícerými otřesy a střídavým nestejným tlakem nastane 
záhy uvolnění šroubu.

Dobře osvědčuje se pojištění matky šroubové 3 až 4 mm měděnou 
podložkou, jejíž jedna strana ohne se ku stěně matky, druhá protilehlá 
se zahne do rýhy  v pístu.

Některé strojírny opatřují šrouby pístové pouze závitem lichoběžní
kovým bez jakéhokoliv jiného pojištění.

V jiném případě ponechává se na dosedací 'ploše matky široký kraj 
v podobě tenké podlohy, jejíž část obvodu se do navrtaného otvoru 
v pístu dulčíkem prohne. Pojištění toto jest výhodné.

Veškerá jiná pojištění, u nichž se užívá kroužků s otvory pro hrany 
matek, nebo podložek podobně upravených, které však vyžadují k upev
nění pomocných šroubků, odstraňují nedokonalost jiným nedostatkem, 
neboť pomocné šroubky, byť i hlavy jejich na obvodu byly dulčíkem neb 
dlátem prohloubeny do předmětu, přece v nedlouhé době se uvolňují.

Parní válec má na obou koncích z příčin výše uvedených větší 
vnitřní průměr než uprostřed. Pružné kroužky přesahují na konci zdvihu 
v mrtvé poloze pístu část tohoto zvětšeného vývrtu asi o 1 mm, takže 
skutečná délka těsného běhu pístu jest celkem o 2 x 1 mm -  2 mm menší, 
než součet délky zdvihu a tlouštky pístu.

Přebíhá-li kroužek o více než o 1 mm, stlačuje ho pára při větším 
napjetí, čímž nastává ztráta páry, kroužky nehustí dokonale a často se 
lámou. Aby kondensovaná voda nevnikala mezi tělo pístu a pružné kroužky, 
opatřuje se část obvodu jejich v místech, kde se oba konce stýkají, 
zvláštní sponou, která však nekryje celou výši kroužku, nýbrž jen asi 
polovici.

U pístů velice širokých nepřebíhají kroužky vůbec, nýbrž jen 
konce vík. Y tomto případě musí se občas povstalé ve válci švy od
straniti.
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Váha parních pístů.

2 9 9

Hmota
Průměr v mm

150 200 250 300 350 400 450 | 500 550 i 600 700

Litina železná 15 19 26 36 45 68 96 120 160 220 320

Bronz . . . . — - — 2 2 3 3 4 5 6

O c e l ....................... - — — - 2 2 3 3 4 5 6

Úhrnem . . 15 19 26 36 49 72 102 126 168 230 332

Postup práce při hotovení parního pístu jes t následující: Soustružník 
vytočí tělo pístu, vyvrtá  otvor pro pístnici, opracuje podobně i víko pístu, 
upraví předběžně pružné kroužky, vytočí šrouby, vytočí a vyvrtá  matky 
a dokončí úpravu pružných kroužků. P ak  následuje vrtání otvorů pro 
šrouby ve víku a v těle pístu Zámečník prolomí pružné kroužky a za
brousí je, upraví pojištění šroubů a je-li třeba, i spojku na pružné kroužky.

Poruchy na pistu mohou vzniknouti bud zlomením pružného kroužku, 
zlomením pístu, netěsností a tleskotem pístu.

Zlomení kroužku pozná se po tleskotu ve válci a značné spotřebě páry.
Zlomení pístu má za následek delší nečinnost parního stroje. P ř í 

činou jeho bývá skoro vždy špatný materiál, což platí jm enovitě u pístů 
dutých, u nichž jest někdy naprosto nemožno přesvědčiti se o bezvad- 
nosti vnitra.

D utý  píst má pískové jádro oblité pláštěm litinovým. Tlouštka stěn 
pláště nebývá vždy stejná, buď následkem nedokonalého umístění jádra 
při formování, nebo nepravidelným opracováním, nebo také bublinovými 
kazy.

Abychom se aspoň o stejné tloušťce stěn přesvědčili, navrtáme v  čele 
pístu otvory asi 40 mm, pomocí nichž zjistíme nejen tloušťku stěn, ale 
můžeme také odstraniti pískové jádro se všemi příměsky. Povstalé otvory 
zahradíme šroubem,

O pojištění šroubů neb jiných částí pístu pojednáno na jiném  místě.
Netěsnost pístu povstává buď vychozením nebo ztrátou pružnosti 

kroužků. Vychození válce i pístu nastává někdy cestou přirozenou, ná
sledkem vysokého stáří a dlouhé výkonnosti stroje, někdy urychluje se 
nedokonalým mazáním nebo nedosti jem ným  opracováním vnitřní plochy 
parního válce a pružných kroužků.

Tleskot ve válci způsobuje veliké přebíhání pístu, nebo kondenso- 
vaná voda.

Přebíhá-li píst nad potřebu, působí tlak páry na povrch obnaženého 
kroužku a mocně s tleskotem ho stlačuje.

Vniká-li pára mezi kroužek a tělo pístu, sráží se mezi nimi voda, 
která bývá také příčinou tleskotu pístu. Vada tato se odstraní utěsněním 
a pečlivým zabroušením kroužků, aby pára nemohla mezi nimi pronik- 
nouti, jakož i navrtáním otvorů pro přim ěřený odtok kondensované vody. 
Otvory mají průměr asi 4 m m  a vrtají se přímo pod kroužky směrem 
osy pístu. Opatření toho užívá se také, tlukou-li kroužky následkem n e 
dostatečného přiléhání ku stěně válce. Navrtanými otvory vniká pára pod 
kroužky a tlačí je  ku stěně válce. Tlukot kroužků se v tomto případě 
zamezí, ale vyžaduje značnější spotřebu páry.

38*
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Pís tn ice .  Pístnice hotoví se z kujného železa nebo z ocele. Jeden 
její konec spočívá v pístu, druhý v křížové hlavě, Část mezi oběma konci 
probíhá ucpávkou. U větších strojů s těžkým pístem prochází pístnice 
i ucpávkou v zadním víku válce a tím odlehčuje píst a chrání ho před 
jednostranným opotřebením. Rovněž u strojů se dvěma válci za sebou, 
ku př, u strojů tandemových, nebo kde za válcem nachází se vývěva ke 
kondensování páry, užívá se pístnice oběma víky parního válce prochá
zející. Prodloužená část pístnice, zadním víkem procházející, může v pří
padě, kde se jedná pouze o jediný válec, býti menšího průměru.

Spojení pístu s pístnicí uskuteční se obyčejně kuželem, jehož hlava 
zajistí se šroubem a matkou proti uvolnění přiměřeně pojištěnou. Koni
cita kužele obnáší 1 : 10 celé délky, kužel se do souhlasně udobeného 
otvoru bedlivě zabrousí, aby se stýkal celým pláštěm s vnitřní plochou 
otvoru.

Prům ěr pístnice závisí na velikosti zdvihu, na tlaku páry  a na prů 
měru válce; obyčejně brává se při tlaku 4 atmosfér na průměr pístu Ys 
až % průměru parního válce, při tlaku 8 atmosfér l/6, při 12 atmosférách 
až i Yj . Pístnice vzdoruje tlaku páry pevností vzpěrnou, a pokud se týče 
ohýbání a stlačení brává se bezpečnost u strojů ležatých neb stojatých 
jednoduše účinkujících 8 až l lk rá te  větší, u strojů pak dvojnásobně účin
kujících 15 až 22krát větší.

Pístnice průchozí, oběma víky procházející, namahány jsou jednak 
vlastní silou, jednak váhou pístu na prohnutí, ze kteréž příčiny se u ně
kterých konstrukcí užívá pístnice prohnuté vzhůru. Tíhou pístu se píst
nice srovná a mezi chodem píst nadlehčuje, čímž jednostranné vyběhání 
válce a pístu se omezuje na nejmenší míru. Zařízeni toho užívá se jen 
u pístnic procházejících oběma víky válce.

Postup při opracování pístnic jest následující: Na soustruhu vytočí 
se pístnice spolu se závitem, rovněž matka šroubová pro pístnici i se zá
vitem, vývrtá se otvor pro klín, klín se ohobluje a přesně zapustí. Vrtání 
otvoru pro klín, jeho hoblování a zapuštění koná se u větších strojů te 
prve později při sestavování stroje.

Mazání pístnice děje se mazničkou, umístěnou na rámu v prostoru 
mezi křížovou hlavou a válcem, při čemž olej kape přímo na níže polo
ženou pístnici. U strojů tandemových umísti se maznička mezi oba válce. 
Je-li válec mazán velmi dobrým olejem válcovým, může zvláštní maz
nička pro mazání pístnice odpadnouti.

Poruchy U pístnice. Nejčastěji vyskytující se nehodou u pístnice 
bývá tvoření se rýh. Příčinou bývá nedokonalá ucpávka, u níž jsou bud 
kroužky příliš těsné a drsné, nebo mazání nedostatečné, nebo bývá hmota, 
kterou se těsnění dociluje, nečistá a promísená tvrdými zrnky.

Jednostranné utažení šroubů v ucpávce vyvozuje jednostranný tlak 
na pístnici, která se v dotyčném místě zahřívá. Jednostranným zahříváním 
pístnice nabývá zahřátá strana většího objemu, strana opačná zůstává 
však beze změny, následkem čehož se pístnice prohne. Je-li zahřívání 
stálé, prohnutí toto nejen že nepomíjí, ale zvětšuje se, až nastanou 
v chodu stroje nepravidelnosti.

Méně Často vyskytnou se zlomeniny pístnice, a nastane-li předce 
lom, děje se tak v kónusu. Než i zde bývá to spíše utržení konického 
konce pístnice v místech, kde jest klín zapuštěn. Příčinou toho býva 
náhlé a mocné zatížení buď ze strany pístu nebo hlavy křížové, nebo 
uvolnění klínu, kteréž má za následek narážení klínu na otvor klínový, 
jemuž podléhá pak slabší konec kónusu.
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S e trvačn ík ,  Účinkem páry pohybuje se parní píst ve válci směrem 
přímočarým a sděluje pohyb pístnicí hlavě křížové, která jej ojnicí nejen 
dále přenáší, ale zároveň mění v pohyb rotační. Při každém otočení kliky 
nastávají dvé mrtvé polohy, osy kliky a ojnice octnou se pak v jediné 
rovině. Posuzujeme-li rychlost pístu v mrtvé poloze kliky, shledáme, že 
se rovná nule, při dalším pohybu rychlost vsak chvatně stoupá, pak ji 
zase ubývá, až v protilehlé poloze octne se píst opět v mrtvé poloze atd. 
Nepravidelný tento pohyb sděloval by se všem pohyblivým součástkám 
stroje a měl by v zápětí velice neklidný běh, který by nezůstal bez 
škodlivých následků na výkonnost a trvanlivost stroje. Mohlo by se také 
státi, že by stroj zůstal v každé mrtvé poloze vězeti, kteráž možnost jest 
tím pravděpodobnější, Čím lehčí jsou součástky stroje, které účinkují na 
kliku. Zvětšenou hmotností těchto částí stroje přemáhá se i odpor mrtvých 
poloh, takže se píst i vše, co s ním souvisí, snadně přes ně přenáší.

Rozmnožení hmoty neděje se 
přímo u jednotlivých součástek 
stroje, nýbrž soustřeďuje se ve 
zvláštní součásti, která se nazývá 
setrvačník.

Aby kolísání v rychlosti par
ního stroje omezilo se na míru 
pokud možná nejmenší, musí se 
uvésti velikost i hmota jeho v při
měřený soulad se žádoucí střední 
rychlostí.

U parních strojů ponechává 
se setrvačníkům buď pouze ona 
činnost, o níž v předchozím od
stavci bylo jednáno, nebo zastávají 
ještě funkci řemenáčů, od nichž 
se celkem rozlišují pouze silnější 
stavbou.

Oba druhy setrvačníků hotoví 
se buď z jediného kusu, u větších 
modelů sestavují se ze dvou neb 
i více kusů

Hromadění hmoty u setrvačníku děje se ve věnci, U velikých se
trvačníků bijí se buď jednotlivé kusy věnce zvlášť a ramena s nábojem 
taktéž zvláště, nebo lijí se části věnce a náboj odděleně a dodatečně
při montování spojují se vespolek rameny.

Setrvačník z jediného kusu má věnec i ramena vyztužená žebry. 
Počet ramen řídí se dle velikosti setrvačníku a kolísá mezi 4 až 8. Setr
vačníky tyto hotoví se až do 2 m  průměru.

Ze dvou dílů sestavený setrvačník znázorněn jest na obr. 99. a 100. 
U dvoudílných setrvačníků prochází dělicí rovina mezi dvěma rameny. 
Spojení obou dílů setrvačníku děje se na náboji a na věnci, na prvém 
čtyřmi Šrouby S, na věnci svorníkem B,  kterýmž se konce věnce pomocí 
klínů A, K  utahují. Na osu navléknutý a upevněný setrvačník utahuje 
se kroužky R  za tepla nataženými a sice na zvláštní nálitky vnitřního
obvodu věnce a obvodu náboje. K roužky těmito dociluje se velmi pev
ného spojení.

Rychle se otáčející setrvačníky vyžadují velice pečlivého spojení 
jednotlivých částí věnce, jmenovitě spojovací kroužky nemají se umístiti 
na čelné straně věnce.

Obr. 99. Obr. 100.
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Při íormování a slévání setrvačníku musí. býti hlavně dbáno na 
stejnoměrné rozložení hmoty kolem ony. Opominutím této opatrností po
vstává škodlivý tlak na ložisko, který působí nárazem při každém otočení 
Hotrvačníkii. Nepříznivý účinek jednostranné převahy ve věnci setrvačníku 
se zvyšuje zvětšením poloměru a obvodové rychlosti. Ohybu tuto můžeme 
napravili utéčením Venco na obvodu i na obou čelech

Nemenší opatrnosti je třeba přímo po odlití setrvačníku, pokud litina 
v písku chladno, Je-li náboj kola příliš veliký, chladno pomaleji než ra
menu a vzniká nebezpečné napjetí v místech, kdo ison ramena nejslabší, 
blíže věnce. Trhliny v těchto místech objevují se bud' hned při opraco
vání, někdy mnohem později mezi ohodem kola.

Vrtání náboje setrvačníku má se díti s největší opatrností, neboť 
nejmenší nedopatření a nepřesnost mívá v zápětí házení se kola při 
pohybu.

V amerických strojírnách vrtává se nejdříve náboj na přesný průměr 
hřídele, načež se setrvačník na soustruhu posine asi o V n . stranou a vrtá 
so znovu větší vývrt za příčinou snadnějšího vpravení hřídele do nábojo. 
Nový vývrt stýká se s původním otvorem na oné straně, kde so stýkají 
jednotlivé dílce náboje. V podstatě nevrtá se druhý otvor úplně, nýbrž 
sc pouze výstředně rozšiřuje. Na rozšířenou část obvodu umisťují se drážky 
a klínv pro spojení setrvačníku s hřídelem.

Postup práce při úpravě setrvačníku jeví se následovně: Na sou- 
struhu utočí se věnec setrvačníku, upraví náboj, vytočí šrouby a opracují 
kroužky. Otvory pro šrouby vrtají so strojem vrtacím. Umístění kroužků 
a úpravu drážek pro klíny provede zámečník.

Poruchy setrvačníku. Jak výše již řečeno, mohou se v setrvačník 
vloudili  již mezi hotovením závažné chyby, které mají rozhodující vliv 
na dobu jeho trvání. Nedostatky tyto bývají obyčejně nezřetelně a při
hlašují so teprve běhein chodu.

Pokud so nedostatků mezi litím a montáží vzniklých týče, bylo 
v předchozích odstuvcích o nich pojednáno, zde uvedeme pouze poruchy 
vzniklé mezi ohodem s návodem pro případnou opravu, pokud ovšem 
jest způsobilou k provedení.

Prask ne-li na setrvačníku věnec, jest již předem každá oprava vy
loučena, neboť žádný odborník nemůže nikdy ruČiti za to, že opravený 
setrvačník vzdor nej bedlivěji provedené opravě se nerozlétno.

Pukno-li rameno, jest oprava možnou. Puklé konce sevrou so pa
tentním klínem a k vůli jistotě přoplátují so na obou Čelných stranách 
ještě plochým, šrouby Utaženým svorníkem. Průvrty na puklých koncích 
rameno vrtají se dle rozměru patentního klínu,

Pukne-li rameno blízko náboje, můžeme s výhodou užíti dvou kru
hových kotoučů, mezi něž prostřední část setrvačníku tak se sevře, aby 
lom se ocitl mezi plochou kotoučů. Kotouče se sevrou šrouby, mezery 
mezi rameny a kotouči vyplní so dřevem a spojí se četnými šrouby, 
kteréž však neprocházejí rameny, nýbrž kotouči a dřevěnou výplní.

Při této příležitostí zmíníme so také o příčině pukání ramen,, u řo- 
monáčů a kol ozubených. Jako u setrvačníků tak i u těchto kol chladnou 
po ulití místa, v nichž jest mnoho hmoty nahromaděno, pomaleji než 
místa, kde jest hmoty méně. r/  nestejnodobého tuhnutí litiny vznikají ne
bezpečná napjetí, která se při vhodné příležitosti uplatňují.

Parn í  rozvod .  Účinek páry ve válci. Učinelc páry na parní píst za 
úplného dvojzdvilm není stálý, nýbrž podléhá změnám, které se uplat
ňují v jednotlivých periodách.
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Abychom účinek jednotlivých period, které se vyskytují u všech 
systémů rozvodných, podrobně seznali, předpokládáme, že se píst nachází 
ve válci v mrtvé poloze a že vpouštěcí kanál byl již krátkou dobu před 
tím otevřen, kteréž předčasné otevření nazýváme, předstihem a jelikož se 
děje při přívodu páry, předstihem vpouštěcím, jež tvoří zároveň první 
periodu. Šoupátko musí v tomto případě píst o jistou míru předbíhati, 
aby před dostihnutím pístu do mrtvé polohy byl vpouštěcí kanál již 
otevřen.

Perioda tato trvá tak dlouho, pokud se píst nachází v mrtvé poloze. 
Píst začíná se nyní pohybovati účinkem stále vice vnikající páry a na
stává další perioda vstupu páry, která trvá tak dlouho, pokud šoupátko 
další přívod nezamezí. Avšak v tomto případě neuvolní píst svůj chod, 
nýbrž pohybuje se dále, avšak pouze účinkem rozpínavosti či expanse 
páry již dříve vniklé a ve válci nastala perioda expanse, která však 
nesmí trvati až do ukončení zdvihu, nýbrž musí se ukončiti dříve, než 
nastane předstih vypouštěcí. Má-li píst nyní nastoupiti zpáteční cestu, 
musí býti kanál vypouštěcí již otevřen, což se stává v další periodě před
stihem vypouštěcím, kterýž nastává dříve, než se píst octne na konci 
zdvihu a nastoupí zpětný chod. Změna tato jest umožněna opět předbí
háním šoupátka. Výstup páry či perioda výstupu nastává nyni při zpětném 
chodu pístu a trvá tak dlouho, než začne účinkovati předstih vpouštěcí 
na následující zdvih. Před ukončením zdvihu jest kanál vypouštěcí již 
uzavřen, pára nacházející se ještě ve válci za pístem se stlačuje dalším 
zpětným chodem pístu v periodě nazvané kompresní, jež se končí, když 
začne účinkovati opět předstih vpouštěcí.

Jediným  otočením kliky vyvozený dvojzdvih má tudíž následující 
periody: P ři zdvihu ku předu 1. periodu vstupu páry, 2. periodu expanse 
a 3. periodu předstihu vypouštěcího, při zpětném pohybu pístu 4. periodu 
výstupu, 5. periodu komprese a 6. periodu předstihu vpouštecího.

Při předstihu vpouštěcím začíná působiti na píst úplný tlak páry, 
jaký se jeví v kotli, kterýž účinek trvá až do ukončení vstupu páry. 
Perioda vstupu má tím menší trvání, čím jest u téhož stroje napjetí páry 
větší. Účinek expanse řídí se dle zákona Mariottova, dle něhož součin 
z napjetí a objemu jest stálý. Pára při ukončení periody expanse má míti 
napjetí, jež se skoro rovná expansi páry výfukové. Kdyby nebylo Škod
livého prostoru , který tvoří kanály vpouštěcí a zbývající Část válce mezi 
víkem a pístem, povstalá nedoléháním pístu k víku, mohl by kanál vý
fukový až k nejbližší změně zdvihu zůstati otevřen, avšak při škodlivém 
prostoru, který v tomto případě byl by naplněn parou pouze o tlaku 
atmosférickém, tedy jedné atmosféry, nastala by ztráta páry rozdílem 
mezi napjetím páry v kotli a tlakem páry ve škodlivém prostoru.

Z této příčiny uzavírá se předčasně kanál vypouštěcí a zbylá ve 
válci pára se stlačuje v periodě kompresní, takže se pak tlak v kotli a ve 
škodlivém prostoru vyrovnávají a tím se účinek škodlivého prostoru téměř 
ruší, jelikož při změně zdvihu nenastává náhlá změna tlaku, neboť tlak 
páry v kotli setkává se zde s parou pístem stlačenou na téměř stejné 
napjetí, čímž píst se klidně uvede do nového chodu a stroj ušetří se 
nárazu.

Na následujících obrazech jest znázorněn xíčinek páry na píst za 
spolupůsobení šoupátka, při čemž ok znamená kliku účinkující na píst, 
oě pak kliku pro pohyb šoupátka, které jest na každém z obrazů umí
stěno nahoře, kresba však představující funkci pístu a kliky dole, k čemuž 
budiž připomenuto, že řečené obrazy jsou kresleny pouze přehledně bez 
jakéhokoliv vzájemného měřítka
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Obraz 101._představuje píst v levé mrtvé poloze. Šoupátko, pohy- 
bijující se ve směru šípu, uvolňuje levý vpouštěcí kanál o zevní lineární

předstih v, a pra
vý vypouštěcí 
kanál o vnitřní 
lineární předstih 
V0. Průměr obou 
kanálů naznačen 
jest písmenem a , 
kanálu výfuko
vého písmenem 
b. Směr pístu 
označen jest ší
pem. Klika oě 
tvoří se svislou 
osou dráhy kli
kové úhel před
stihu S. Obraz 
102._představuje 
nam šoupátko 
v zevní pravé 
poloze, při Čemž 
vstup a výstup 
páry jest zcela 
uvolněn a píst 
se pohybuje ku 
předu. Obr. 103. 
znázorňuje šou
pátko při chodu 

zpětném, při 
němž byl uza
vřen levý vpou
štěcí kanál a na
stala perioda ex
panse. Pára před 
pístem uniká. 

Obraz 104. na
značuje polohu 
pístu a šoupátka 
na začátku peri
ody kompresní. 
Pravý vypouště
cí kanál byl prá
vě uzavřen.

Poučení o 
účinku páry ve 
válci poskytují 
nám zvláštní mě
řící stroje, zvané 
indikátory, jichž 
se užívá ku pří
mému znázor

nění změn tlaku ve válcích. Obraz indikátorem poskytnutý podává nám 
možnost, abychom se přesvědčili o vykonané strojem práci za jistou dobu.
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Jelikož se indikátorů užívá nejvíce ku stanovení práce u parních strojů, 
jest třeba, aby udávaly stav napjetí ve válci v jisté Časové jedničce, za 
níž se obecně béře doba, -potřebná k proběhnutí pístu dráhou válce, či 
doba jednoho zdvihu.

Správně sestrojený a bezvadně účinkující indikátor ukazuje nám 
nejen účinky páry na výkonnost parního stroje, nýbrž poskytuje nám 
názorného poučení o výkonnosti oněch částí parního stroje, které obsta
rávají a regulují správný vstup a výstup páry. Ze záznamů indikátorem 
činěných můžeme sledovati nejen účinnost hybné síly, páry neb jiného 
plynu, na stroj,
ale také můžeme _
z těchto pozoro
vání a záznamů 
usuzo vati o stavu 
stroje, v jakém 
se za doby pozo
rování nacházel, 

neboť záznam 
nám nejen zře

telně ukazuje, 
účinkuj e-li na 

stroj pára o vět
ším nebo men
ším napjetí, ný

brž prozradí 
nám, nehustí-li 
píst nebo rozvod
parní dokonale, nebo děje-li se rozvádění páry ne^ajiměřeně, jmenovitě děje-li 
se uzavírání a uvolňování přívodu páry v nepřiměřenou dobu. Indikáto
rem můžeme tudíž snadně a rychle zjistiti řadu nepravidelností, které se 
namnoze dějí na místech všeobecně nesnadno přístupných a jež jsou pří
činou někdy značných ztrát na parní síle, k jichž poznání bychom bez 
indikátoru buď nedospěli, nebo aspoň po dlouhé době a nákladném pátrání.

Indikátor činí zázna
my na proužek papíru na
vinutý na zvláštním válci 
a sice znamená zvláštní 
křivku uzavřenou, u níž 
směr a velikost jednotli
vých linií nám ukazuje 
pochod v parním válci 
a velikost pak uzavřené 
křivkou plochy poskytuje 
nám pomůcku k vypočítání 
množství práce strojem vy
konané.

Proužek papíru s křivkou indikátorem naznačenou nazýváme parním 
diagramem.

Za příčinou názoru připojujeme obraz 105. diagramu parního stroje 
výfukového s expansí.

Každý diagram má za základ vodorovnou přímku at, kterou by in
dikátor zaznamenal, kdyby účinkovala na píst pouze atmosféra vzduchu. 
Přímka tato má pro diagram velkou důležitost, jelikož od ní počínaje, 
měříme veškeré změny v tlaku.

Kronika práce X. 3 9

Obr. 105.
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Píst indikátoru jest ve spojení s tužkou a musí průběhem činnosti 
záznamové přesně sledovati proměnlivé periody tlakové, vznikající při 
pohybu pístu ku předu a zpět. Výše zmíněných šest period, jež nastávají 
při každém dvojzdvihu pístu, označeno jest následovně: fg  znamená před
stih vpouštěcí, gb vstup páry či náplň, bc expansi, cd předstih vypouštěcí, 
de výstup páry či výfuk, e f  pak kompresí. Mezerou gk  označena jest ve
likost škodlivého prostoru.

Jakm ile zvýší se tlak páry, zdvihá se píst indikátoru a s ním i zna- 
menací tužka, k terá v tomto případě rýsuje stoupající čáru, v opačném 
případě, kdy tlak páry se uvolňuje a klesá, rýsuje tužka čáru klesající, 
neboť na pístu indikátoru uplatňuje se síla spirálového péra, která uvol
něným tlakem uvádí se v činnost.

Z narýsovaného diagramu může se snadno poznati nejvyšší tlak 
páry účinkující ve válci. Poznání toto jest velice důležité, neboť pomocí 
něho dá se zjistiti nejen rozdíl panující mezi napjetím páry v kotli a ve 
válci, ale taká se snadno najde příčina, která rozdíl onen přivodila. 
Z křivky diagramové pohodlně také seznáme, v jaké poloze pístu účin
koval největší tlak páry a jak  se tlak při postupném pohybu pístu měnil. 
Dále zjišťuje diagram, v kterém bodu byl přívod páry zastaven, zda-li 
zastavení stalo se náhle nebo povlovně a v které poloze pistu a jakým  
tlakem děl se výstup páry.

Aby diagramy byly naprosto spolehlivé, musí se spirálové péro, k teré 
účinkuje na píst indikátoru, přizpůsobiti největšímu napjetí stroje, jehož 
diagram hotovíme a jest třeba u různých strojů užíti také různých per.

O zařízení a činnosti indikátorů bude pojednáno později ve zvláštním 
odstavci, v němž i o jednotlivých diagramech bude podáno podrobné vy
světlení.

Pokud se výše připojené přehledné ukázky diagramu týče, připoju
jeme některá vysvětlení. P ředstih  vpouštěcí fg  má za účel, aby při změně 
zdvihu účinkoval na píst plný tlak páry v kotli. Vstup páry gb má býti 
tak upraven, aby se pára mohla expandovati až téměř k tlaku výfuko
vému, a Čára gh bude u téhož stroje tím menší, čím větší napjetí má 
pára v kotli. Bod b označuje na diagramu místo, v němž bylo spojení 
válce s kotlem přerušeno a odkud pohybuje se píst pouze expansí páry. 
Předstihem vypouštěcím cd dociluje se výfuku páry dříve, než píst dospěl 
ku konci zdvihu. Za doby trvání předstihu vypouštěcího klesá napjetí 
páry na tlak výfukový, kteréž napjetí trvá  po celou dobu výstupu páry, 
jíž znázorňuje čára de. Otevřením kanálu vypouštěcího nastává perioda 
vypouštěcí, která trvá od změny zdvihu, dle diagramu v bodu d  počína
jícím až po e, kdy kaná! vypouštěcí se uzavře. Avšak píst pohybuje se 
dále tlakem páry na opáčnou stranu pístu účinkujícím, při čemž zbytek 
výfukové páry se ve válci stlačuje. Děj tento se koná v periodě kom
presní e f  z příčin již výše vysvětlených.

Na diagramu nacházíme ku každé poloze pístu ve válci příslušné 
tlaky a sice jak  před pístem, tak i za ním, při Čemž musíme vždy bráti 
v úvahu ony části křivky, které vzájemně účinkují, tak pro vstup a ex 
pansi před pístem, výstup a kompresi za pístem.

Za příčinou zjednání náležitého porozumění pro tento vzájemný 
účinek, pozorujeme stav páry před pístem i za ním současně. P ři vstupu 
páry začíná za pístem perioda výstupu, tlak pístu rovná se téměř pře
tlaku páry, načež před pístem se vstup páry  zastaví, pára expanduje, při 
čemž současně za pístem stále ještě trvá perioda výstupu páry. Tlak 
pístu klesá přiměřeně vzhledem k expansi. Nyní, ještě  za trvání expanse 
před pístem, uzavře se vypouštěcí kanál za pístem, takže napjetí stoupá,
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při čemž píst se pohybuje v před a následkem toho napjetí před pístem 
se uvolňuje a za pístem roste, až nastane vyrovnání obou napjetí a píst 
se octne jaksi v rovnováze. Dalším postupem pístu nastane opět za pístem 
větší tlak a před pístem se zmenší, takže účinkuje na píst tlak negativní.

Rozvod S jednoduchým šoupátkem. Rozvodu toho užívá se ještě dnes 
často, jmenovitě osvědčuje se velmi dobře při velikém plnění. Nechá se 
upraviti pro náplň 0 5 až 0 9, pro malé plnění jest třeba velikého šou
pátka s velikým zdvihem. Nejlépe se osvědčuje toto šoupátko pro náplň 
0-7 až 0 8.

Na obr. 106. a 107. znázorněno jest šoupátko jednoduché S  v po
loze střední, jež kryje kanály a  patkami, které přesahují kanál jednak 
vnějším krytím e, jednak vnitřním krytím i. Dutina šoupátka jest ve 
stálém spojení s kanálem vypouštěcím an. Šoupátko jest spojeno s tyčí 
šoupátkovou T, jíž se dostává pohybu výstředníkem Špojení s tyčí šou- 
pátkovou provádí se pomocí cívky H  a kotoučů B  tak, aby se šoupátko 
po uvolnění obou matek mohlo na tyči pošinouti. Aby se šoupátko po 
utažení obou šroubů nepříčilo a dosedalo správně na sedlo, přečnívá cívka 
na obou koncích délku průvrtu. Správného dosedání dociluje se vedením, 
jež j est upraveno 
na postranních 
drážkách komo
ry šoupátko vé.
Celá šíře šou
pátka 6, přesa
huje šíři kanálu 
vypouštěoího č>0 
o 20 až 30 mm.

Šoupátek 
jednoduchých 

může se užíti 
jen  pro stroje 
o průměru válce 
asi 250 mm.

Šoupátka hoto

Obr. lQtí., Obr. 107.

ronzu a z litiny. P ři správné volbě suroviny
musí býti sedlo ze hmoty tvrdší, šoupátko pak z měkčí, aby se opotřebo
vání jevilo dříve na šoupátku než na ploše sedla. K tomu cíli užívá se na 
sedla ze železné litiny bronzových šoupátek, kteráž se dají snáze nahra- 
diti, než pevně s válcem spojené sedlo. Opatření toto se osvědčilo v ý 
hodně u malých strojů a u lokomotiv.

Sedlo šoupátkové neprovádí se úplně hladké pro nesnadné mazání 
dosti objemných ploch, nýbrž rýhuje se, avšak nikoli až ku kraji kanálů. 
Mezera, která rýhami nebývá dotčená, tvoří kraj kolem kanálů o šíři 
rovnající se aspoň síle kanálu vpouštěcího nebo vypouštěcího. R ýhy mají 
hloubku 6 až 8 m m  a vyhlubují se krouží; účinek jejich záleží v tom, 
že třecí plocha stává se menší a mazání se v nich hromadí.

Y prvých několika týdnech po uvedení stroje do chodu má se sedlu 
šoupátka dostávati mazání přímého, k čemuž se již ve strojírně upraví 
maznička. Kdyby na komoře šoupátkové nebyl přičiněn nálitek, dostačuje 
ubrání drážky, v níž se šoupátko pohybuje, Čímž však přesnost vedení 
nesmí trpěti.

Rostoucím napjetím páry a zvětšením stroje množí se i nebezpečí, 
že se sedlo následkem nedostatečného mazání poškodí rýhami, a že se 
excentry nemírným namáháním zahřejí. Okolnost tato byla příčinou k se
strojení rozvodů pístových.

39*
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Parn í stroje opatřené jednoduchým šoupátkem nazývají se obyčejně 
plnotlaké, ač ne vždy právem, neboť možno i zde docíliti až dvojnásobné 
expanse páry. Nejvíce zde vadí zdlouhavé otvírání a zavírání kanálů. 
Nedostatku tomu odpomáhá se u větších strojů zavedením mřížového 
šoupátka, u něhož zdvih dosahuje značně menší výše.

Rozvod S dvojitým šoupátkem. Rozvod tento umožňuje změnu plnění 
i mezi chodem stroje, dle okamžité potřeby, buď samočinně pomocí re
gulátoru, nebo pouze rukou. P lnění může býti i velice malé, čehož se 
u šoupátka jednoduchého nikdy nedociluje.

Dvojité šoupátko skládá se ze dvou šoupátek na sebe dosedajících, 
z nichž spodní, přímo na sedle se šinoucí, nazývá se rozváděči, a vrchní 
rozpinací či expansivni. Rozváděči šoupátko rozděluje pouze páru ve válci, 
expansivní pak má za úkol omezovati přívod páry. Rozváděči šoupátko 
opatřeno jest vesměs průchozími kanály. Každé z obou šoupátek pohy
buje se samostatně zvláštní tyčí a zvláštním excentrem, při čemž rozvá
děči šoupátko má 20° a expansivní 60° až 90° předstihu. Cím více zevní 
hrany expansivního šoupátka jsou od sebe vzdáleny, tím jest plnění 
menší.

Zásady v  předchozích odstavcích uvedené doznaly u různých vy-

Rozvod Meyeríiv s dvojím šou
pátkem poskytuje výhodného plnění, 
kteréž se však upravuje ručně (obr1. 
108.). Pohybu oběma šoupátkům, 
základnímu i rozpínacímu, dostává 
se dvěma výstředníky naklínova- 
nými na hřídeli klikovém.

Šoupátko základní je s t opa
třeno dvěma kanály průchodními 
k, jimiž prochází pára do kanálů 

vpouštecídh. P růchozí'kanály  zavírají se expansivním (rozpínacím) šou
pátkem, sestávajícím z dílců e e{, které se těsně na šoupátku základním 
pohybují.

Oba dílce e e l jsou našroubovány na tyči šoupátkové, opatřené zá
vitem levým a pravým  tak, že každý dílec usazen jest na jednom  závitu. 
Otáčíme-li touto tyčí, vzdalují neb sbližují se oba dílce působením pro
tivného závitu, čímž nastává změna v plnění a expansí.

A by otáčení tyče dělo se účelně a nepřesahovalo přípustné meze, 
opatřuje se tyč vodítkem r, na němž jest upevněno ozubené kolečko, 
které působí pomocí jiného ozubeného kolečka převodem na stupnici t, 
na níž jednotlivé stupně plnění jsou vyznačeny.

Závity na tyči, levý a pravý, nemají stejný průměr a následkem 
toho i matky obou částic mají nestejné průvrty. Děje se tak  z ohledu na 
montování částic do závitu, při čemž jedna z matek šroubových navléká 
se přes závit slabší. Šinutím obou částic šoupátka expansivního po šou
pátku základním zavírají neb uvolňují se kanály ve válci. H řbet 'základ
ního šoupátka opatřen jest příčnými rýhami, kterým i se jednak zmírňuje 
tření, jelikož třecí plocha se zmenší, jednak  také mírní se plný tlak páry 
na šoupátko expansivní, které jest pak částečně odlehčeno. Tyč šoupátka 
základního zapouští se do prolomeného vnálitku a, za nějž se přiměřeně 
upravená hlava tyče šoupátkové ukládá. Šoupátka toho užívá se s výhodou 
u strojů, u nichž jest třeba přemáhati stálé a déle působící odpory.

Šoupátko Meyerovo montuje se uložením šoupátka základního, na 
nějž se našroubuje především částice o závitu větším a ustaví se upro

nalezcu rozmanitého provedení.

Obr. 108.
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střed mezi oběma kanály, při čemž příslušná m atka šroubová dojde až ku 
konci závitu. Druhá matka o závitu menším našroubuje se na příslušný 
závit do téže polohy, avšak na opačném konci. Takto umístěné m atky 
můžeme libovolně otáčením šroubu na levo ustaviti.

Otáčíme-li šroubem tak, že se obě částice šoupátka expansivního vzá
jemně vzdalují, docilujeme menší náplně, v opačném případě se náplň 
zvětšuje,

TJ některých konstrukcí schází druhé převodně ozubené kolečko 
ukazovatele a ručička jeho umístěna na tyči.

Rozvod Riderův. Rozvod tento 
rozeznává se od předchozích tím, 
že jes t šoupátko rozpínavé z jed i
ného kusu. Základním tvarem jeho 
jest lichoběžník e (obr. 1 0 9 . ) ,  umí
stěný na válci. Přívodně kanály 
jsou postaveny šikmo a hrany 
jejich jsou rovnoběžné s hranami 
šoupátka rozpínavého. Aby bylo 
docíleno rychle se měnícího plnění, 
nepohybuje se na válci umístěný li
choběžník pouze rovnoběžně s osou, Obr. 109.

nýbrž také se otáčí, čímž původně
rovnoběžné hrany se zkříží a doba i velikost náplně se mění. Podoba 
základního šoupátka V  jest upravená dle šoupátka rozpínacího válcovitě 
(obr. 110.). Ye válcovém lůžku V  pohybuje se pomocí tyče rozpínavé 
šoupátko E. Tyč 1\ jest u kde prochází šoupátkem, čtyřhranná a ulo
žena rovněž v lůžku stejně udobeném, čímž se otáčivý pohyb tyče T, 
přenáší i na šoupátko rozpínavé.

Cím vice se šoupátko rozpínavé otáčí, tím zdlouhavěji se regulace 
provádí. Uhel otáčení může býti nejvýše 60°

Obr. 110.

Každé ze šoupátek pohybuje se, jako u rozvodu Meyerova, zvláštním 
výstřední kem.

Riderův rozvod vyžaduje silného regulátoru. Spojení regulátoru 
se šoupátkem rozpínavým provádí se pomocí tyče a pák, při čemž musí 
se dbáti toho, aby rozpínavé šoupátko uzavíralo kanály, nachází-li se re 
gulátor v nejvyšším postavení,

U starších strojů vyskytuje se rozvod Farcotuv se dvěma šoupátky, 
základním a  (obr. 111.) a rozpínavým, ze dvou desek e et sestaveným. 
Desky rozpínavého šoupátka nepohybují se zvláštním výstředníkem, nýbrž
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šoupátkem základním pomocí palců. Vnitřní vzdálenost obou desek e e, 
upravuje se eliptickým kotoučem d, zevně působí na desky výstupky v. 
Eliptický kotouč d  řídí se buď rukou, ve kterémž případě jest plnění 
závislé od obsluhovače stroje, nebo se spojuje s regulátorem.

Pohyb šoupátka základního jest týž, jako u rozvodu Meyerova.
P lnění se jím  dociluje až asi do 0 5 zdvihu pístu.

Šoupátka pístového užívá se jmenovitě u větších strojů se značnějším 
tlakem a zdvihem přes 700 mm. Proměnou šoupátka v píst zmenšuje se 
tření. P ára  vstupuje do válcové parní komory, v níž na tyči šoupátkové

pohybují se dva písty, jimiž se střídavě uvol
ňuje kanál přiváděči a odváděči. Otvor pro
výfukovou páry nachází se mezi oběma písty.

Výstředník. Výstředník je  zvláštní útvar 
kliky, jehož užívá se v případech, kdy zvláštní 
kliky není možno užíti, jelikož je jí poloměr jest 
menší, než poloměr hřídele.

Yýstředníky upravují se v podobě kotoučů 
opatřených otvorem mimo střed vyvrtaným . 

Rozdíl mezi skutečným středem kotouče a středem otvoru v něm vyvr
taného nazývá se výstřednosti, excentricitou, a rovná se poloměru kliky, 
již zastupuje.

Kotouč výstředný jest jednodílný nebo dvoudílný a hotoví se ze 
železné litiny. V ýstředný jeho pohyb přenáší se na dvoudílný třmen spo
jený s tyčí.

Kotouč výstředný E  (obr. 112. a 113.) opatřen jest nábojem, kterým  
se navléká na hřídel klikový a na něm pomocí drážky a klínu upevňuje.

Dvoudílný třm en opatřen jest 
na vnitřním obvodu drážkou B , do níž 
se vkládá na obou stranách obvodu 
výstředného kotouče utočený, 10 až 
20 m m  vysoký kraj, kterým  se do
ciluje vedení výstředného kotouče ve 
třmenu. Obě části třm enu spojeny 
jsou šrouby S, pojištěnými proti uvol
nění protimatkou. Třmen vybíhá v ná
boj C, v němž se upevňuje tyč vý- 
středníku T\ buď kónusem a klínem, 
nebo i jiným  způsobem.

Kotouč i třm en opracují a vy- 
brušují se na místech, kde se stýkají 
a o sebe trou, velice bedlivě a aby 

0br- 02. Obr. 113. tření zmírnilo se na míru pokud
možná nejmenší, maží se olejem, je 

hož se jim dostává z mazničky v nálitků A  umístěné^ Třmen hotoví se 
ze železné litiny, nebo kujného železa, nebo bronzu. Železné třm eny ob 
kládají se na vnitřní straně za účelem zmenšení tření bílou slitinou.

U velikých strojů, u nichž hřídel bývá v tele sesílen, že není možno 
kotouč výstředný  navléknouti, užívá se kotoučů dvojdílných. Styčné plochy 
obou dílů nenacházejí se v jerliné rovině, nýbrž jsou zalomené tak, aby 
zevní jich část procházela středem třmenu, vnitřní pak středem hřídele. 
Obě Části spojují se svorníky, jichž jeden konec jes t zašroubován v jedné 
části kotouče, druhý pak sahá do otvorů části druhé a utahuje se v nich 
klínem.

Obr. 111.
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Ku zmírnění tření mezi třmenem a kotoučem opatřují se někdy stý- 
kavé plochy kuličkovým ložiskem, jehož kuličky pohybují se ve zvláštních 
tvrdých ocelových drážkách.

Obě části dvoudílného třmenu nedosedají úplně na styčných plochách, 
mezera mezi nimi vyplňuje se přiměřenou vložkou, která zamezuje ne
mírné utažení třmene ke kotouči. Během času vyběhané vedení kotouče 
ustavuje se pak po předchozím upilování vložky utažením šroubů S. 
Někdy se volí vložka sestavená z tenkých plíšků. V tomto případě pilo
vání odpadá a přiměřeného uložení dociluje se odstraněním jednoho nebo 
více plíšků.

Ú prava třecích ploch mezi třmenem a kotoučem jest velice pracná, 
neboť v  některých případech užití pilníku není možné. Rovněž dlužno 
dbáti při úpravě třecích ploch toho, účinkuje-li výstředník na šoupátko 
základní neb rozpínací. U prvého spočívá tlak na všech třech plochách 
drážky, obou postranních a prostřední, pro šoupátko rozpínací dostačí, 
dosedají-li přesně obě zevní plochy drážky.

Je-li výstředník nedokonale montován, mívá bud’ neklidný chod 
nebo se snadno zahřívá. Poslední případ nastává, jsou-li obě části třmene 
příliš utaženy, prvý jsou-li uvolněny, buď následkem vychození, nebo ne
dotažených šroubů, následkem nedbalého spracování.

Někdy se stává, že bývá naklínován výstředník na hřídel bez drážky 
v hřídeli v mylném domnění, že není třeba důkladného upevnění, jelikož 
výstředník překonává pouze menší odpor. Podobné uklínování bylo vždy 
zdrojem výloh a ztráty času pro majitele stroje.

Podobně jako u ložisek mohlo by i u třmene nastati svírání hřídele 
konci obou částí výstředníku v místech styčných, Čemuž předejde se týmž 
způsobem, jakého bylo užito u ložisek, a sice zvětšením otvoru třmene 
asi o 1/i mm.

Při hotovení výstředníku utáČí a vyvrtá se kotouč, utáčí se třmen 
a vyvrtá se v něm otvor pro tyč výstředníku. Třmen a vložka se pak 
ohoblují, tato jen  tehdy, nevkládá-li se mezi části třmene vrstva tenkých 
plíšků. Na stroji vrtacím upravují se otvory pro šrouby. Po vyhoblování 
drážky pro klín ve výstředném kotouči sestavuje zámečník jednotlivé 
části v celek.

Váha výstředníku bez tyče.

Velikost i 
zdvihu 
v mm

5 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0
i

7 0 0  8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 10 0 12 0 0

Ž elezná
lit ina
Kujné
železo

Bílá
slit ina

Méď

7

0 '5

0 -1 5

9

0 6

0 1 5

12

1

1-5

0-2

21

1*5

3

0-2

3 3

1-8

4-5

0 2

47

2-3

6

0 3

6 3

2 5

7

0-3

8 0

3

9

0  3

100

3 4

10

0 4

1 1 8

4

12

0 4

138

4 5

14

0-5

Ú h rn em  
v kg

7 65 9-75 : 14-7 25-7 39*5 55*6 7 2-8  1 92-3 113-8 134-4 157

Regulátor. Každý stroj nebývá stále a stejnoměrně zatížen, velmi 
často vyskytují se stroje, u nichž se zatížení každé chvíle mění, ku př. 
působí-li na transmisi, pohánějící celou řadu soustruhů, strojů hoblova- 
cích, řezacích atd. Ne vždy všechny tyto stroje pracují najednou, často
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některý nebo několik jich bývá z činnosti vypnuto, a síla, kterou by za 
činnosti byly spotřebovaly, zůstává neupotřebena a nutí stroj k jedno 
stranné činnosti, která se uplatňuje rychlejším během. Mohlo bv se státi, 
že by se následkem, zvláštní shody okolností, při vypnutí celé řady kon- 
sumentů parní síly, rychlost stroje tou měrou zvýšila, že by se stala ne
bezpečnou.

Z této příčiny dostává se parním strojům nové' pomůcky v podobě 
regulátorů, které při nastalém odlehčení parního stroje zastavují neb ome
zují přítok páry jako zdroj síly, a uzpůsobují ho přiměřeně okamžité 
nutné spotřebě. Ačkoliv účinek regulátorů jest spolehlivý a výhodný, 
bylo by omylem, kdybychom se domnívali, že se jimi zamezuje naprosto 
každá ztráta páry, nepravidelným zatížením stroje povstávající. Regulátor 
účinkuje teprve tehdy, když nastávající již zvětšenou rychlostí dostává 
se mu příčiny k činnosti. Časová mezera mezi příčinou ku zvětšené ry 
chlosti stroje a mezi působností regulátoru, který zrychlení toto urovnává, 
může býti dle konstrukce regulátoru různě obsáhlá. Nejlepšími a nejcit
livějšími regulátoryv může se mezera tato výhodně zkrátiti, ale naprosto 
odstraniti se nedá. Cím méně času potřebuje regulátor k vyrovnání běhu 
stroje, tím jest lepší.

Nastane-li veliká změna v zatížení parního stroje, 
zapnou-li se do chodu veliké, mnoho síly vyžadující 
stroje, dostává se regulátoru podpory setrvačníkem.

Regulátor udržuje parní stroj při střední rychlosti 
buď pomocí rdousítek, nebo vlivem na válčité šou
pátko, nebo na ventil u rozvodu ventilového.

Regulátory účinkující na rdousítko neb škrticí 
klapku nacházíme jen  u strojů starých až do síly asi 
10 H P. Y činnosti jest jich dosud velmi mnoho 
a z této příčiny se o nich zmiňujeme.

Obecně užívá se regulátorů odstředivých. Otá
čení jich obstarává hybná síla parního stroje, jehož 
stejnoměrný chod upravují. Za normálního běhu stroje

Obr. 114. trvají závažím zatížená ramena v klidu, rychlejším
otáčením rozestupují se však následkem účinku síly 

odstředivé a rozstupování toto roste zvětšeným počtem obrátek hřídelíku, 
na němž jsou ramena zakloubená. Zmíněného pohybu ramen závažím za
tížených užívá se u odstředivých regulátorů ve spojení se zvláštním 
ústrojím k omezení přítoku páry k  rozvodu parnímu.

Regulátor Porterův {obr. 114.) vyniká velikou účinností následkem 
značné hmoty. Ramena jeho bývají také zkřížená a pak jsou zakloubená 
na protějších stranách osy regulátoru. Zatížení ramen děje se jednak na 
obvodu dvěma závažími, jednak uprostřed těžkou dutou hruškou, která 
se dle potřeby dolévá olovem, H ruška umístěna jest na cívce, posuvné 
po hřídelíku regulátoru a spojené na spodu s ústrojím působícím na úpravu 
rozvodu. U menších modelů jest hruška tato plná.

Regulátorů těchto užívá se s plnou hruškou u strojů s rozvodem 
Corlissovým nebo ventilovým s parními válci o průměru 200 až 600 m m ,  
s hruškou dutou, dle potřeby vylitou olovem u strojů s rozvodem Ride- 
rovým s průměrem parního válce 200 až 800 mm, s rozvodem Meyero-
vým s parním válcem o průměru 180 až 750 m m , s rozvodem Farcoto-
vým s parním válcem o průměru 225 až 1000 m m , s ventilovým rozvo
dem o nuceném pohybu s parním válcem o prům ěru 250 až 1000 mm.

Regulátor Bussův má konstrukci dosti složitou a osvědčuje se hlavně 
při větším počtu obrátek (obr. 115.).
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Obr. 115. zapůjčila firma f 
Scháfíer a Budenberk v Ústí 
n. L. Za příčinou snadnějšího : 
vysvětlení znázorněna na obr.
116. jen polovice regulátoru. ?'

Na lomené páce H  na 
chází se koule K  a závaží G.
Páka H  otáčí se na konci za
křiveného ramene M, jehož 
druhý konec jest upevněn 
na hřídelíku A  A. Na zalo
mené páce H  jest v bodu P  
upevněná po hřídelíku A  A  
posuvná cívka. P ři otáčení 
hřídelíku A  odchyluje se pů 
sobením odstředivé síly koule 
K  z původního směru, při 
čemž lomená páka H  zvedá 
cívku, na níž jest upevněno 
spodem spojení se šoupátkem nebo ventilem.

Působením závaží G vrací se koule K  
i s lomenou pákou H  v původní polohu, 
když odstředivá síla působiti přestala.

Regulátor Próllův vyniká velikou 
pohyblivostí a citlivostí. Páky  A  B . 
A t B } (obraz 118.) nejsou zavěšeny na 
hřídelíku D D, nýbrž jsou zakloubeny

Obr. 115.

Obr. 116.

na posuvné cívce a zatíženy na volném 
konci koulemi. Spojení pák s hřídelíkem 
provedeno pomocí ramen B  C, C,, jež 
jsou u G a C, zakloubeny na společné 
spojce, naklínované na hřídelíku. Účin
kem odstředivé síly vychylují se páky 
koulemi zatížené z původní polohy a

K ronika práce . X , 4 0
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pošinují pohyblivou cívku vzhůru. Do původní polohy vracejí se páky A B. 
A i i s koulemi působením těžké duté hrušky Q, k terá se dle potřeby 
vylévá olovem, jmenovitě při rozvodech s větší spotřebou síly, u rozvodů,
které vyžadují méně síly, užívá se menší hrušky plné.

Zavěšení koulí jest uspořádáno ve směru obráceném, čímž dociluje 
se jakéhosi stupně netečnosti vůči nepatrným změnám v rychlosti otáčecí, 
ač jinak působí regulátor velice účinně. Regulátor Prollův účinkuje vý
hodně také při menším počtu obrátek, při čemž zmenšeným třením po
suvných a zahloubených součástek dociluje se snadnějšího převodu.

Regulátorů těchto s těžkou hruškou užívá se při rozvodu Farcotově, 
Riderově, kulisovém, u ventilů s nuceným rozvodem, kde je  třeba veliké 
energie a kde změnou expanse přenáší* 
se na regulátor větší odpor. Regulátoru 
Prollova s lehkou hruškou užívá se

Obr. 118. Obr. 119

u přístrojů regulačních s ventilem dvousedlým nebo válčitým šoupátkem 
nebo, pokud se ještě v praxi vyskytuje, i se rdousítkem.

K regulátorům, které účinkují tíhou závaží, náleží i původní regu
látor Wattu V, v podstatě podobný regulátoru Porterovu, avšak bez hrušky, 
dále regulátor Kleyův s rameny zkříženými, taktéž bez hrušky a regulátor 
kosinusový (obr. 1 1 8 .  a 1 1 9 . )  s ústrojím ve zvláštní objímce a se snadnou 
úpravou pro každý stupeň nehybnosti či necitlivosti, jakož i o malé 
výšce se značnými účinkujícími hmotami. Obr. 1 1 8 .  a 1 1 9 ,  zapůjčila firma 
H. Roedl v Praze, která regulátory tyto má na skladě.

Regulátory pérové. U předchozích regulátorů uváděla po každém 
účinkování celá těžká hruška ústrojí v původní stav, čímž nejen regulátor 
vyžadoval značné hmoty, ale také v účinku nevynikal velikou citlivostí. 
V novější době nahrazuje se hruška původních regulátorů spirálovým 
pérem, při čemž i koule na páce voleny bývají menší. Regulátory pérové 
vyvinují velikou energii a užívá se jich s prospěchem v oněch případech, 
kde jest třeba rychle zjednati rovnováhu.



Při konstrukci pérových regulátorů užívá se za příčinou uplatnění 
odstředivé síly také pák zatížených na volném konci koulemi, nebo jinak 
urobeným závažím, ale velikost tohoto závaží nemá přesahovati nikdy 
výpočtem stanovenou tíhu, jinak dobré vlastnosti a účinky spirálových 
per ztrácely by se pod nátlakem nahromaděných hmot a regulátor octl 
by se pak v řadě dříve popsaných regulátorů zatížených pouze závažím.

Přiměřenou volbou spirálových per dá se u každého systému pro 
nejnižší a nejvyšší postavení objímky libovolně upraviti a v soulad uvésti 
příslušný počet obrátek.

Regulátory. 3 1 5

i l .

Obr. 120, Obr. 121.

Za to při konstrukci působí jak délka, tak i zatížení spirálového 
péra dosti značné obtíže, protože jakákoliv změna obou neb i jednoho 
z těchto činitelů má na výkonnost regulátoru podstatný vliv. Naproti 
tomu má tato obtíž u správně provedeného pérového regulátoru zase tu 
výhodu, že dostatečným napjetím nebo povolením spirálového péra může 
se měniti libovolně a dle potřeby stupeň rovnoměrnosti.

Pérový regulátor Trenckův (obr. 120. a 121.) provedený ve strojírně 
a slévárně železa R. Trencka v Erfurtu  skládá se ze dvou souměrně 
zavěšených lomených pák, jichž volný konec zatížen jest koulemi a druhý 
opírá se o posuvné víko, na něž spodem účinkuje tlak spirálového péra. 
Víko jest s hřídelíkem regulátoru pevně spojeno. Lomené páky otáčejí se 
v čepech, uložených ve vrchní části po hřídelíku regulátoru posuvného

4 0 *
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pouzdra, o jehož spodní část se opírá spirálové péro. Při otáčení účinkuje
odstředivá síla na lomené páky koulemi zatížené, ve směru opáčném
proti této síle účinkuje pak váha pouzdra, spirálového péra a lomených

pák s koulemi, 
jakož i působení 
tlaku spirálové
ho péra, jež jest 
úměrné k veli
kosti vybočení 
koulí z původní 
polohy. Při úpl
ném vybočení 
koulí z klidu 
octne se vrchní 
část pouzdra ve 
výši, jež jest 
označena tečko
vanou partií nej- 
svrchnější části 
pouzdra.

U regulá
toru toho jest 

jednoduchou 
konstrukcí a po
míjením všeho 
zbytečného za- 
kloubení docíle
no velmi malého 
tření, čímž do
stává se celému 
ústrojí veliké cit
livosti.

Větším ne
bo menším na- 
pjetím péra ne
může se, aniž by 
se zároveň ne

změnil stupeň 
rovnoměrnosti, 

měniti počet 
obrátek regulá
toru. Z této pří
činy jest víko 
spirálového péra 

upevněno 
šroubem tak, aby 
k němu strojník 
nemohl a libo
volně na napjetí 
péra ničeho ne
měnil. Má-li se

však nutně změniti počet obrátek regulátoru, děje se tak výměnou péra. Mezi 
chodem stroje místo vým ěny přidává se nástavné péro (obr. 122.) na pře- 
vodnou tyč, jež větším nebo menším tahem, na spodní část pouzdra 
účinkujícím, mění počet obrátek v žádoucích mezích.

Obr. m
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Podobný pérový regulátor sestrojil Zabel v Quedlinburku. Rozdíl 
mezi nimi záleží v zavěšení lomených pák, jež jsou zakloubeny na vrchním 
konci hřídelíku a v zalomené části spojeny jsou čepem se zvláštními ra
meny [pouzdra, v němž jest uloženo spirálové péro. Víko pouzdra jest 
našroubováno na hřídelík a tvoří vrchní opěru spirálovému péru. P ři nasta 
lém stlačení spirálového péra pohybuje se pouzdro vnitřní stěnou podél ob
vodu víka. Otáčením víka na šroubové části hřídelíku utahuje nebo uvolňuje 
se^péro dle potřeby. Závaží obnáší V7 až Vin na.pjetí spirálového péra.

Spirálovými péry o různém počtu závitů může se regulátoru dodati 
žádoucího stupně rovnoměrnosti.

Pérový regulátor Prol- 
lÚV jest provedením velice 
podoben stejnojmennému 
regulátoru se závažím, 
hmotná hruška jest však zde 
nahražena spirálním pérem 
uloženém ve zvláštním pou
zdře, jež i u porovnání 
s jinými pórovými regulá
tory jest na hřídelíku ne
hybně upevněno. Stlačení 
spirálového péra děje se 
působením lomené páky na 
víko pouzdra, za spolupů
sobení koulemi zatížených 
pák, zakloubených středem 
na zevním konci lomené 
páky a spodním koncem 
v posuvné po hřídelíku 
objímce.

Pérový regulátor Tol- 
leho (obr. 123.), provádí Th.
Wiedeho akciová strojírna 
v Chemmci v Sasku má dvě 
spirálová péra, z nichž jedno 
působí směrem na osu hří
delíku kolmým, druhé hří
delík objímá a nahrazuje 
zatížení hruškou. Otáčením 
vzniklá síla odstředivá pů- Obr. 123
sobí především na spirálové
péro kolmo k ose hřídelíku uložené, kteráž účinek této síly přivádí v rov
nováhu, Čímž zakloubení jest téměř úplně odlehčeno a stupeň necitli
vosti stlačen na nejmenší míru.

Druhé spirální péro, které objímá hřídelík a jest uloženo ve zvláštním 
plechovém pouzdře, účinkuje pouze pružností na místě hrušky u re 
gulátorů se závažím užívané. Napne li se toto péro, zvětší se počet 
obrátek a velikost energie regulátoru, ale beze všeho vlivu na stupeň 
rovnoměrnosti, povolením jeho docílí se opačného účinku, při čemž však 
mimovolně mění se i počet obrátek. Odchylka tato napraví se změnou 
v napjetí péra svislého.

Docílení změny v počtu obrátek napínáním nebo povolováním péra 
vodorovného není přípustné.

Regulátor tento poskytuje tudíž možnost změny ve stupni rovno
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měrnosti jakož i v počtu obrátek a přizpůsobuje se tudíž k požadavkům 
motoru a jeho přiměřeného ustavení.

Často vyskytuje se požadavek, aby regulátor mezi chodem změnil 
počet obrátek. V případě tom nahrazuje se svislé péro spirálné jinými 
péry, které se mezi během regulátoru snadno staviti nechají.

Připojené dva obrazy 124. a 125. znázorňují podobný regulátor Tol- 
leův, provedený strojírnou akc. sp. Tli. Wiedeho v Chemnici v Sasku, 
u něhož vodorovné hlavní péro zastoupeno jest dvěma péry, a svislé péro 
nahrazují dvě péra zevní.

Regulátor tento 
opatřen jest zařízením, 
jímž dá se počet obrá
tek zvětšiti Čtyřnásob
ně pomocí převodu 
s ozubenými koly, u- 
místěnými v kulové 
skříni a ovládanými 
zevně.

Tangye-ho regu
látor hodí se pro je d 
noduchou a účelnou 
konstrukci zvláště pro 
menší parní stroje a 
lokomobily.

Připojené dva 
obrazy 126. a 127. zná
zorňují řečený regu
látor ve dvou pohle
dech ve spojení s uza
víracím ventilem par
ním li.

Odstředivá síla 
působí na obě rame
na, účinkující na spi
rálové péro, čímž u- 
vádí se v pohyb od
lehčená škrtící klapka, 
kombinovaná s uzaví
racím ventilem.

Hřídelík je st o-
patřen kuželem, kte- Obr. 124-, Obr. 125.

rým dociluje se p ři
měřeného utěsnění a zároveň spojení pomocí soustavy pák s regulačním 
ventilem. Zařízením tímto odpadá ucpávka na víku ventilovém. Celá kon
strukce umožňuje značnou měrou zmenšení počtu obrátek hřídelíku.

Utažením nebo povolením spirálového péra uvnitř vrchní části regu
látoru umístěného šroubkem k, může se zmenšiti nebo zvětšiti počet 
obrátek regulátoru.

P ára vniká postranním hrdlem, při čemž se parní maznička umisťuje 
vždy před regulátorem, aby vnitřní ústrojí ventilové bylo vždy dobře 
mazáno.

Následkem samotěsnění ventilového hřídelíku má tento regulátor 
stále stejný odpor, tak  že při veliké citlivosti zaručuje pravidelný chod 
stroje. Na skladě má firma H. Roedl v Praze.



Regulátory, 3 1 9

U všech dosud uvedených pérových regulátorů vybočují závaží 
v rovině rovnoběžné k ose hřídelíku, u regulátoru plochých pohybují se

závaží v rovině k téže ose kolmé.

Obr. 128.

Obr. 126.

Obr. 127. Obr. 129.

Plochý regulátor Zabelův (obr. 128. a 129.) má kolmo na hřídelíku našrou
bovaná dvě vodítka, na nichž posunují se závaží, tisknutá k ose spirálo
vými péry. Odstředivou silou vyvozený tlak závaží přenáší se lomenými
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pákami na objímku a spojkami na závaží setrvačné. Celé ústrojí, vyjímaje 
spodní objímku, kryto jest pouzdrem, jež jest na sloupku regulátoru upev
něno a na pohybu regulátoru nebéře nijakého podílu.

Regulátor má tudíž 
dvojí druh závaží, jeden 
z nich působí na spirálová 
péra, na objímku, a pří
čkami na druhý druh,zvaný 
setrvačným, k terý  se tímto 
účinkem ze setrvačnosti vy- 
puzuje. Výkon regulátoru 
sestává tudíž ze dvou slo
žek, prvou jest účinek po
suvného závaží na objímku 
a druhou netečnost závaží 
setrvačného. Obě uplatňují 
se za každé změny v zatí
žení stroje a z něho sledu
jícího počtu obrátek posu
nutím objímky. Síla účin
kující závažím setrvačným 
na objímku jest závislá na 
rychlosti změny v zatížení 
nebo odlehčení stroje a 
účinkuje tím mocněji, čím 
rychleji změny ony se do
stavují. Tření součástek re
gulátoru jest nepatrné a 
ruší se účinkem závaží se
trvačného při nastalé změ
ně rychlosti.

Regulátory tyto účin
kují se stejným výsledkem 
v postavení svislém i vodo
rovném. V tomto případě 
mohou býti uváděny v čin
nost přímo hřídelem sto
ja tých  strojů a účinkují 
vždy stavítkem na roz
vodné ústrojí parního stroje.

Regulátory výstředni- 
kové umisťují se rovněž na 
hřídel stroje, nejčastěji pří
mo do setrvačníku. Účin
kují šinutím závaží přímo 
na výstředník a přivozují 
urychlení nebo zpozdění 
uzavírky parních kanálů. 
Závaží šinou^se ve směru 
kolmém k ose regulátoru. 

Regulátory tyto jsou původu amerického a účinkují velice výhodně 
jm enovitě u strojů rychloběžných. Obr. 130. a 131. znázorňují nám vý- 
střednikový regulátor Westinghouse-ův. P rv ý  obraz jpředstavuje nám regu
látor, jehož závaží jsou v klidu, u následujícího obrazu nacházejí se
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v největším rozpjetí. V prvém případě pohybuje se stroj normální rychlostí, 
ve druhém nastalým náhlým odlehčením se otáčecí rychlost zvýšila.

Regulátor jest zaklínován na hřídeli klikovém S  nebo jest upevněn 
na ramenech setrvačníka. Výstředník C jest spojen pomocí ramene c 
a čepu d jakož i pouzdrem a ramenem f  s jedním z obou závaží B.

Závaží B  jsou vespolek spojená tyčí e a pohyb jednoho sděluje
se zároveň druhému, při čemž se oba otáčejí o čepy b. Vyšine-li 
se závaží B  z původní polohy, účinkuje na výstředník C rame
nem f, změní jeho výstřednost a nastane rychlejší uzavření p a r 
ních kanálů, při čemž výstředník působí menší výstředností. Změna 
tato trvá tak dlouho, až nastane opět normální rychlost.

Stojan regulátoru poskytuje regulátoru nejen pevnou oporu, 
ale chová také veškeré ústrojí pohybovací. Umisťuje se buď přímo

Obr. 133. na st roji, nebo dle potřeby a okolnosti také na jiném  mistě. Obr.
132. znázorňuje Trenckův pérový regulátor ze strojírny a slévárny 

železa R. Trencka v E rfu rtu  s příslušným stojanem. Hřídelík regulátoru 
spočívá spodním koncem v nožním ložisku, uloženém ve stojanu. Vrchem 
dostává se hřídelíku vedení cívkou. Na stojanu nachází se rameno, na 
němž v čepu spočívá rozvidlená páka, která svírá hrdlo objímky. Reme- 
náčem dostává se regulátoru pohybu úhlovými koly.

Katarakt. Cím jest regulátor více zatížen, čím jest větší a čím více
jest v něm hmoty nahromaděno, tím naléhavěji dostavuje se nutnost, aby

zamezilo se neklidné chvění jeho závaží a upra
vila se rychlost při stoupání a klesání objímky. 
K účelu tomu užívá se olejové nebo glycerinové 
brzdy fobr. 133.), dutého válce, jehož spodní 
část bývá poněkud rozšířená. Válec jest naplněn 
olejem nebo glycerinem, v němž se pohybuje 
píst opatřený dvěma úzkými otvory, kterými při 
pohybu pístu vzhůru uniká olej do spodní části
a naopak. Pohybem pístu v hustém prostředí
zvětšuje se odpor a zmírňuje rychlost páky, jež 
pohyb přenáší, kterýž odpor zvětšením nebo 
zmenšením otvorů v pístu pomocí šroubků může 
se libovolně upraviti.

Umístění této brzdy spatřujeme na obr. 134. 
Stavěči páka S  regulátoru Proitova chápe se oka 
pístnice k  olejové brzdy O, jež se kolem čepu 
Z , uloženého v nástavce stojanu regulátoru, může 
pohybem kývavým  otáčeti. Rameno A  páky S  
i obojek B  nástavku Z  jsou na stojanu G regu
látoru uloženy otáčivě.

Víko válce olejové brzdy i válec sám, jakož 
i otvor pro příslušnou pístnici jsou neprodyšně 
sestaveny.

Přizpůsobeni regulátoru ku stroji. Každý re
gulátor nehodí se každému stroji a i u téhož stroje neúčinkuje původně 
bezvadně regulující přístroj, nastaly-li v zatížení a v chodu stroje vážné 
odchylky.

S tupeň necitlivosti nemůže býti u regulátoru přesně předem sta
noven, jelikož závisí na okolnostech, které před postavením jsou neznámé. 
Následkem toho stává se velmi často, že je s t regulátor za-nastalých okol
ností buď příliš veliký a těžký, nebo naopak příliš lehký.

Těžký regulátor vyžaduje veliké odchylky od normálního chodu

Obr. 134.
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stroje dříve než začíná účinkovati, a sice následkem značných odporů, 
které jsou v nepoměru s otáčecí silou regulátoru. Abychom tento nepoměr 
vyrovnali, bylo by záhodno, zmenšiti buď velikost odporu, nebo zvětšiti 
otáčivou sílu regulátoru, která sestává ze závaží, hrušky a objímky. Zvět
šení těchto činitelů beze změny stanoviště regulátoru jest jen  v některých 
případech a pak ještě jen  ve skrovné míře možné, proto volívá se oby
čejně případ druhý, .zakládající se na zmenšení odporů. Pokud se této 
příčiny týče, jest nutno přesvědčiti se o tom, zda-li nemírné tření jedno
tlivých součástí neubírá regulátoru síly, o čemž nám prohlédnutí stavítka, 
ucpávek a kloubení poskytuje jistoty. Jsou-li tyto části ve stavu bez
vadném, hledáme příčinu v převodu, při čemž veliký převod posunutím 
páky zmenšíme tak, aby objímka účinkovala na rameno kratší.

Je-li stupeň necitlivosti regulátoru příliš malý, nachází se regulátor 
stále v činnosti, jes t neklidný a chvěje se. Stává se tak  tehdy, je-li jeho 
stupeň necitlivosti menší než stupeň rovnoměrnosti příslušného setrvač
níku. Vadě této zabraňujeme zvětšením převodu ve stavítku a ustavením 
objímky na delší rameno páky. Z této příčiny je st u regulátorů o to po
staráno, aby se mohla ramena páky, jež účinkují na rozvodné nebo páru 
přivádějící ústrojí, prodloužiti nebo zkrátiti.

Je-li správně ustavený a konstruovaný regulátor v přiměřeném chodu, 
jest výkyv jeho zatížených ramen celkem dosti nepatrný, následkem ma
lých rozdílů při stoupání nebo klesání bud spotřebované nebo uvolněné 
síly ve stroji. Největší odchylka ve spotřebě síly souhlasí vždy s jistým 
pohybem regulátoru a se zcela určitou velikostí výkyvu ramen, o kteréž 
velikosti možno se přesvědčiti jen  pozorováním regulátoru mezi chodem. 
Výkyv ramen souhlasí se skutečným stupněm rovnoměrnosti regulátoru, 
z čehož usuzujeme o vhodnosti jeho pro dotyčný stroj. Byly-li výkyvy 
příliš značné, jest regulátor malý a nevyhovující, jsou-li výkyvy malé, 
za jinak zcela normálních okolností, má regulátor správnou velikost. 
Obyčejně brává se regulátor menší, jelikož náhlé skoky ve spotřebě síly 
u stroje dosti zřídka se vyskytují.

Kdyby nastal případ, že by regulátor za normálního chodu netrval 
v průměrné poloze, nýbrž sahal výše, prozrazoval by tím nepoměr mezi 
zatížením, hruškou a silou odstředivou a sice ve prospěch posledního či
nitele. Nepoměr tento vyrovnává se větším zatížením hrušky nebo zmen
šením váhy koulí, avšak v prvém případě stal by se regulátor zároveň 
citlivějším, ve druhém pak necitlivějším.

V opačném případě, kdyby za normálního chodu klesal regulátor 
pod obvyklou výši, dával by na jevo, že má hruška býti odlehčena 
a koule zvětšeny. Odlehčením hrušky stal by se regulátor necitlivějším, 
zvětšením koulí by se zvýšila jeho citlivost. Chceme-li zachovati původní 
citlivost regulátoru, musíme v udaných případech zvětšiti nejen tíhu 
hrušky, ale i koulí. Způsob tento jest jediným prostředkem, kterým  se 
u regulátoru mění počet obrátek. Z této příčiny upravují konstruktéři 
potřebná závaží tak, aby se snadno dala buď vyměniti nebo doplniti.

Pokud se provádění různých konstrukcí regulátoru týče, dlužno dbáti 
následujícího. Koule regulátoru mají býti náležitě upevněné a proti uvol
nění pojištěné, aby mezi chodem neodlétly, rovněž má se všem svorníkům 
taktéž dostati pojištění. Hřídelík regulátoru má spočívati na pevném 
nožním ložisku. K ochraně řemenu převodného před stékajícím olejem 
umístí se na příhodném místě zvláštní sběrač buď z plechu neb litý.

Rozvod ventilový. Místo šoupátek, jichž funkci jsme v  předešlých 
oddílech seznali, užívá se k rozvádění páry s úspěchem ventilů. Každý 
ventilový rozvod má dva ventily vpouštěcí a dva vypouštěcí, vesměs dvoj-
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sedlové, se dvěma v různých výškách dosedajícími plochami. Skříně ven 
tilové jsou přilité k válci, sedla ventilů se do schrán zvlášť zapouštějí. 
Opracování ventilů i dosedacích ploch musí se díti velice pozorně a přesně, 
rovněž i zabroušení ventilů na příslušná sedliště vyžaduje nemalé péče. 
Ventily i sedla k nim hotoví se nejvíce ze železné litiny.

Rozvody ventilové, jichž jest dosti četná řada, rozeznávají se mezi 
sebou úpravou vnějších rozvodných zařízení. Uzavírání ventilů provádí 
se péry nebo závažím, nebo nuceně rozvodným ústrojím.

Ventil připouštěcí a vypouštěcí sestává ze sedla a dvojsedlého ven
tilu. Ventily připouštěcí s kuželovým dosedáním vystačují pro tlak do 
6 atmosfér, při tlaku vyšším netěsní dokonale. Zabrušování kónusu do 
sedla musí býti přesné, neboť při větším tlaku páry i nej nepatrnější ne 
těsnost uplatňuje se způsobem velice nepříjemným. Pro větší tlak než 
6 atmosfér osvědčují se dokonale i po dlouhé době ventily válcové.

Uzavírání připouštěcího ventilu má se díti rychle a bez velikého 
nárazu. Pomalým, plíživým zavíráním nastává škrcení páry. Rychlé i plí- 
živé uzavírání připouštěcích ventilů prozrazuje diagram indikátoru. Uza
vírka ventilu dělá se původně závažím, nyní zatěžuje se ventil spirálo
vým  pérem.

Ventil připouštěcí musí se otvírati o zevní předstih dříve, což se 
děje, než se octne klika v  m rtvé poloze. Z této příčiny musí býti dotyčný 
výstředník o přim ěřený úhel předstihu na rozvodném hřídeli naklínován.

Ventil vypouštěcí uvádí se v  činnost buď výstředníkem  nebo vačkou, 
jimiž se snadno přim ěřeným  naklínováním může měniti komprese páry 
ve válci. Spojení ventilů vypouštěcích s výstředníkem  děje se přímo, 
kdežto spojení ventilů připouštěcích s regulátorem provádí se různým 
způsobem.

Aby kompresse páry mohla se díti neodvislé od quantity  plnění, 
montují se na hřídel často čtyři výstředníky, nebo užije se pro ventily 
připouštěcí výstředníků a pro ventily vypouštěcí vaček. Vaček užívá se 
pro oba druhy ventilů při strojích sloučených u válců na nízký nebo 
střední tlak.

Kde se rozvod provádí rozvodným hřídelem, otáčí se tento buď 
k válci nebo od válce parního, vždy dle uložení ventilových pák a jich 
souvislosti s výstředníky a sice tak, že na téže straně válce musí býti 
ventil vypouštěcí uzavřen, je-li souhlasný ventil připouštěcí otevřen.

Regulátor při nastalé změně rychlosti účinkuje na páku, k terá sdě
luje pohyb na hřídelík umístěný mezi hřídelíkem rozvodu a mezi válcem.

Mezi zmíněným hřídelíkem a tyčemi výstředníků, působících na 
ventily připouštěcí, umístěno jest zvláštní zařízení, jímž se provádí mě
nivé plnění, buď vysunutím připouštěcích ventilů, které samočinně pak 
do sedel zapadají, nebo podržují ventily  nucený pohyb a dosedají se zvý
šenou rychlostí.

Ventily dvojsedló a jsou ulity a vykrouženy z jediného kusu. Sedla 
dvojsedlých ventilů nemají stejný průměr, vnitřn í prům ěr jednoho sedla 
větší než vnější průměr druhého sedla. Tlak páry působí v tomto případě 
efektivně na plochu kruhového věnce, utvořenou rozdílem prům ěrů obou 
sedel a tím se ventilu značně uleví, tak že jest tém ěř skoro odlehčen.

V yrovnávání změn nestejnou teplotou a zahříváním sedla i ventilu 
způsobených děje se buď vyrobením jich z téže hmoty, nebo se obě 
sedla spojují žebry, při čemž musí býti dbáno toho, aby otvory mezi 
žebry byly buď tak veliké, jako jest otvor ventilu, nebo lépe o něco větší.

Rozvod Collmanniiv (obr. 135.) má pro oba druhy ventilů, připouštěcí
i vypouštěcí, dva výstředníky. Ventily zapadají do sedel nuceně při otví
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rání i zavírání pro veškeré stupně plnění, Otvírání i zavírání ventilů děje 
se zevně pomocí pák, jež jsou u starších modelů dvouramennó, u nověj
ších pak jednoramenné.

Rozvodnému hřídeli S  dostává se pohybu hřídelem klikovým, při 
Čemž oba hřídele mají stejný počet obrátek. Na rozvodném hřídeli S  na 
chází se pro každý připouštěcí i vypouštěcí ventil výstředník E  s tyčí 
T. Tyče výstředníkové T  chápe se d v o u ra m e n n á p á k a  A B, zakloubená 
na válci a účinkující na svislé rameno o třech kloubech B  CD.

Pohyb ventilu při- 
pouštěcího děje se po
mocí ramen E  F  a D G, 
k terá na sebe dosedají 
a při pohybu valivě se 
dotýkají. Začátkem ot
vírání ventilu zdvihá se 
D , při čemž dosedá 
rameno D G u E  na 
rameno E F  a otevírá 
pomalu ventil na E  za
věšený. Postupným  po
hybem D  do výše p ře 
náší se rychle dotyk 
na rameno E  F  v po
délné mezeře rovnající 
se délce E  D, čímž do
cílí se rychlého ote
vření ventilu. Opačným 
pohybem nastane rov 
něž rychlé uzavírání e 
ventilu, kteréž tempo 
se asi y 4 až před
uzavřením ventilu mění 
v ponenáhlý chod, při 
čemž se obě ramena 
dotýkají pouze v bodu 
E  a sice v době, kdy 
nastává závěr ventilu.

V bodu O jest na 
rameno o třech klou
bech B  C B  zakloubená 
tyč C! L, jejíž spojení 
L  s tyčí výstřední ku Obr. 135.
T  dá se pošinouti, čímž
účinek tyče G L  na rameno o třech kloubech se mění a^uzavírání ventilu 
děje se dříve nebo později.

Posun spojky L  provádí se pákou ve spojení s táhleuaýobjímky se
trvačníku a nechá se jím  docíliti změny v plnění válce v mezích až do 0 9.

Rozvodný hřídel 5  pohybuje hřídelíkem regulátoru a následkem toho 
ukazuje vždy změnu v chodu stroje a upravuje náplň válce.

Ventily vypouštěcí uvádějí se v nucený pohyb podobným zařízením 
jak z obrazu patrno. Pohybu oběma pákám dostává se táhlem, zakloube- 
nym  na výstředníku E.

Jelikož u rozvodu jsou dva ventily připouštěcí a dva vypouštěcí, 
nachazi se vyše popsané ústrojí u každého parního válce dvojmo.
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Rozvod Sulzerúv (obr. 136.) poskytuje přesnou funkcí svého ústrojí 
i při chodu velice rychlém možnost, aby se ho užilo u rychloběžných 
strojů. Plnění může se prováděti od nuly až do plna, ač mnohdy u strojů 
rychloběžných klesá téměř až na nulu.

Ventily připouštěcí pohybují se dvěma výstředníky, ventily vypou
štěcí pak vačkami. Rozvodový hřídel uložen jest rovnoběžně s osou par
ního válce, pohybu se mu dostává převodem ozubenými koly z hřídele 
klikového v poměru 1:1, t. j. počet obrátek obou hřídelů jest stejný.

Ventil připouštěcí v pohybuje se výstředníkem e spojeným klínem 
s hřídelem rozvodným. Dvojitá tyČv/ / j  výstředníku e má na konci f  ve
dení pro posuvnou tyč l m , s níž jest spojená lomená páka a b C, zabíra- 
rající rozvidleným koncem a  za tyč ventilovou, která se nadzvedá a tím 
ovládá ventil připouštěcí. Zvedání ventilu děje se ozubci z z v  z nichž z 
ovládán jest ty  Čí výstředníku, zt pak regulátorem pomocí pák. Ventil 
otevřen jes t tak dlouho, pokud oba ozubee zůstávají ve styku. Zavírání

ventilů připouštěcích děje se spirálovým 
pérem, nasazeným na tyč ventilovou. Po 
uzavření ventilu nastane ve válci perioda 
expanse. Délka styku obou ozubců a tím 
i velikost plnění válce řídí se regulátorem 
pomocí tyče n  a lomené páky n  h.

Ventil vypouštěcí ovládán jest vačkou 
S, nasazenou na hřídeli rozvodovém. P ů 
sobením vačky na malý kotouč R  posu
nuje se lomená páka t t., pomocí tyče ť, t, 
čímž se ventil nadzvednutím otevře a páře 

e výfukové po celou dobu zdvihu cestu uvol
ňuje. Ventil vypouštěcí se uzavírá tlakem 
spirálového péra za nastalého uvolnění lo
mené páky tt.2 a tyče t í, v době, kdy ko
touč R  výstřednou část vačky opustí.

Má-li býti dosedání ventilů rychlé a 
přesné, musí se voliti péra spirálová o větší 
síle. V tomto případě nastaly by však při 
dosedání silné nárazy ventilu na sedlo a obě 

Obr. 136. částky mohly by se snadno poškoditi. Tomu
zabrání se upravením konce ventilové tyče 

v malý pístek, k terý se pohybuje těsně ve válečku, v němž při každém 
dosedání se stlačuje vzduch, čímž náraz pístu na sedlo se tlumí, ač jinak 
neztrácí ani na rychlosti ani na přesnosti v dosedání.

Rozvod Reimanniiv znázorněn jest na obr 137. v celku s celým me
chanismem, na obr. 138. pak pouze vyňatý  jednotlivý jeho ventil. Rozvod 
tento provádí akc. strojírna, slévárna železa a kotlárna H. Paucksche.

Z obrazu patrno, že ventily pohybují se hřídelem rovnoběžným 
s pístnicí, na němž jsou upevněny výstředníky. Ventily se otvírají i do
sedají pohybem nuceným, nemůže tudiž nastati porucha ve stroji násled
kem nedosednutí ventilu. Ku přemáhání tření opatřují se ventily slabými 
péry, čímž se podstatně odstraní změna tlaku v ústrojí rozvodném, aniž 
by se přivodilo škodlivé napjetí.

Volné posunování ventilů v lůžku podporuje se zvláštním nástavkem, 
na obr. 138. patrným, který při nahodilém nedosednutí zatlačuje ventil 
nuceně do lůžka.

Následkem tohoto opatření nemůže nikdy nastati nedosedání ventilu 
vzpříčením a parní stroj nemůže proběhnouti.
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Ventily vypouštěcí umístěny jsou na spodu válce a uvádí je  v činnost 
výstředník a přiměřená páka.

Rozvod Elsnerúv (obr. 139.) provádí strojírna Richarda Raupacha 
ve Zhořelci. Působí na ventily pohybem nuceným. Na rozvodném hří
deli a jest naklínován pro každý ventil zvláštní výstředník. Rozvodný 
hřídel uvádí se v pohyb pomocí ozubených kol hřídelem klikovým a jest 
rovnoběžný s osou parního válce.

Obr. 137.

Výstředník zabírá pomocí smykadla b do výkrojku kotouče c, jehož 
třmen vybíhá v tyč d , která pákou e a dvěma klouby 1 a 2 jest s ven
tilovou tyčí spojena. Poloha kotouče c s výkrojkem upravuje se regulá
torem, s nímž jest spojen tyčí, jejíž stoupáním nebo klesáním se usta
vuje a působí na velikost náplně parního válce. Výkres znázorňuje oka
mžik, kdy nachází se klika v mrtvé poloze při otevřeném ventilu připou- 
štěcím pro předstih, ve kterémž případě se střed výstředníku kryje se 
středem kotouče s výkrojkem.

Otáčí-li se dále hřídel rozvodný ve směru šípu, pošine se smykadlo 
b ve výkrojku kotouče na levo a pohne tyčí ventilovou d  dolů, při čemž
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páka e se valivě pohybuje na níže položené dráze takovým způsobem, 
že ventil se z počátku pomalu ale pak velmi rychle zvedá a při zpětném

chodu z počátku rychle a v po
sledním okamžiku velice vol
ným tempem dosedá.

Rozvodný hřídel pohy
buje také ventily vypouštěcími 
pomocí tyče f  a páky g. Tyč f  
dá se na páce g  dle potřeby 
posunouti, čímž dociluje se dří
vějšího nebo pozdějšího závěru 
ventilů vypouštěcích a tím také 
úpravy komprese.

Ventily zajišťují se vůči 
náhodným rušivým účinkům 
napjetí parního spirálovými 
péry.

Rozvod Widnmannův (obr. 
140.) ovládá ventily nuceným 
pohybem. Na rozvodném hří
deli S  náklí no ván jest výstřed
ník E , jehož pohyb přenáší se 
třmenem na spojku A B  & touto 
na páku B  C D, která jest ve 
spojení s tyčí D F a ventilem 
připouštěcím. Spojka A B  upev
něna jest na třmenu výstřed- 

níku otáčivě, rovněž páka B O D  v rozvidlém konci ramena G C, které 
jest opět ve spojení s hřídelem regulátoru Q a ramenem G R. taktéž na 
hřídeli G naklínovaném. Hřídelík regu
látoru otáčí pomocí ozubených kol h ří
delem G, při čemž tyč regulátoru působí 
současně na rameno G B  a rameno G C, 
následkem čehož dostává se spojce A B  
jiného sklonu.

Změněným sklonem spojky A B  
k výstředníku E  mění se i pohyb páky 
B  C D a s  ní spojené tyče D F , jakož 
i ventilu připouštěcího. čímž se mění 
i stupeň plnění.

Ventil vypouštěcí ovládán jest vý- 
středníkem E, jeho tyčí T  a pákou na ní 
připevněnou.

Páky, které bezprostředně zabírají 
za ventilové tyče, opírají se vesměs valivě 
po podložce, čímž jest zabezpečeno po
malé otvírání a dosedání ventilů a rychlý 
chod jejich mezi začátkem a koncem pů 
sobnosti.

Rozvod Hartungův s nuceným pohy
bem ventilů připouští plnění všech stupňů Obr. 139.
a hodí se pro velikou rychlost.

Všechny ventily  ovládány jsou dvěma výstředníky, naklínovanými 
na rozvodném hřídeli vždy po jednom proti oběma ventilům, připouště-
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čímu a vypouštěuímu, na každém konci parního válce. Prodloužený třm en 
výstředníku  zavěšen jest uprostřed na čepu, smykajícím se po otáčivém 
a regulátorem pohybovaném smyku. Konec prodlouženého třmenu výstřed 
níku jest spojen zakloubením se spojnicí, k terá působí na páku, ovláda
jící tyč ventilovou. Tyčí regulátoru kývavě pohybovaná, uprostřed čepem 
podepřená a na obou koncích smykavými plochami opatřená část, nazývá 
se kulisou, v níž se při otáčení stroje smyká smykadlo ve směru stř ída
vém Nachází-li se kulisa v m rtvé poloze, neúčinkuje čep na předstih, 
při následném pohybu pošinuje se smykadlo směrem k válci a účinkuje 
tlakem dolů na tyč 
výstředníku, dalším 
pohybem děje se opak 
tak dlouho, až se ku
lisa opět octne v mrtvé 
poloze.

Otvírání a zaví
rání ventilů děje se 
pákou, která se valivě 
na podložce pohybuje 
a způsobuje nestejné 
tempo v pohybu pístu, 
při otvírání pomalé, 
pak rychlé a při do
sedání ventilu opět 
pomalé.

Zvětšeným obě
hem stroje zdvihá se 
regulátor a tyč jeho 
oošinuje kulisu do po
lohy ventilu uzavře
ného, takže v tomto 
případě ani plnění ne
nastane a stroj jest nu
cen zmírniti svůj běh.

Rozvodu kohouto 
výcll užívá se jen  ve
lice zřídka pro nedo
konalé těsnění, jm e
novitě za většího 
tlaku.

Rozvod Corlissův
klademe na toto místo, 
protože se ho užívá Obr. 140.
jako rozvodu šoupát
ko vého, ventilového nebo kohoutového. Vyniká přesností a nejmenším 
škodlivým prostorem, plnění se jím dociluje jen  do 0'4 zdvihu pístu.

Rozvod tento podroben byl častým obměnám, sám vynálezce, Ame
rikán Corliss, sestrojil osm různých rozvodů s okrouhlými šoupátky, rovněž 
i jiní vynálezci se pokusili o sestrojení podobného rozvodu s menším nebo 
větším zdarem,

Velmi často zhotovuje se se šoupátky válčitýmí, pro něž užívá se 
jediného výstředníku.

Rozvodný kotouč s (obr. 141.) umístěn jes t mezi šoupátky nebo kohouty 
a výstředníková tyč e chápe se ho nad osou a uvádí ho do kývavého pohybu.

Kronika práce. X 4'2
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Kohouty nebo šoupátka vypouštěcí, dole se nacházející, podléhají 
přímo účinku kývavého pohybu kotouče s. J inak  však jest tomu s ko
houty nebo šoupátky připouštěcími v v v  jichž táhla mohou se ze spojení 
vypnouti a vybaviti z působnosti výstředníku. Vypnutí nastane při uza
vření šoupátek nebo kohoutů, ve kterémž okamžiku podlehnou účinku 
závaží g , které náhle uzavírku provede. V tomto postavení setrvají až 
téměř ku dokončení zpětného zdvihu pístu, načež nastane opět spojení 
s táhly a kohouty, které šoupátka otvírají se k dalšímu rozvodu.

Vypnutí děje se pomocí zvláštního zařízení, označeného na přehled
ném obraze k k v Táhla rozvodná mají konce rozvidlené, jimiž objímají 
Čepy pák k k t a pomocí nich účinkují na šoupátka nebo kohouty v Ví . 
Spojení rozvidleného konce páky s čepem není trvalé, nýbrž přechodné 
a trvá jen  tak dlouho, dokud páka šoupátka nezaujme jistou polohu, načež 
se vypíná. Dokud spojení není přerušeno, trvá přítok páry, po vypnutí 
uzavírají se šoupátka rychle účinkem závaží g g , při čemž uvolněné táhlo 
se pouze po čepu šine.

Závaží působí tak rychle, že 
jest třeba mírnění, jehož se dociluje 
stlačeným vzduchem v trubici.

Ja k  z přehledného obrazu pa
trno, řídí se vypínání táhel pro 
přívod páry  za působení regulátoru.

Výstředník u tohoto rozvodu 
obstarává jen  počátek přístupu páry 
a vypouštění páry výfukové, uza
vírku provádějí závaží nebo péra, 
jichž doba působnosti se mění dle
spotřeby síly strojem a upravuje
se regulátorem.

Rozvody vratné. Často okol- 
Obr. 141. nosti vyžadují, aby parní stroj po

hyboval se dvěma směry. S podob
nými stroji setkáváme se ku př. u lokomotiv, strojů lodních a j. Zaří
zení, k terým  docilujeme rozvodu vratného, záleží buď ve zdvihání oblouku, 
nebo ve zdvihání smykadla, nebo ve zdvihání oblouku při současném 
spouštění smykadla. Trojím tímto způsobem provádí se spojení tyče šou
pátkové s příslušnou tyčí výstředníku a prvý z nich nazývá se po vyná
lezci v ratný  rozvod Stephensonův, druhý Groochův. třetí Allanův a zvláštní
ústrojí, kterým  rozvodu toho lze docíliti, zove se kulisou.

Kulisa působí obyčejně na šoupátko jednoduché, někdy též na rozvod 
Meyerův. Různým  jejím postavením může se docíliti měnivého plnění 
válce tak úspěšně, že se šoupátko, je-li kulisa v m rtvé poloze, pohybuje 
velice nepatrně, při čemž se kanály parní téměř ani neotvírají.

Výstředník při jednoduchém rozvodu musí býti tak  naklínován, aby 
výstřednost či excentricita vždy kliku předbíhala, záleží tudíž na .výstřed
níku, aby při rozvodu vratném  kliku předbíhal jednou ve směru jednom, 
podruhé ve směru opačném. V nej častějších případech užívá se k řešení 
této úlohy dvou výstředníků.

Rozvod kulisový soustavy Stephensonovy účinkuje velice dokonale 
a jest značně rozšířen. Vratného rozvodu dociluje se pomocí dvou na 
témže hřídeli naklínovaných výstředníků, jichž tyče spojeny jsou zvláštním 
rámem či kulisou c (obr. 142.). Umístění obou výstředníků musí býti 
takové, aby každý z nich sám o sobě způsobil otáčení hřídele pouze



Rozvody vratné. 331

v jediném směru. Kulisa c objímá smykadlo a nechá se na něm výše 
neb níže šinouti, Smykadlo je s t spojeno kloubem a tyčí s tyčí šoupát- 
kovou a jest uloženo ve zvláštním vedení, které mu poskytuje podpory 
a udržuje je  stále ve stejné výši. Kulisa c opírá se závěsem o dvojité 
rameno f  zakloubené na rameni lomené páky k. Na druhém rameni této 
páky zakloubené jest táhlo n  spojené otáčivě s vratnou pákou h tak, aby 
pohybem páky této směrem na levo se kulisa zvedala a opačným pohy
bem klesala. Váha páky, kulisy a závesnic vyrovnává se závažím G.

Na přehledném obraze jest kulisa úplně snížená a svrchu kreslený 
výstředník účinkuje na smykadlo a tím i na šoupátko, druhý výstředník 
pohybuje pouze kulisou houpavě kol smykadla. V opáčném případě při 
kulise vyšinuté do výše účinkuje výstředník druhý na šoupátko, kdežto 
prvý opět kulisou pouze houpá a na pohybu stroje nemá podílu. V prvém 
případě otáčel se stroj na jednu  stranu, ve druhém na stranu opáČnou.

Rozvádění jest správné jen  tehdy, rovná-li se poloměr zakřivení 
kulisy délce tyče výstředníku. Oblouk u páky h opatřen jest ozubím 
a páka h stavěcím ústrojím, aby 
se poŠinutá kulisa nemohla na
hodilými otřesy vyšinouti z u r 
čité polohy.

Ustaví-li se kulisa mezi po
lohou svrchní a spodní, octne se 
smykadlo mezi oběma konci ku 
lisy. Pak účinkují na šoupátko 
oba výstředníky a sice onen více, 
jehož tyči se smykadlo blíže 
nachází. Změnou touto se stává 
odchylka šoupátka menší, kanály 
parní se dříve uzavírají a nastává 
dříve expanse páry ve válci, jež 
se zvětšuje tím více, Čím více se 
smykadlo blíží ku středu kulisy.
Nachází-li se smykadlo ve středu 
kulisy, octne se tato v mrtvé 
poloze, při níž nelze stroj uvésti v pohyb. Nachází-li se však stroj za této 
polohy kulisy již v chodu, dostává se mu páry jen  tolik, že se pouze 
v mírném běhu udržuje.

Za pomoci zvláštního stavěcího zařízení na páce h , tak  zvané spouště, 
dá se páka ustaviti v každém jednotlivém vrubu a tím i v každé poloze.

Zmíněnou kulisou může se i mezi chodem stroje měniti libovolně 
expanse, ale také, je-li naléhavá potřeba, může se úplně změniti přivádění 
páry ve směr opáčný, při němž na běh stroje účinkuje pára zpáteční, jež 
má za následek náhlé zastavení chodu stroje. P řípady tyto nastávají 
u lokomotiv, strojů lodních, strojů těžných a j. Náhlou přeměnou kliky 
mezi chodem stroje na zpětnou páru nutno přemáhati u strojů s rozvo
dem šoupátkovým značný odpor, k terý vadí rychlému zastavení stroje. 
Z této příčiny užívá se u strojů, kde náhlé zarážení pomocí zpětné páry 
vyskytuje se často, snadněji ovládatelných rozvodů ventilových neb roz
vodů s odlehčenými šoupátky.

Goochův rozvod kulisový užívá taktéž dvou výstředníků (obr. 143.), 
upevněných tak na hřídeli, že vyvozuje svrchní, na přehledném obraze 
znázorněný výstředník pohyb kliky ve směru šipky a druhý spodní účin
kuje ve směru protivném. Konce tyčí výstředníků jsou zakloubeny 
v koncích kulisy, ale kulisa jest závěsnicí f  zavěšená tak, že se otáčí kol
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pevného mrtvého bodu p  a nedá se zvedati, za to však se v ní pohybuje 
smykadlo, spojené s tyčí šoupátkovou táhlem s a zvláštním křižákem.

K ustavení smykadla níže nebo výše zakloubená jest závěsnice K  
jedním  koncem na táhlo s, druhým na páku k, kterou táhlem n  můžeme 
kol hřídelíku rozvodného, o nějž se páka k  otáčí, libovolně natočiti. Dle 
toho, na kterém konci kulisy se nachází smykadlo, děje se chod stroje 
jedním nebo opačným směrem. Nachází-li se smykadlo blíže středu ku 
lisy, t. j. blíže polohy tak zvané mrtvé, zvětšuje se též expanse. Jelikož 
se smykadlo pohybuje v nehybné kulise, musí se nacházeti střed zakři

vení kulisy na opačné straně vý- 
středníků a poloměr jeho rovná 
se délce táhla s.

Závažím g  vyrovnává se tíha 
zúčastněných pák a tyčí.

U  tohoto rozvodu zevní před
stih pro každý směr chodu stroje 
a pro každý stupeň plnění trvá 
beze změny.

Obr- 143. Allanův rozvod kulisový. Slou
čením zvratného kulisového roz

vodu Stefensonova a Goochova tak, že se zvedá nebo snižuje současně kulisa 
i smykadlo ve směrech navzájem opačných při kulise úplně rovné, na
býváme kulisového rozvodu Allanova. Pro výrobce nastává ulehčení při 
opracování kulisy, jelikož rovná kulisa nepůsobí při opracování takých 
obtíží, jako výroba kulisy zakřivené, jinak však přibude kloubů, ale od
padá závaží, k terým  se vyrovnává tíha pák a tyčí. Zmíněný rozvod pů 
sobí v těchže mezích jako každý z obou předchozích zvratných rozvodů.

Rozvod vratný s volným výstředmkem vyskytuje se jen  u starých 
strojů, jichž se však ještě  dosti v praxi užívá, jmenovitě u lodí a strojů

těžných. Zmiňujeme se 
o něm z té příčiny, aby 
strojník, který  se s ním 
při zaměstnání setká, byl 
s jeho zařízením obe
známen.

Má-li výstředník E  
(obr. 144.) při každém 
směru stroje, pokud se 
otáčení týče, kliku před- 
bíhati, musí býti na hří
deli uvolněn. K výstřed
níku E  jest přilita v y 
čnívající část a, na jejíž 
výstupky naráží při otá

čení s hřídelem pevně spojený nástavek k. V našem přehledném obraze 
otáčí se klika ve směru šipky, protože nástavek k dosedá v toípto směru 
na výstupek a s úhlem předstihu E.

Tyč šoupátka s  nesouvisí pevně s tyčí výstředníku e, nýbrž objímá 
pouze zahnutým koncem čep z, takže může se stlačením páky 6 pohodlně 
ze spojení vypnouti. S čepem z je s t spojeno ještě rameno s kolem a kru 
hovou výsečí, které se dají rukou uvésti do polohy, v níž se stroj za
staví. Teprve v tomto postavení může se stroj naříditi na opačný pohyb, 
při čemž výstředník E  octne se v klidu a sice tak dlouho, pokud ná
stavek k  nenarazí na druhý výstupek vyčnívající Části a  a nenastane
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předbíhání na opačné straně. Aby stroj byl pojištěn v novém běhu, musí 
se tyÓ e ohnutým koncem opět spustiti na čep z.

Rozvodu tomu vadí malá bezpečnost v zajištěuí chodu, nebot při 
větším zatížení stroje může se státi, že se sám mezi chodem do opačného 
běhu přesune.

Mazání parního válce. P íst a šoupátka vykazují značně veliké třecí 
plochy, jichž stálé - tření mírní se jednak  důkladností materiálu a přes
nosti provedení, ale také účinným mazáním, kterým  se omezuje na ne j
menší míru.

Původní způsoby mazání nevyhovovaly nijak všestranně svému 
účelu, mnohdy hospodařily nešetrně s olejem a v každém případě pak 
neuváděly olej na všechna místa, kde 
ho bylo potřebí.

Obtíže s mazáním jednotlivých 
součástí strojových spojené byly právě 
u pístu a šoupátek největší, jednak 
pro nesnadnou přístupnost troucích 
se ploch, vždy neprodyšně skrytých, 
jednak s ohledem na účinek páry, 
v častých případech na vysoký stupeň 
napjaté.

Během času stala se pára, pů
vodně největší překážka účelného ma
zání, sama velice účinným prostřed
níkem mezi hmotou, která mazání 
prováděla a mezi plochami, jímž se 
mazadla melo dostati.

Mazáním páry ve válci a ústrojí 
rozváděcím vedlo k úplnému vyba
vení mazacího ústrojí z nedosti spo
lehlivé ruky opatrovníka a bylo pod
řízeno samotnému stroji, aby, pokud 
jest v chodu, sám si mazání obsta
rával tou měrou, pokud a kolik jest 
ho třeba.

Tímto způsobem vznikly auto
matické mazničky, jimiž se pára opa
třuje olejem a přenáší ho na všechny 
plochy, s nimiž se stýká.

Maznička Mollerupova (obr. 145.) 
vtlačuje násilně zvláštním pístem po kapkách olej do parní roury, v níž 
proudící parou se velmi jemně rozptyluje a přichází v dokonalý styk 
s troucími se plochami.

Maznička tato určena jest pro stroje jednoválcové, u strojů dvou- 
válcových užívá se mazničky dvojčité. íObr. 146.)

Mazání provádí se neodvislé od parního tlaku a kondensace, řízeno 
úplně samočinně, pouze strojem a to ještě jen  v tom případě, je-li stroj 
v pohybu. Po zastavení stroje přestává také samočinně veškeré mazání, 
rovněž samočinně omezuje se mazání, pohybuje-li se s tro j pomaleji, takže, 
vyjímaje plnění, nevyžaduje se strany obsluhovače nižádné péče a ob
sluhy. I uvádění mazničky v činnost vykonává stroj sám a sice v tom 
okamžiku, kdy byl spuštěn.

Regulace výtoku oleje jest snadná a spolehlivá, a jelikož se Stroji
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dostává oleje pouze v tom případě, kdy jest v chodu a pouze tolik, kolik potře
buje, jest spotřeba oleje poměrně malá. A parát ustane samočinně v chodu jen

tehdy, když došla v něm zásoba 
oleje. Mázniěky Mollerupovy má 
na skladě firma H. Roedl v Praze.

Michálková maznička pro 
parní válec, píst a parovod (obr. 
147. a 148,), hodí se pro každý 
parní stroj jakékoliv velikosti a 
parního napjetí.

P íst této mazničky uváděn 
jest v činnost strojem, jehož ma
zání obstarává. Regulování vý 
toku oleje řídí se posunutím ra- 
íije na ciferníku, při čemž jest 
lhostejno, pohybuje-li se páka 
přes jeden  nebo více zubů ozu
beného kolečka. Není tudíž po 
třebí znovu nstaviti páku, do 
zubů kolečka zabírající, chceme-li 
docíliti většího nebo menšího 
výtoku oleje, nýbrž stačí pouze 
ustaviti rafiji na žádaný výtok. 
Cmnost je jí ustává s činností 
parního stroje.

Jm enovitě u nových strojů 
osvědčuje se snadné ovládání 
výtoku oleje plnou měrou, je li
kož nové stroje, než se zaběhají, 
vyžadují vždy větší spotřebu 

r' ' oleje, než stroje delší dobu
v chodu trvající. Mazničky Mi
chálkovy má na skladě firma 
H. Roedl v Praze.

Universální maz- 
ničlta pro grafitový olej 
(obr. 149.), provádí ma 
zání všech částí strojo
vých, jichž troucí se 
plochy přicházejí v pří
mý styk s parou.

Tření zmírňující 
účinek mazacího oleje 
zvyšuje se podstatně 
přimíšeným grafitem 
(tuhou), jem ně roze
třeným  a pročištěným. 
Naprosto suchého gra
fitu přidává se k oleji 
5% a mazací schop- 

Obr. 148. nost  oleje zvyšuje se 
touto přísadou tou

měrou, že více než polovice oleje může býti ušetřena. Nepostradatelnou 
jest tato přísada u strojů poháněných přehřátou parou.
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Třecí plochy součástí stroje nabývají po upotřebení grafitového m a
zadla lesklý a hladký povrch a opotřebení jich jest nepatrné a stejno
měrné. Na parním válci a na pístnici netvoří se rýhy, ucpávky utěsňují 
dokonale a tyče se u nich pohybují s menší silou.

Směs oleje a grafitu vytlačuje se pomocí páky, západky ozubeného 
kola a pístu z aparátu do parního válce. Jinou pákou se západkou a ozu
beným kolem pohybuje se taktéž samočinně šnekové mísidlo, uložené na 
dně aparátu, jímž se jednotlivé součásti směsi udržují v přiměřeném

stavu a zabraňuje se sázení 
se grafitu ke dnu. Poslední 
zařízení není nijak závislé na 
ústrojí vytlačovacím a může 
se kdykoliv z činnosti vy 
pnouti, jmenovitě v případě, 
bylo-li náhodou přimíšeno po
někud více grafitu, než potřeba 
kázala, anebo chceme-li po 
jistou dobu mazati jen  olejem. 
Mazničky tyto má na skladě 
firma II. Roedl v  Praze.

Obr. 149. Obr 150.

Gebauerův samočinný přistroj na kapáni oleje pro parní stroje, loko 
motivy, lokomobily a j. (obr. 150.).

Přístroj sestává z neprodyšné nádoby a, uzavřené víkem b, do něhož 
vede otvor pro nalévání oleje uzavřený šroubem s rukojetí c. Řečený 
šroub jest utěsněn olovenou podložkou.

U vnitř nádoby nacházející se ústrojí jest kovové a jest taktéž nepro
dyšně spojeno se spodkem nádoby. Sestává z válce ve směru osy provr
taného a opatřeného na spodní části větším otvorem, do něhož ústí malý 
otvor e. Hořejší část průvrtu opatřena jest šroubem s hlavicí d  a pé
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rovým pojištěním f. Kohoutem g  vypíná se aparát z činnosti, hlavice 
šroubová h napomáhá při upevnění celého aparátu do otvoru stroje.

Šroub d sahá jem ným  konickým koncem do průvrtu a reguluje se 
jím jak  vnikáním páry do nádoby, tak oleje do stroje. Je-li šroub d 
správně natočen a pérem f  pojištěn, účinkuje stále správně beze vší 
změny, při čemž vniklá pára samočinně olej vytlačuje.

Regulační šroub d  účinkuje velice jemně a citlivě. Otočením o čtvrt 
obvodu omezí nebo uvolní se přívod oleje do válce značnou měrou, oto
čením o půl obvodu se množství oleje zdvojnásobí. Není-li parní stroj 
v činnosti, aparát tento se samočinně zastaví. Přístroj tento má na skladě 
firma H. Roedl v Praze.

P ře d b ě ž n é  ses taven í  parního s t ro je .  Aby se strojírna přesvědčila, 
zda-li jednotlivé součásti parního stroje zaujímají přiměřené místo v celku 
a zdali obrábění jich dělo se s ohledem na rozměry a funkci jiných, 
s nimi se stýkajících a společně působících součástí, sestavuje se v každé 
strojírně parní stroj předběžně.

Než se části stroje sestavují v celek, jest s výhodou přesvědčiti se 
přesným měřením o správnosti jednotlivých rozměrů. Požadavek ten zdá 
se na prvý pohled zbytečným a snad i přemrštěným, ale zkušenost po
učuje nás dosti často o pravém opaku. Rovněž jest s prospěchem, abychom 
se přesvědčili, dříve než se sestavováním se začne, o tom, zdali jsou 
všechny součástky stroje na místě, kteráž opatrnost jest naprosto n e 
zbytná a předejde se ní mnohým nepříjemnostem a zbytečným průtahům.

Veškeré součástky, které vyžadují přesného zapuštění u  vzájemném 
styku, mají se pečlivě vyzkoušeti a po případě zabrousiti. Čítáme k nim 
křížovou hlavu, šoupátka, různé čepy a tyč© k šoupátkům s příslušným 
vedením. Hlavně má se přihlížeti k tomu, aby křížová hlava přiléhala 
k vedení v přímovodu, ale aby se v něm nepohybovala těžce, šoupátka 
mají býti na dosedacích plochách jemně a správně obroušená, aby na 
celém styku úplně dosedala, ale po stranách aby měla poněkud volnost. 
Pokud se připouštěcích a výpouštecích ventilů týče, mají i s příslušnými 
tyčemi dosedati dostředivě. Zabrušování jich má se díti za těch okol
ností, za jakých mají ve skutečnosti působiti, tudíž za tepla.

Při předběžném sestavování neklade se rám přímo na zemi, nýbrž 
podkládá se trámci, které jednak poskytují ku práci přiměřeně zvýšenou 
polohu, jednak dodatečným podkládáním umožňují snadnějším způsobem 
docílení nezbytného vodorovného směru.

Půda, na níž se předběžné ukládání rámu děje, rovněž i trámce, 
kterými se podkládání provádí, mají býti pevné, aby později snad, mezi 
prací, pod tíhou dosti značné hm oty nepovolovaly a výsledek dosud v y 
konaného sestavení nerušily.

Na podložený rám, jehož plocha přímovodu jest úplně vodorovně 
pomocí vodní váhy uložená, našroubuje se parní válec Po našroubování 
kontrolujeme, zdali vnitřní, opracovaná plocha souhlasí s přímovodem, 
v obou případech musí vodní váha ukazovati vodorovný směr.

Další prací je s t umístění zadního ložiska v udané vzdálenosti od lo
žiska klikového ve směru taktéž vodorovném. Pomůckou při této práci 
jest přesně rozdělené měřítko a vodní váha. Mají-li obě ložiska stejný 
průměr, klade se měřítko přímo do pánví a odměří se nejen vzdálenost 
dle koty nákresu, ale také pomocí vodní váhy vodorovný směr. Mají-li 
však ložiska nestejný průměr, zjedná se vodorovný směr přiměřenou pod
ložkou.

Osa obou ložisek musí při přesném uložení tvořiti s osou parního 
válce pravý  úhel, jehož konstrukce děje se následovně : Osou obou lo
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žisek provlékne se tenký, na obou koncích dosti těžkým závažím zatí
žený motouz, jehož oba konce i se závažím kladou se přes stojánky. 
Totéž provede se jiným  motouzem u parního válce a přímovodu. Oba 
motouzy procházejí osami příslušných částí, avšak právě stanovení těchto 
os jest dosti obtížné. Obyčejně provádí se tak, že se upevní do otvorů 
široká dřevěná příčka, na níž se měřením pomoci kružidla stanoví střed 
vývrtu, který se pak jem ným  nebozezem vyvrtá  a povstalým otvorem se 
motouz provlékne. Tak'é může se použiti otvoru ucpávky, upevní-li se 
zadní víko parního válce, při čemž druhá Část motouzu prochází otvorem 
křížové hlavy.

Od bodu. v němž se oba motouzy kříží, při čemž mají se jen  slabě 
dotýkati, naměří se přesně na jeden motouz tři, na druhý čtyři stejné 
díly jakékoliv délky. Bylo-li uložení obou ložisek a parního válce správně 
provedeno, musí křížením obou motouzů povstalý úhel býti pravým, 
o čemž se přesvědčíme, změříme-li vzdálenost obou koncových bodů příčným 
třetím motouzem, kteráž v tomto případě musí se rovnati pěti dílům, dle 
známé poučky Pythagorovy. Jakýkoliv  rozdíl ve změřené délce příčného 
motouzu svědčí o nesprávném uložení zadního ložiska a poskytuje mistru 
pokyn, aby jeho pošinutím chybu napravil.

Udaný počet dílů 3, 4, 5 může doznati změny jednoduchým náso
bením, při čemž, aby výpočet byl správný, musí se násobiti týmž číslem 
všechny rozměry. Můžeme tedy místo 3, 4, 5 dílů. naměřiti se stejným 
výsledkem 6, 8, 10 dílů.

Po každém pošinutí zadního ložiska, jež se stalo za účelem zmíněné 
opravy, musí se díti měřítkem a vodní váhou opětná kontrola, pokud 
se týče vzájemné vzdálenosti obou ložisek i vodorovného uložení ložiska 
zadního.

Nyní přikročí se k ukládání hřídele do ložisek, jež se děje s na
raženou klikou. Obyčejně se klika při narážení na Čelných plochách po
někud deíormuje, jest tudíž záhodno nahodilou tuto chybu opraviti předem 
na soustruhu. I  při nejpřesněji prováděném obrábění hřídele a ložisek 
vyskytují se vždy po předběžném uložení jeho do ložisek vady a nedo
statky, které mají v zápětí zahřívání čepů i ložisek mezi chodem stroje,
0 čemž by obsluhovateló strojů mohli podati více dokladů z vlastní zku
šenosti, než by bylo strojírně milo.

Hřídel má se v ložisku snadně a bez váznutí otáčeti a má všude 
úplně dosedati, při čemž není lhostejno, děje-li se zapouštění hřídele bez 
naklínovaného setrvačníka, neboť tento působí značnou svou tíhou na 
prohnutí hřídele, kteréž nezůstává bez škodlivého vlivu na stav čepů
1 ložisek mezi chodem stroje.

Z této příčiny se ložiska před konečným ukládáním hřídele oškra- 
bují. K  tomu cíli se Čepy hřídele natírají v oleji rozetřenou červenou 
hlinkou a sice v nestejných vrstvách, na straně u setrvačníku více, směrem 
ku klice méně, povrch nátěru však musí ubývati stejnoměrně naznačeným 
směrem. Nátěr tento jest pouhou pomůckou, aby pracující, který ložiska 
oškrabuje, se mohl o stavu a postupu své práce přesvědčiti. Oškrabování 
děje se na krajich ložisek tak dlouho, až otisk nátěrem opatřených čepů 
uprostřed pánvic ložiska úplně zmizí. I  zde po ukončeném oškrabování 
musí se mistr pravítkem a vodní váhou přesvědčiti o úplně vodorovné 
poloze ložisek.

Po uložení hřídele s klikou do ložisek koná se měření, zda-li klika 
se otáčí v rovině rovnoběžné s osou parního válce a kolmé k ose hřídele. 
K  tomu cíli otočíme kliku i s hřídelem do obou mrtvých poloh a zkou
máme, zda-li nenastala odchylka ve vzdálenosti svrchu uvedené roviny.

Kronika prfi.ce X. 4 3
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Klika má i s hřídelem správný chod jen  tehdy, je-li vzdálenost její od 
řečené roviny stále stejná.

Další prací jest zapuštění čepu do kliky. Cep má v každé poloze 
kliky míti směr úplně vodorovný. Ku zjištění této polohy užívá se zvlášt
ního trnu, zhotoveného z litiny železné. Železné nebo ocelové tm y  při 
vyrážení z kliky porušují snadno vnitřní strukturu a stávají se nepřes
nými. Aby se trn  při zarážení i vyrážení z kliky neporouchal, prohlu
bují se jeho konce a v prohloubená místa soustřeďují se tlaky nárazů. 
Trny zapouštějí se do kliky buď holé nebo se natírá konická jejich část 
slabě křídou.

Dříve než se čep umístí, zkouší se konický vývrt kliky zmíněným 
trnem, na jehož válcovitou část přikládá se v různých polohách kliky 
vodní váha tak dlouho, až klika v každé poloze ukazuje na trnu  vodní 
váhou směr vodorovný. Nelze-li docíliti této polohy, není chyba v trnu, 
nýbrž v konickém otvoru. Ukazuje-li trn sklon k jisté straně, odstraní 
se z otvoru a tříhranným škrabadlem oškrábe se otvor na téže straně, 
kam se trn  sklání, nahoře, na opáčné straně otvoru pak dole. P ři oškra- 
bování otvoru musí býti dbáno toho, aby se odstranění zbytečné vrstvy 
z otvoru nedělo jednostranně, to jest, aby později vložený čep nespo
číval v otvoru pouze na několika místech, nýbrž aby celým povrchem 
konického konce dosedal na celý povrch konického vývrtu. Proto oškra- 
bování neomezuje se pouze na chybná místa, nýbrž musí se přiměřeně 
srovnati celý povrch otvoru, K oškrabování užívá se zvláštních škra
badel, která však nesmějí býti nahrazena starým trojhranným  pilníkem, 
Obyčejně hotoví se z dobré nástrojové oceli o hraně asi 30 m m  dlouhé 
a celkové délce asi půl metru.

Po dokončené úpravě otvoru v klice, kdy trn  v každé poloze kliky 
ukazuje správně vodorovnou polohu, zapouští se čep do otvoru mírným 
zabroušením.

Pokud se zapuštění a úpravy čepu klikového týče, v užívá se tam, 
kde není po ruce jiných pomůcek, následujícího způsobu. Čep neopracuje 
se úplně celý, nýbrž jen  jeho konická část, která se zapustí do otvoru 
kliky a utáhne klínem. Zapouštěním za předchozího oškrabování otvoru 
a zabrušování čepu, pošine se osa čepu, ze kteréž příčiny nebyla vyční
vající, válcová část čepu úplně opracovaná, aby dodatečným opracováním 
čepu na soustruhu docílilo se nové a správné osy, k terá by v každé po
loze kliky úplně vyhovovala. K  novému utáČení válcové části čepu jest 
třeba nových středů, které se po odstranění původních, od předešlého 
utáčení zbývajících, dulčíkem označí, čemuž předchází v nedostatku stře
dících přístrojů přesné měření. Po stanovení nových středů se Čep z otvoru 
opět vyjímá a úplně na základě nové osy opracuje. Takto upravený čep 
vyhovuje po zapuštění a zaklínování úplně všem požadavkům.

P ři této příležitosti upraví se zároveň i otvor pro mazání ložiska čepu.
Křížová hlava postrádá dosud konického otvoru pro zapuštění píst

nice a otvoru pro klín. U velikých strojů musí býti předem označeno 
místo na náboji hlavy křížové, v  němž se uložená pístnice ,s nábojem 
stýká. K tomu cíli vpraví se píst s pístnicí do parního válce, přišroubují 
se obě víka, upraví se ucpávka, aby pístnice s pístem měla oporu ve ve
dení, načež se křížová hlava, před tím rovněž do přímovodu uložená, 
pošine k pístnici a označí se kruh, v němž se konec pístnice s nábojem 
křížové hlavy stýká. Za příčinou kontroly šine se pístnice s pístem na 
různá místa parního válce a kontroluje se, zda-li na náboji křížové hlavy 
označený kruh se kryje ve všech případech s kruhem původním. V n e 
příznivém případě musí se chyba buď v přímovodu nebo lépe v parním
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válci opraviti a pak teprve přikročí se k vyvrtání otvoru v náboji a otvoru 
pro klín.

U  strojů menších vrtá  se otvor do náboje křížové hlavy dle kóto 
vaného nákresu.

Veliké opatrnosti vyžaduje stanovení délky pístnice, na níž má 
značný vliv přebíhání pružných kroužků pístu, jehož velikost dlužno sta
novití v prvé řadě. K  tomu cíli změříme přesně šířku pružných kroužků, 
přičteme k ní velikost ždvihu a od součtu odečteme vnitřní délku válce 
mezi víky. Zbytek nám udává velikost předstihu pro oba konce, z něhož 
polovička, která nemá býti větší než 15 mm, náleží každému konci válce, 
ale pro každý konec vystačí úplně i 1 mm.

K další práci jest třeba poskytnouti, za účelem přesného měření, 
pístnici pevnou oporu v předním víku parního válce. Oporou touto jest 
víko ucpávky, které po utažení šroubů poskytuje nám východisko, po 
mocí něhož můžeme na pístnici učiniti znamení, svědčící o přiměřeném 
uložení nejen pístu, ale i pístnice. Po ustavení víka ucpávky pošineme 
píst k vnějšímu konci parního válce tak. aby pružný kroužek přebíhal 
o výše vypočtený obnos. Ustavení pístnice v této poloze označíme ná- 
drhem na pístnici těsně u konce víka ucpávky.

Za příčinou snadnějšího ovládání odstraníme nyní píst s pístnici 
a otočíme kliku na níž jest zakloubená ojnice s křížovou hlavou do obou 
mrtvých poloh a změříme rozdíly mezi volným koncem náboje křížové 
hlavy a koncem víka ucpávky pro každou z obou poloh kliky, při čemž 
menší obnos udává největší sblížení se konce náboje křížové hlavy s víkem 
ucpávky ve víku parního válce, kdežto druhý, větší obnos jest o délku 
kliky či meziosí větší.

Vyňatou pístnici i s pístem uložíme stranou vodorovně, nadrhnutým  
znamením vzhůru a naměříme od tohoto znamení na pístnici, směrem 
od pístu, výše uvedený menší rozdíl a označíme ho opět nádrhem. Nove 
nadrhnuté označení udává misto, kam až musí sahati konec náboje kří
žové hlavy.

Za příčinou kontroly můžeme od původního nádrhu nanésti na píst
nici směrem k pístu délku zdvihu. Bylo-li správně měřeno, musí se vzdá
lenost mezi tímto bodem a místem označeným pro umístění náboje hlavy 
křížové rovnati výše stanovenému většímu rozdílu mezi ucpávkou par
ního válce a koncem náboje hlavy křížové, při zevní poloze kliky v mrtvé 
poloze. Kdyby se vyskytla i nepatrná jen  odchylka, musí býti pátráno 
po příčině a to i v tom případě, kdyby rozměry tyto značněji se lišily 
od kot na nákresu uvedených.

Aby mezi chodem stroje nenarážel píst na víka parního válce, uči
níme při této příležitosti příslušná měření. Po vpravení pístu i s pístnici 
do parního válce a upevnění obou vík, pošineme píst těsně až k oběma 
víkům a na pístnici označíme nádrhem místo, jaké zaujala pístnice vzhledem 
k poloze dříve již k podobnému účelu upotřebeného víka ucpávky. Bozdíl 
mezi novými nádrhy na pístnici a mezi již dříve učiněnými, udává nám 
volnou mezeru mezi pístem a oběma víky parního válce.

Při této přležitosti budiž podotknuto, že mezery mezi pístem a víky 
parního válce nejsou stejné, ale přebíhání pružných kroužků pístu musí 
býti na obou koncích stejné.

Délka mezery mezi víkem a pístem mění se velikostí zdvihu, obnáší 
při zdvihu 200 m m  4 mm. při zdvihu 400 m m  4 5 mm, při 600 m m  5 mm, 
při 800 m m  6 m m  a při 1000 m m  7 mm. Jsou-li čelné plochy pístu 
a vnitřní strany vík opracovány, brává se délka menší.

Chceme-li zjistiti umístění křížové hlavy za mrtvé polohy kliky, uči-
4 3 *
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Tlíme tak následovně : Klika spojená s ojnicí a křížovou hlavou uvede se 
v mrtvou polohu, kterou přiměřeným způsobem označíme na hřídeli nebo 
na jiné válcovité části stroje, jež jest s hřídelem pevně spojená, načež 
část tuto pošineme vzhůru tak, aby konec křížové hlavy vykonal malou 
dráhu asi 10 mm. Výkon tento se opakuje od původního znamení opačným 
směrem a v obou případech označíme na hřídeli způsobenou odchylku. 
Rozpůlíme-li vzdálenost obou zevních znamení na hřídeli, označuje dělicí 
bod přesně misto mrtvé polohy. Mrtvou polohu kliky stanovíme předem 
mírným šinutím hřídele. Nachází-li se klika v mrtvé poloze, zůstává kří
žová hlava při mírném natočení hřídele bez pohnutí.

Práce u této partie strojové končí zapuštěním pístnice do křížové 
hlavy a upevnění klínem a nastává neméně obtížné sestavování a úprava 
rozvodu parního.

Zde jest třeba nejen mezi prací, nýbrž i po ukončení a při zkou
škách přesných záznamů o postavení částí rozvodu, které poskytují vždy 
dobrého vodítka při zkouškách s indikátorem.

Při značné různosti parních rozvodů jest třeba rozličného postupu 
práce a jest tudíž s výhodou, začneme-li s nejjednodušším spůsobem roz
vodu s plochými šoupátky.

Plochy šoupátek i úprava jednotlivých kanálů byly provedeny 
předem v dílně dle nákresu, zde jedná se pouze o uložení jednotlivých 
součástí, aby vzájemný jejich poměr účelně působil.

K  tomu cíli nadrhne se nádrhem umístění kanálů rozvodných na 
spodní plochu šoupátka, při čemž střed sedla označí se na šoupátku dul- 
čikem. a i směr kanálů může se na šoupátku vyznačiti jemnými body 
pomocí dulčíku. Zmíněná označení provedou se také po straně šoupátka, 
děje se tak za příčinou usnadnění kontroly při umisťování šoupátka nebo 
později při žádoucí opravě.

Za příčinou stanov, ní délky táhla naklínuje se předběžně výstředník 
a spoji se se šoupátkem. Otáčením kliky zjistí se, zdali se střed Šoupátka 
odchyluje od středu sedla o stejné délky na právo a na levo a neděje-li 
se tak, prodlužuje nebo zkracuje se tyč šoupátková tak dlouho, až v této 
příčině jest zjednán souhlas a vzdálenost od středu šoupátka ku středu 
výstředníků rovná se vzdálenosti od středu hřídele ku středu sedla.

P ři další práci uvolní se výstředník, klika ustaví se v mrtvé poloze 
a uvolněný výstředník natočí se tak na hřídeli, aby patka šoupátka s ním 
spojeného uvolnila přední připouštěcí kanál o předstih. Výstředník se 
předběžně nyní opět naklínuje a klika otočí se do druhé mrtvé polohy. 
Je-li předstih druhé patky šoupátka a zadního připouštěcího kanálu tentýž 
jako u prvého, jest uložení šoupátka správné, výstředník může se v pří
tomné poloze pevně zaklínovati a délky tyče šoupátkové a výstředníkové 
ustáliti. Rovněž zjistí se také velikost vnitřního krytí patek a zaznamená 
se pro pozdější potřebu.

Ustavuje-li se rozvod se dvojím šoupátkem, počínáme si při šoupátku 
základním rovněž tak, jako v předchozím případe při šoupátku jedno
duchém. Pokud se týče šoupátka expansivního, počínáme si t.akto: Vý
středník šoupátka základního (rozdělovacíhol vypneme z vedení a usta
víme střed šoupátka na střed sedla. Druhý výstředník — expansní — 
zaklínuje se předběžně na úhel předstihu v nákresu vyznačený, a nebylo-li 
v nákresu v této příčině učiněno záznamu, postavíme výstředník proti 
klice, čímž docílíme 90" úhlu předstihu. K lika uvede se střídavě do obou 
m rtvých poloh a dálka tyče šoupátka expansního upraví se tak, aby střed 
jeho v obou mrtvých polohách odchyloval se od středu šoupátka rozdě- 
lovacího o tutéž část, jež se rovná výstřednosti.
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Po spojení výstředníku prvého se šoupátkem základním uvede se 
tyč šoupátka expansního ve spojení s regulátorem, při čemž se regulátor 
podepřením objímky pošine do nejvyšší polohy. V tomto postavení umož
ňuje šoupátko nejmenší stupeň plnění, dle údajů v nákrese obsažených.

Ustavení šoupátka pro největší stupeň náplně děje se při regulátoru 
spuštěném na nejmenší míru, při čemž přední patka šoupátka expansního 
má uzavírati úplně příslušný kanál parní. Ú prava tato opakuje se u zadní 
patky téhož šoupátka.

Ve středním postavení má páka regulátoru tvořiti s táhlem úhel 90(>.
Abychom si umožnili pozorování, na kterém místě parního válce se 

kdykoliv nachází píst, rozdělíme si délku zdvihu na přímovodu na deset 
stejných dílů, z nichž každý značí 10% předstihu.

Pokud se týče rozvodů ventilových, usnadněna jest úloha větším 
poetem orgánů rozvodných.

Obr. 151.

Ventil připouštěcí oteVřen jest o zevní předstih za mrtvé polohy 
kliky. P ři úpravě ventilového rozvodu má býti dbáno toho, ve které po
loze kliky začíná přívod páry ventilem připouštěcím.

Velikost zevního předstihu řídí dle velikostí komprese a škodlivého 
prostoru a dle počtu obrátek za minutu.

Přístroje na odvádění kondensované vody jakož i přístroje mazací 
mají se hned při předběžném sestavování stroje kontrolovati, nejen pokud 
se výkonnosti týče, ale také, aby počet jich byl úplný.

Po skončeném sestavení stroje ve strojírně dlužno dbáti při rozebí
rání náležité opatrnosti, aby některá z částí se ohnutím nebo potlučením
nepoškodila. Veškeré obnažené Části stroje se před zabalením otřou a na 
tírají horkou směsí ze dvou dílů loje a jednoho dílu suché plavené křídy,
kterýž nátěr je  chrání před řezem.

Druhy parních strojů.

Parni s t ro je  ležaté. Výhody i stinné stránky jejich byly uvedeny 
na jiném místě této knihy, zde uvedeme pouze význačné druhy těchto 
strojů.

Drobnější stroje ležaté pro malé závody opatřují se jednoduchým 
šoupátkovým rozvodem, větší stroje, na něž se klade, pokud se výkon
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nosti a spotřeby páry týče, větší požadavek, mívají rozvod Riderův s ex
pansí regulátorem měnitelnou. U menšíeh strojů neužívá se kliky, zastu
puje ji až do 40 H P  zalomený hřídel. Stroj jest montován na litinovém 
bajonetovém rámu (obr. 151.). Válec jest podepřen a píst má pístnici do 
zadu prodlouženou. Rozvadění páry děje se rozvodem Reimannovým. 
Stroje tohoto typu hotoví se pro výkonnost 60 až 250 H P. Stroje tyto 
provádí H. Paucksch a sp v Landsbergu n. W.

Velice rozšířené jsou stroje (obr. 152.) s bajonetovým, jen  na dvou 
místech na úzkém základě spočívajícím rámem. Parní válec nebývá podepřen, 
nepodléhá tudíž jednostrannému účinku teploty, jelikož chladne stejno
měrně. U strojů s větším a těžším válcem podkládá se tento, aby nena
stalo vzpříčení a prohnutí rámu. Ve příčině úpravy rámu uplatňuje každý 
konstruktér svůj model z ohledů praktických i esthetických.

Setrvačník zobrazeného stroje je st dvojdílný a jest uložen uprostřed 
hřídele, stroj jest opatřen klikou, za níž jsou naklínovány výstředníky.

Pístnice prochází oběma víky parního válce, vybíhající její konec opa
třuje se někdy ochranným pouzdrem, rovněž klika a ojnice, ohraženy 
jsou zábradlím. Prodloužená pístnice pohání často vývěvu. Stroje tyto 
provádí R ichard Raupach, strojírna ve Zhořelci.

Parní stroje dvojválcové. Dosud uvedené parní stroje měly jediný 
parní válec, k terý  byl zdrojem veškeré síly. Z různých příčin, jmenovitě 
za příčinou překonávání mrtvé polohy, hlavně u lokomotiv, stavívají se 
stroje o dvou válcích, z nichž každý zvláště bývá napájen čerstvou parou, 
k terá z něho po vykonání práce uniká. K liky takových strojů bývají 
naklínovány s odchylkou 90°, nachází-li se pak jedna z nich v mrtvé po
loze, jest píst druhé kliky uprostřed parního válce.

Jsou  to v podstatě dva stroje, které účinkují na společný hřídel 
a z této příčiny nazývají se stroji spřaženými. Nej význačnější typ strojů 
těch jsou lokomotivy, jinak  užívá se jich hlavně u strojů těžících, čer
pacích a j . ,  jmenovitě všude tam, kde se stroj častěji na krátkou dobu 
zastavuje a bez zvláštního jiného opatření má pak lyehle býti uveden 
do pohybu. V továrních závodech se jich užívá zřídka.

Každý z obou strojů má vlastní rozvod, setrvačník se vkládá mezi 
oba stroje. Vzájemné působení provádí se přiměřeným rozvedením klik
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takže, je-li píst jednoho v ůvrati a účinek jeho na příslušnou kliku tedy 
nejmenší, jest účinek druhého pístu na kliku největší. Z této příčiny mají 
spřažené stroje také stejnoměrnější chod a mohou někdy postrádati i se. 
trvačníku. U některých z těchto strojů bývá setrvačník nahrazen jiným  
způsobem, jímž se odchylky v chodu vyrovnávají, u lokomotiv bývá to 
váha lokomotivy a váha vlaku, u strojů těžných hmota nahromaděná 
v lanovém bubnu.

Oba stroje, spíažené v jediný stroj, mají rozměry jednotlivých sou
částek stejné, jsou tudíž oba válce stejného průměru.

Podrobnými zkouškami zjistilo se, že pára ve válci expandující ne- 
sděluje veškeru sílu pístu, nýbrž že odchází nevyčerpaná.

Ku dokonalému vyčerpání síly parní užil Woolf v systému, tak 
zvaném Woolfickém takéž dvou válců a umístil je buď vedle sebe nebo 
ve společné ose za sebou, ale s tím rozdílem, že se jen  jediném u dostává 
čerstvé páry o plném tlaku z kotle, kdežto druhému dostává se ještě ne
vyčerpané páry z prvního válce.
P rvní válec nazývá se válcem pro 
vysoký tlak h a jest menší než druhý 
válec pro nízký tlak n  (obr. 153.).

Do válce pro vysoký tlak h 
přivádí se pára obyčejným rozvodem 
směrem šípu nad píst, a pod pístem 
uniká pára ještě úplně nevyčerpaná 
průtokem r. směrem Šípu nad píst 
válce většího n. Účinek její ve válci n  
jest tentýž jako Čerstvé páry ve válci 
h, má však menší napjetí. Z válce n  
uniká pára do kondensátoru.

Oba válce jsou rozděleny příč
nou stěnou $ a mají buď každý svůj 
zvláštní rozvod, nebo účinkuje pro 
oba rozvod jediný.

Pohybují-li se oba písty současně stejným směrem, působí pára 
z válce h do válce n  proudící na píst menšího válce protivným směrem. 
Plocha malého pístu jest ku př. třikráte menší, tudíž působí naň tlak 
čerstvé páry třikráte mocněji než obnáší odpor, který  klade pára válce h  
do většího válce n  proudící, účinkuje tudíž na malý píst rozdíl mezi 
tlakem páry z kotle přicházející a expandující parou, a na veliký píst 
rozdíl mezi tlakem této expandující páry a napjetím v kondensátoru.

Součet tlaků obou pístů za jediný zdvih jest větší, než účinek ex
panse ve válci stroje jednoválcového.

Veliký píst jest ku př. jak výše uvedeno, třikráte větší, stlačuje 
jej z malého válce unikající pára silou třikráte větší, než jaká působí 
na malý píst jako odpor vzhůru. Jelikož však oba písty soustřeďují veš
keru svou výkonnou sílu na společnou část stroje, jest součet obou výše 
uvedených rozdílů značně větší než odpor, který  klade z malého válce h 
do velikého n  vytlačovaná pára. Při přechodu z malého válce do většího 
zvětší se objem páry a zmenší je jí napjetí tolikráte, kolikrát prostor 
v menším válci, který pára původně zaujímala byl menší, než nově za
ujatý  prostor ve válci větším. Proudění páry trvá neustále a popsaný 
přechod páry a je jí účinek v obou válcích jest stále ve střídavém 
chodu.r

Úprava chodu pístů může býti také taková, že se pohybují ve smě
rech opačných.
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I  v tomto případě jest společný účinek obou pístů po celý zdvili 
skorem stále stejný. Upraví-li se malý válec ještě pro expansi, nastane 
využitkování parní síly nejvíce možnou měrou.

Soustava tato jest dosti stará, ale pro veliké a značné přednosti 
užívá se ji u velikých strojů s různými obměnami hojnou měrou. Jak  
úvodem k této stati podotknuto, mohou oba válce býti vedle sebe, nebo 
za sebou nebo také jeden ve druhém.

Jsou-li oba válce za sebou, rminkují jejich písty na společnou kliku. 
Stroje tyto nazývají se tandemové.

Pohyb obou pístů přenáší se na kliky buď stejnoměrné nebo proti 
sobě se otáčející. V prvém případě nemají obě kliky žádného úhlu od
chylky, ve druhém se odchylují o 180°, v obou případech však přicházejí 
stejně do mrtvé polohy.

U strojů soustavy Woolfovy oba písty pohybují se buď stejným 
směrem nebo proti sobě, ale vždy přicházejí současně do úvrati a kliky 
jejich do mrtvé polohy.

Má-li se u strojů této soustavy užíti klik s týmž úhlem odchylky 
jako u strojů spřažených, musí se umístiti mezi oba válce nádoba, která 
by přechodně přijala páru v době, kdy malý píst by se nacházel upro
střed válce a veliký píst v úvrati. Okolnost tato jest přirozeným ná
sledkem naklínování klik s odchylkou 90°. jinak  by neměla pod malým 
pístem unikající pára žádného odtoku.

V podstatě jest to pouze rozšířená spojovací trubice, avšak tvar její
i umístění u různých konstrukcí rozličně bývá řešen. Tak u válců sto
ja tých  nenachází se vůbec mezi válci, nýbrž v prostoru mezi malým 
válcem a jeho pláštěm. V každém z těchto případů nazývá se přijímačem 
páry či receiverem. Receiver vyhřívá se horkou parou, čímž zamezí se 
nejen srážení páry na stěnách, ale pára se v něm znovu vyhřeje.

Stroje receiverem opatřené nazývají se sloučenými či compoundnimi 
a expanse páry provádí se u nich ve válcích postupně, u prvního válce 
na vysoký tlak, u druhého na nízký tlak.

Připojený obraz 154. znázorňuje sloučený (compoundní) parní stroj 
s receiverem a rozvodem Reimannovým. Provádějí je  akc. sp. strojírny 
H. Paucksche v Landsbergu n. W.

Y receiveru setrvá pára tak dlouho, až v nízkotlakém válci pošine 
se píst z ú vrate tou měrou, aby znovu vyhřáté páře uvolnil cestu.

Stroje ty to  maji stejnoměrný chod a užívá se jich hojně, jak  s válci
vedle sebe, tak i jako strojů tandemových, které vyžadují méně místa 
a méně složitého ústrojí, jelikož veškerá síla se soustřeďuje na jediné klice.

Provádí-li se expanse páry ve třech různě velikých válcích, obdr
žíme st roje  trojnásobně sloučené, u nichž se vždy mezi dvěma válci na
chází receiver. P rvn í z válců jest nejmenší a nazývá se vysokotlakým, 
druhý větší středotlakým a třetí největší nízkotlakým.

P ísty  jejich účinkují buď každý na zvláštní kliku, zařízení toto vy 
skytuje se hlavně u strojů stojatých, nebo se u ležatých strojů vgjec vy 
sokotlaký a středotlaký upraví tandemově a úzkotlaký zvlášť, ve kterémž 
případě oba první válce působí společně na jedinou kliku, poslední pak 
ovládá kliku zvláštní. Y prvém případě jsou kliky naklínovány s od
chylkou 120°, v posledním případě, kde jsou pouze dvě kliky, činí od
chylka 90° až 100°.

Někdy u strojů stojatých rozděluje se válec nízkotlaký na dva menší 
válce, z nichž jeden se spojí tandemově s válcem vysokotlakým, druhý 
s válcem středotlakým, každé skupení účinkuje na jednu  kliku a celek
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pouze na dvě kliky. Receivery umístí se mezi válcem vysokotlakým 
a středotlakým a oběma válci nízkotlakými. Setrvačník umístí se mezi 
oběma klikami.

Největší výhodou těchto strojů je st úplné vyčerpání síly z přivo
zené páry a tím i velmi malá je jí spotřeba, dále pak stejnom ěrný klidný 
chod, kteréž výhody spočívají v účelném rozdělení celé práce na vice 
válců, čímž i tlaky na  
jednotlivé součásti stroje 
značně se zmenší. Vůči 
těmto výhodám uvádí se 
v jejich neprospěch 
značná složitost mecha
nismu a tím i vznikající 
veliký náklad nákupní, 
jakož i okolnost, že nelze 
výkonnost těchto strojů 
libovolně zvýšiti, aniž 
by se nepoškodil účinek 
celého systému, nezhor
šilo se přiměřené rozdě
lení práce 11a jednotlivé 
součásti připadající a ne
zvýšila se spotřeba páry. 
kteráž v tomto případě 
by nijak nesouhlasila 
s vykonanou prací. Po
kud se posledního p ří
padu týče, ubývá zvý
šenou spotřebou páry vy
sokotlakému válci stále 
výkonnosti, začež ji níz
kotlakému nepoměrné 
přibývá. Chceme-li ve 
zvláštních případech mi
mořádného zvýšení vý 
konnosti u těchto strojů 
dosíci, dosáhneme toho 
přívodem čerstvé páry 
každému válci, takže vý 
hody postupné expanse 
pomíjejí a stroj pracuje 
pak jako obyčejný spřa- 
žený stroj. Další nevýho
dou compoundních strojů 
jest okolnost, že není 
možno je  uvésti v pohyb 
za každé polohy kliky.
Nachází-li se u válce vy 
sokotlakého klika v poloze pro spuštění stroje nepříznivé, spouští se stroj 
válcem nízkotlakým, kterému se musí však dostati přímé páry, což souvisí 
opět s dalším rozmnožením již tak dosti složitého mechanismu. Nastal-li 
v receiveru značný protitlak, kterýž případ nastává netěsností rozvodu 
u válce vysokotlakého, nastávají vzdor příznivému postavení kliky obtíže 
při spouštění stroje. Této obtíži čelíme umístěním bezpečnostních a Vy- 
pouštěcích ventilů na receiveru a válci nízkotlakém.

Krouika práce. X. 4 4
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Aby nenastalo kondensování páry ve válcích, vytápějí se tyto jakož 
i jejich víka. K  vytápění válce vysokotlakého a jeho víka bóře se vždy 
čerstvá pára z kotle, u válce středo a nízkotlakého užívá se k vytápění 
buď páry čerstvé nebo rdoušené,

V následujícím podáváme vyobrazení některých strojů, stavěných 
dle výše uvedených zásad.

Trojnásobný sloučený stroj jest znázorněn na obr. 155. Proveden 
jest akc. sp. zhořelické strojírny a slévárny ve Zhořelci. Má tři válce, 
z nichž válec vysokotlaký a středotlaký sloučeny jsou ve stroj tandemový, 
válec nízkotlaký jest uložen stranou. P ára proudí do válce vysokotlakého, 
odtud do středotlakého a konečně do nízkotlakého. Oba válce tandemově 
sloučené účinkují na zvláštní kliku, rovněž píst válce nízkotlakého. Tan
demové sloučení obou válců provedeno jest tak, že končí válcem vysoko
tlakým, vedle něhož se nachází regulátor K liky jsou odchýleny o iihel 90°. 
Stroj trojnásobně sloučený vyžaduje dvou receiverů, z nichž vkládá se 
jeden mezi válec vysokotlaký a středotlaký, druhý mezi středotlaký

t rr tsČtpfóisyi -  t-P j
a nízkotlaký. Rozvodů užívá se ventilových, mrtvých polon kíiky není 
ve smyslu pro rozbíhání stroje nepříznivém, proto také odpadá zařízení, 
kterým  se setrvačníku rozbíhání usnadňuje.

Stroje tyto využitkují dokonale téměř veškerou sílu páry, jmenovitě 
při vyšším napjetí, a následkem toho jest spotřeba páry poměrně malá, 
ale počet hybných součástí stroje zvyšuje se zavedením třetího válce asi 
o třetinu, čímž vznikají větší náklady na obsluhu a opravy. Rovněž 
utěsnění parního potrubí při značném napjetí páry působí obtíže.

Parní stroje stojaté mají značnou důležitost pro přímý pohon strojů 
dynamoelektrických, rovněž u strojů rychloběžných vůbec padá na váhu 
stejnoměrné upotřebení válce a pístu, jakého u strojů ležatých docí
lí ti nelze.

Značná výše strojů na základně poměrně malé vyžaduje mimořád
ného vystužení stojanu a velice pevného zakotvení. Požadavek tento 
u strojů s více válci požaduje tím většího ohledu. Někdy se i válce mezi 
sebou pevně spojují šrouby, jako se stává zhusta u lodních strojů. Ně
kteří konstruktéři slévají u strojů dvojválcových oba válce v jediný kus, 
čímž docílí se spojení velice pevného, ale nestejnoměrné chladnutí válců 
mezi chodem stroje má za následek jednostranné smršťování stěn.
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Stabilitu stroje podporuje válcovitý přímovod pro křížovou hlavu, 
ale za to zamezuje se jím  suaduý přístup k ucpávkám u víka parního 
válce a i k jiným  detailům strojním, čehož u křížové hlavy s vedením 
dvoustranným není. .

U strojů velice malých slévá se základní plotna se stojanem v jeden 
kus s přiměřenými dutinami. Rozvodu užívalo se dříve se zálibou šou- 
pátkového, v novější době opatřují se také stojaté stroje ventilovým roz
vodem. Velikost škodlivých prostorů bývá u stojatých strojů menší, hří
delů se užívá zalomených. Malé jednoválcové stroje vypravují se ze strojírny

/  /  /  Qbr.,156.
’A7 f . ■ /, ■ j o V;

hotové a sestavené, takže postavení jich ná místě určení nečiní obtíží
a nedoznává průtahů.

U strojů dvoudílných jest hřídel dvakráte zalomen a spočívá na třech 
ložiskách. Zalomené Části odchylují se vzájemně o 90°. Rozvod ve válci 
vysokotlakém provádí se často s odlehčeným šoupátkem válčitým, na něž 
účinkuje přímo regulátor, takže plnění dle potřeby může se díti od nuly 
až do 0 ’6,

Zvláštní způsob kombinace stojatého stroje s ležatým ukazuje nám
obr. 156. Válec vysokotlaký jest upraven ležatě, nízkotlaký jest postaven
na zvláštním stojanu. Pístnice obou válců účinkují především na křížovou 
hlavu s jednostranným vedením a pak na hřídel dvojnásobně zalomený. 
Rozvod u válce vysokotlakého jest ventilový, u nízkotlakého šoupátkový, 
receiver uložen jest šikmo mezi oběma válci. Stojan, na němž spočívá

44*



válec nízkotlaký, vystužen jest dvěma kovanými operami, zapuštěnými 
dole i nahoře ve zvláštních nátkách desky a stojanu.

U strojů stojatých trojnásobně sloučených spojuje se válec vysoko
tlaký se středotlakým v ležatý tandem a válec nízkotlaký upraví se sto
jatě. (Obr. 157.) Oba druhy těchto strojů, na obr. 156. a 157. znázorně
ných, provádí akc. spol. zhořelické strojírny a slévárny ve Zhořelci.

Pokud se pojezdných parních strojů týče, pojednáme o nich až po 
stati o parních kotlech.

Schmidtův stroj na přehřátou páru (obr. 158.), užívá páry ve zvláštním 
přehřívači nad obyčejný stupeň vyhřáté a vody zbavené.

Theoretický jest vyhřívání páry v přehřívači možné do velmi značné 
výše, ale praktickému použití jsou vykázány jisté meze, za něž nelze

3 4 8  Parní stroje.

Obr. 157.

konstruktéru jiti, aniž by porušil účinnost troucích ploch šoupátkových, 
pružných kroužků a ucpávek, neboť přílišným teplem pozbývá olej, 
kterým  tyto součástky mažeme, svých dobrých vlastností a rozkládá se.

Za příčinou značného tlaku přehřáté páry dlužno k rozvodu par
nímu užiti ustrojí, které tlaku tomu snadněji čelí. Užívá-li se šoupátek, 
musí tato bý ti úplně odlehčená, nejlépe vyhovují ventily a zvlášť zaří
zená válčitá šoupátka.

Pokud se týče třecích ploch pístů, prodloužil Schmidt píst na. způsob 
pístnic, kroužky pružné na pístu uložil značně do předu na chladnější 
místo a vybavil je z přímého styku s přehřátou párou.

P ára  působí obyčejně na válec pouze jednostranně, odpadá tudíž 
ucpávka na pístnici.

Konstrukcí strojů na přehřátou páru dle Schmidtovova systému jest 
značné množství, každá strojírna, výrobou těchto strojů se zabývající, 
provádí základní myšlénku vynálezcovu jiným  způsobem. Naše vyobra-
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zení znázorňuje v řezu sloučený stroj na přehřátou páru, u něhož sesta
veny jsou parní válce za sebou v tandem. Spojení parních válců děje se 
šrouby, ucpávky mezi nimi není. P íst sestává ze dvou pístů o nestejném 
průměru, převod hybné síly z něho na hřídel děje se pomocí pístnice. 
křížové hlavy, ojnice a kliky. Menší prostor H  za pístem tvoří válec 
vysokotlaký, přední větší prostor R  i s dutinou v pístu jest receiver, 
jehož obsah se mezi chodem stroje mění, prostor N  uprostřed jes t válec 
nízkotlaký.

Působení přehřáté páry ve stroji je s t dosti složité. P ára  vniká parním 
ventilem, umístěným na opáěné, na obraze neviditelné straně, a napá
jecím ventilem b do válce vysokotlakého H  a působí na píst jednak přímo, 
jednak expansí. K rátce před úvratí pístu nastává otevřením ventilu vy-

pouštěcího c předstih vypouštěcí, takže do většího válce vchází pára 
o napjetí atmosférickém.

Při zpětném chodu pístu vytlačuje se pára před pístem ventilem c 
do receiveru R. Vpouštěcí ventil d nízkotlakého válce JV zůstává při 
tomto zdvihu uzavřen a krátce před úvratí pístu uzavírá se vypouštěcí 
ventil c ve válci vysokotlakém. Přechodem páry z menšího prostoru do 
většího zvětšuje se její objem, čímž napjetí je jí se zmenšuje.

Opětným pohybem pístu směrem ke klice proudí para otevřeným 
vpouštěcím ventilem d  z receiveru R  do nízkotlakého válce N, objem 
její se ^poněkud zmenší a tím napjetí je jí o něco zvětší, Válec nízkotlaký 
nenaplňuje se celý parou, jeho ventil vpouštěcí d  uzavírá se před úplným 
naplněním, následkem čehož se část páry v receiveru stlačuje a pára ve 
válci nízkotlakém expanduje. Než se octne píst v úvrati, otevírá se ventil b 
a spojuje receiver s válcem vysokotlakým, v němž nastává předstih vpom
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štěeí, na druhé straně otevírá se vypouštěcí ventil e válce nízkotlakého 
a uvolňuje cestu páře do kondensátoru.

Dalším chodem pístu zpět vytlačuje se pára z válce nízkotlakého 
do kondensátoru, pokud se ventil e neuzavře, čímž zbývající ve válci 
pára se stlačuje. Bez receiveru byl by výkon obou válců pouze jedno
stranný, pára by působila vždy pouze na jednu stranu pístů, působením 
receiveru však rozděluje se účinek páry také na opačnou stranu pístu, 
následkem čehož účinkuje stroj jako každý jiný  stroj dvojčinný, ač se 
mu dostává čerstvé páry pouze každým dvojzdvihem.

Upotřebení přehřáté páry  poskytuje četné výhody, jmenovitě parní 
válec nepotřebuje ochranného pláště se zvláštním vyhříváním, dostačí ku 
zamezení ztrát tepla obyčejná isolace. Potřebného tepla dostává se recei
veru a válci nízkotlakému přehřátou parou a vyhřátím stěn isolační hmotou 
obloženého válce vysokotlakého. D utý píst téhož válce stýká se vnitřní 
plochou s poměrně chladnější parou receiveru a jest chráněn před ne
příznivým účinkem přímé páry. Za obyčejných poměrů stačí pouze j e 
diná ucpávka v místě poměrně chladnějším, rovněž množství připouštěcího 
a vypouštěcího ústrojí obnáší pouze polovici, jakého se užívá u obyčejných 
strojů tandemových.

Spotřeba páry u sloučených těchto strojů obnáší za 1 H P  a hodinu 
4'5 kg  u strojů až do 75 H P, 4 kg u strojů od 76 H P  do 250 H P  a asi 
3 8 kg u strojů přes 250 H P , při tlaku 10 až 11 atmosfér a při páře v y 
hřáté na 350° C. Úspora vůči strojům bez přehřáté páry účinkujícím ob
náší 40 až 46%.

Parní rozvod ovládán jest regulátorem.

Parní turbina de Lavalova. Snaha konstruktérů neustále směřuje 
k tomu, aby byl sestaven parní stroj, k te rý  by poskytoval větších v ý 
sledků ve příčině poměru mezi spotřebovaným palivem a vyvozenou 
eneržií. Avšak na vzdor všemu snažení a nejnovějším konstrukcím ne- 
dociluje se posud nic více, než asi 10% vší eneržie v palivu utajené, 
zbývající část pohlcuje transformace kalorické eneržie v mechanickou 
eneržii, podporovaná celým průvodem nezbytných strojních opatření, 
která eneržii onu sice vyčerpávají, ale užitkovou, v našem smyslu, práci 
neposkytují.

P arn í stroj budovaný způsobem až dosud obvyklým, přes všechna 
zlepšená a úsporná zařízení, nemůže celkem činiti nároky na podstatné 
zlepšení výše uvedeného poměru, pokud nezbavil se značné přítěže kom
plikovaných součástek. Je n  v onom případě, kdy staré methody o upo
třebení páry ku strojnímu pohonu budou nahrazeny methodou novou, 
která tém ěř bezprostředně zužitkuje eneržii parní síly k výkonu pracov
nímu, může nastati účelnější zužitkování paliva.

U všech dosud stávajících parních strojů byl hřídel klikový příliš 
vzdálen od parního válce, a stavba jejich byla objemná a rozlehlá. J iž  
dávno snažili se konstruktéři, aby vadu tuto odstranili, a také podařilo 
se jim sestrojiti modely parních strojů, u nichž pára působila jaksi přímo 
na zvláštní rotační ústrojí bez pomocných tyčí a jiných pomůcek. Již 
důmyslný W a tt pomýšlel na podobný stroj, ale ani jemu, ani jiným  ne
podařilo se během oné dlouhé doby, za níž parní stroj původního systému 
dominoval, sestrojiti prakticky upotřebitelný a výhodně účinkující model. 
Až v nej novější době korunována píle konstruktéra zdárným a naprosto 
praktickým  výsledkem, kdy Svéd de Laval a Angličan Parrons vynalezli 
parní rotační stroj, jemuž následkem případné podoby s turbínou vodní, 
udělili název turbíny parní.

Myšlénku podobnou měl již dávno před tím Griovanni Branca, avšak
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jeho turbína, ač se účinkem páry otáčela, neposkytovala tolik síly, aby 
mohla poháneti stroje a prakticky se neujala z příčin na snadě ležících, 
uvážíme-li, že Branca sestrojil a popsal svůj vynález r. 1629. Od této doby 
až po naše časy se ovšem strojnictví vyšinulo na výši před tím nikdy 
netušenou, a rovněž soustavným studiem poznány vlastnosti páry, vesměs 
okolnosti, které původní myšlénku nejen vzkřísily, ale také prakticky 
uvedly v život.

Bezprostřední příčinou pro vznik moderní parní turbiny byla snaha 
po docílení obrovského množství obrátek, jakého jest v  moderní technice 
velmi často třeba. Požadavku tomu nemohl přímo vyhověti žádný parní 
stroj, vždy bylo třeba různých převodných členů, kterými sice docílilo 
se žádoucího účinku, ale se značnou ztrátou na síle. Počet obrátek pa r 
ního stroje pístového jest omezován spoustou hmoty jaksi kývavě se po
hybující, takže celkem do
ciluje se až 200 , u strojů 
k pohonu torpédových lodí 
užívaných až 400 obrátek.
Výkon tento však nevyho
vuje požadavkům, jež kla
deme ku př. na dynama.

Parní turbína v této 
příčině vyhověla požadav
kům měrou až upřílišněnou, 
docílilo se ní bez nesnází 
až 30.000 obrátek za mi
nutu, takže vynález byl by 
býval ohrožen opakem toho, 
čeho se obyčejným parním 
strojům nedostávalo, kdyby 
nebyla učiněna opatření, 
která počet obrátek účelně 
tlumila a redukovala.

Původní parní turbina 
de Lavalova byla sestrojena 
asi před 20 roky a vzorem 
k ní bylo kolo Peltonovo, 
užívané u turbíny’ vodní, 
s tou obměnou, že místo 
dvojitých lopatek užilo se 
lopatek jednoduchých.

U parní turbíny Lavalovy nepůsobí pára tlakem, nýbrž pouze živou 
silou nebo lépe řečeno rychlostí. Způsobem tím zužitkuje se veškerá 
eneržie páry téměř bez ztrát. Pára působí přímo na kolo (obr. 159.), 
Čímž zamezí se unikání tepla, jaké u parních strojů pístových nezbytně 
nastati musí, a může se také užíti bez omezení páry napjetí jakkoliv vy
sokého a přehřáté na libovolný stupeň. Výhody z toho plynoucí jsou 
Četné, jmenovitě značná úspora páry, a, což nemálo rozhoduje, úplné po
strádání ucpávek, ústrojí klikového, složitého rozvodu, setrvačníku a ná
kladných základů. Rovněž obsluha, udržování a prostor parní turbínou 
zaujatý, jsou značně menší než u parních strojů pístových, a pokud se 
nahodilých oprav týče, mohou se provésti okamžitě výměnou poškozené 
části z reservní zásoby.

Přehledné zařízení Lavalovy parní turbíny znázorňuje obr. 160. řezem 
v nárysu a půdorysu.
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Pára vniká do stroje vpouštěcím ventilem A, čistí se sítem C a při
chází do prostoru Z>, jehož vpouštěcí ventil dle potřeby a zatížení-stroje 
se regulátorem X  uvolňuje nebo zavírá. Z parního prostoru D vtéká 
pára do kanálu rozdělovacího E, k terý objímá kruhem schránu turbinovou F ,

Obr. 160.

a odtud do jednotlivých trubic, které páru přivádějí k lopatkám kola 
(obr. 161.). V trubicích těchto, opatřených konickými otvory nabývá 
pára většího objemu, expanduje, ztrácí veškeré napjetí a nabývá větší 
rychlosti.

V turbinové schráně F, jest na vodorovném hřídeli L  kolmo upev
něno kolo, na jehož obvodě nachází se věnec lopatek (obr. 162. a 163.), na něž
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přímo proudí expandovací pára do druhého oddělení schrány R  a odtud 
trubicí N  a odváděcím potrubím buď do výfuku, nebo do kondensátoru. 
Má-li býti u turbiny pro spotřebovanou páru užito dle potřeby bud 
výfuku nebo kondensace, opatřuje se odváděči trubice rozvidleným členem, 
jehožjeden 
konec ústí 
volně do 
vzduchu, 

druhý vede 
ke konden

sátoru.
Každá 

z rozvidle- 
ných částí 

opatřena 
jest pak 
zásuvkou, 

z nichž 
vždy jedna
musí^ pří- 0br 161.

slušnou 
trubici uza
vírati. Schrány Jb, v níž se turbinové kolo na hřídeli L  v ložiskách P  a S  
otáčí, jest neprodyšně uzavřená a sice jednak ložiskem S, jednak  víkem O. 
Ložisko P  jest kuličkové a spočívá na něm tíha hřídele a kola, ložisko 6 1 
pouze těsní.

Delší konec hřídele turbínového prochází schránou, v níž jsou umí
stěna převodná kola, a spočívá na 
dvou ložiskách, mezi nimiž uloženo 
jest kolo H  o malém průměru a na 
obvodu s ozubením šípovým, jež za
bírá do jiuého kola J, o průměru asi

Obr. 162. Obr. 163

desetkráte větším. Kola tato zmírňují původní značnou otáčecí rychlost 
turbiny.

Na další část G prodlouženého hřídele naklínuje se řemenáč nebo 
kolo provazové M, nebo se část tato spojí bezprostředně se strojem po
háněným.

Kronika práce X. 45
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U větších turbin o výkonnosti nad 50 HP, jest na obou stranách 
malého ozubeného kola H umístěno symetricky veliké kolo ozubené J. 
Turbiny tyto mají dva pomocné hřídele o stejném směru otáčecím a stejném 
počtu obrátek, z nichž každý poskytuje polovici výkonné síly turbiny. 
Na každém z těchto hřídelů jest naklínován buď řemenáč, nebo kolo pro 
převod provazový a sice tak, že jsou o vlastní délku pošinutá. Obraz 164. 
znázorňuje celkový pohled na turbinu s převodem řemenovým. Menší 
modely mají pouze jediný převod řemenový.

Počet cívek (obr. 161.) E  řídí se velikostí turbiny. U turbiny 3 HP 
stačí jediná cívka, spotřebovaná pára se zde odvádí buď jen do výfuku, 
neb jen do kondensátoru. U větších turbin jest cívek více, jmenovitě 
u strojů, které odvádějí spotřebovanou .páru střídavě do výfuku a do 
kondensátoru, jsou dvě garnitury cívek.

Turb i 
nové lopa t 
kové kolo  
a pružný 
hřídel. Tur
bínové ko
lo lopatko
vé hotoví 
se z nej
lepší oceli 
a před ko

nečným 
užitím se 
podrobuje 
zkoušce 

otáčením 
značně

vyšším, než jakém u jest v praxi podrobeno. Vzhledem ku značnému n a 
pjetí, jakému jest kolo při nadmíru rychlém otáčení účinku odstředivé 
síly podrobeno, a následkem rozlétnutí se původních kol při počátečních 
pokusech, jest zkouška tato na místě. Tlouštky kolu směrem k obvodu 
ubývá, jednotlivé lopatky jsou silnějšími konci do vykrouženýeh pochev 
zaklínovány.

Sesílené hlavice lopatek vytvořují v seřadění prstenec, jenž zabraňuje 
páře unikání na obvodu kola přes lopatky. Jak  lopatky, tak i zevní dráž
kami opatřený okraj kola jsou tak sestrojeny a uloženy, že samovolně 
odletují z obvodu kola, jakmile normální otáčecí rychlost byla ve znač
nější míře překročena. Tímto způsobem učiněno bezpečnostní opatření, 
jelikož lopatek zbavené kolo se samo zastaví a nemůže se rozlétnouti. 
Silný plást, kterým jest kolo obemknuto, zabraňuje v tomto případě, aby 
odstředivou silou vymrštěné lopatky nepřivodily škodu okolí.

Temeno lopatek udobeno jest, takovým způsobem, že poskytuje do
léhající naň páře jen  nepatrné plochy odporu, takže celá eneržie páry, 
v rychlost proměněná, sděluje se kolu, následkem Čehož dosahuje toto 
veliké rotační rychlosti a spotřebovaná pára, vší eneržie zbavená, uniká 
na opáčné straně kola rychlostí značně zmenšenou.

Z dosud vylíčeného patrno, že při páře úplně suché a náležitém 
umístění kola a lopatek v pouzdře nemůže o jakémsi patrném opotřebení 
i po dlouhé době býti ani řeči. Jen  v tom případě, kdy se stále dostává 
kolu mokré páry, nastává účinkem narážejících vodních atomů po létech

Obr. 164.
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opotřebení lopatek, které však v krátké době mohou býti reservními lo
patkami nahrazeny.

Suchá pára neúčinkuje na kolo ani po dlouholetém působení rušivě, 
proto jest záhodno, aby pára, dříve než vejde ve^styk s kolem, byla zba 
vena vší vody v přístrojích odvodňovacích umístěných před vpouŠtěcím 
veDtilem na parovodu.

Abychom si o zn&čné rychlosti, s jakou pára na lopatky kola účin
kuje, mohli učiniti náležitou představu, sestavíme si výpočtem a pokusy 
zjištěný přehled, v němž písmenem A  označená řádka značí počet atmo
sfér při vstupu do cívek, písmenem B  pak rychlost parního paprsku páry 
spotřebované za vteřinu v metrech při výronu do vzduchu a písmenem 
C taktéž rychlost v metrech a za vteřinu, je-li spotřebovaná pára čerpána 
do kondensátoru.

Obr. 165.

A 3 5 7 9 11 13 15 20

B 673 770 828 872 908 937 960 1007

C 1070 1128 1165 1195 1218 1240 1252 | 1280

Uvedené rychlosti parního proudu dodávají kolu za m inutu při 3 
až 5 H P celkem asi 30.000, při 10 H P  asi ‘24.000, při 15—30 H P  asi 
20.000, při 50—75 H P asi 16.500 a při 100 až 300 H P asi 13.000 obrátek. 
Obvodová rychlost kola kolísá mezi 10 až 25 kilometry za minutu.

P ři tak ohromném počtu obrátek není vůbec možno přesně sestro
jit! a naklínovati kolo, které by účinkem nadměrné odstředivé síly ne
podléhalo buď samo porušení, nebo aby nepoškodilo téměř okamžitě lo
žiska jednostranným vzpříčením, zahřátím nebo rozedráním. Nepříjemno
stem tuto vylíčeným vyhneme se užitím tenkého a pružného hřídele, 
který snadno vyrovnává jednostranné záchvěvy kola, jež se hlavně při

45*
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počátku rotace vyskytují a nesděluje je  s rušivým účinkem ložiskům.
Zmíněné záchvěvy kola ustávají, dosáhlo-li kolo rychlosti tak zvané kri
tické, jež nastane při uvádění turbiny v  činnost a sice asi v první vte
řině, kdy nabylo kolo asi desítinu tak zvané normální rychlosti. Po pře
konání kritické rychlosti nastává úplné klidný chod turbiny, jež se po 
několika vteřinách otáčí rychlostí předepsanou.

Y předchozích odstavcích zmíněný delší konec hřídele s koly pře- 
vodnými, šípově ozubenými, řemenáčem a příslušnými ložisky znázorněn 
jest na obr. 165., na němž značí H  kuličkové ložisko, na kterém spočívá 
konec hřídele, jehož delší část prochází okem V  a dvojdílným utěsňova-

cím ložiskem T  k převodu. 
Obě ložiska jsou tak sestro
jená, že vyhovují vibraci hří
dele, která se jeví při za
čátku chodu. Na konci a 
uprostřed delší, z pláště tu r
binového vyčnívající části hří
dele, umístěna jsou dvě dvou
dílná ložiska, prostřední F  a 
konečné D. Z ostatních na 
obraze uvedených částí sluší 
uvésti řemenáč R, hřídel A, 
veliké ozubené kolo M, malé 
O, turbinové kolo J5, cívku /, 
ventilové ústrojí cívkové K  
s ručním kolečkem L  bezpeč
nostní ložiska na plášti tu r
binovém E  a G, hřídel ve
likého ozubeného kola N  s lo
žiskem O a mazacím krouž
kem P, regulátor Q, přístroj 
k měření rychlosti S, utěs
ňovací kroužek s pérem U 
a frikČní kroužek V.

<-)br- l 66- Mazání ložisek obstarává
samočinná mazniČka, jež ne

vyžaduje jiné obsluhy, než občasného naplnění nebo dolití dobrým olejem 
mazacím.

Uspořádání kola v plášti turbinovém v souvislosti s kuličkovým 
a utěsňovacím ložiskem turbiny o 10 H P  patrno z obr. 166.

Zařízení ku zmírnění rychlosti otáčecí. Přímému užití parní turbiny 
nedovoluje nesmírná rychlost otáčecí, jaké se nedá užíti dosud v nižádném 
případě v praktickém životě. Snaha o sestrojení parní turbiny s menším 
počtem obrátek nevedla u tohoto systému dosud k cíli, bylo tudíž nutno 
přikročiti k umělému zmenšení původní rychlosti zvláštním převodem, 
jehož součásti jsou zobrazeny na předchozím obraze. Převod proveden 
šípově ozubenými koly C a M, z nichž malé ozubené kolo C přenáší pů
vodní rychlost na veliké ozubené kolo M a tím ji mírní v poměru polo
měrů nebo průměrů obou kol. U velikých parních turbin  jsou dvě stejná 
šípově ozubená veliká kola, každé na zvláštním pomocném hřídeli, jemuž 
se dostává v tomto případě polovice síly, na původní hřídel A  turbinovým 
kolem B  přenesené. Mezi oběma velikými koly 1, 2 a 3, 4 obr. 167. umí
stěno jest společné ozubené malé kolo 5, 6, jehož ozubí zabíhá vzájemně
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do ozubí kol velikých tou měrou přesně, že jest slyšeti pouze malý hukot, 
který však z místnosti, v níž turbina se otáčí, dále se nerozšiřuje.

Soukolí toto je s t uzavřeno ve zvláštním pouzdře a mazání jednotli
vých součástí obstarává samočinně účinkující maznička.

Tímto převodem zmenšuje se původní rychlost u menších turbin 
od 8 do 30 H P  na 3000 až 2000 obrátek v minutě, u strojů od 50 do 
300 H P  na 1500 až 750 obrátek

Ozubená kola hotoví se ze zvláštní celistvé ocelové slitiny, jež vy 
niká neobyčejnou houževnatostí. Ozubí provádí se na kroužících strojích, 
při čemž hroty 
šípů za příčinou 
snadnějšího obrá
bění a udržování 
v  čistotě se vy 
nechávají a místo 
nich upraví se do 

malé hloubky 
zvláště k tomu 
cíli vybraná obvo
dová drážka. Zku
šenost ukázala, že 

po dlouholetém 
užívání nebylo na 
kolech ani na ozu
bí znáti ani ne j
menšího poškoze
ní nebo vychození.

Regulace 
parní turbiny. R e
gulování správ
ného přítoku páry 
děje se reguláto
rem a dvěma po
mocnými ventily.
Regulátor spojen 
jest s pomocným 
hřídelem velikého 
ozubeného kola 

převodného 
a otáčí se záro ceň 
s ním. Sestává 
(obr. 168.) z pro
lomeného pouzdra
10 se dvěma poloválci 8 t 8, jež účinkují zatížením jako ^přítěž a sahají 
výběžky do pouzdra, v němž se ostři O a 0, (obr. 169.) otáčivěgpohybují.

P ři otáčení regulátoru*,odchylují se oba poloválce z původní polohy 
účinkem odstředivé síly a otáčejí se kol ostří 0  0 , a tlačí výběžky na 
hlavu roubíku 11— C zatíženém spirálovým pérem 9—iS.^Zdvih roubíku 
bude tím větší, čím vetší počeťjobrátek vykonává hřídel, s nímž regulátor 
se otáčí a opačně. Spirálové péro 9 — S  opírá se v pouzdře jedním^koncem 
o hlavu roubíku 11—C, druhým koncem o našroubované dno 12—B, jež 
zároveň poskytuje póru přiměřeného napjetí. M  Mx znázorňuje pohled na 
uložené poloválce v původní poloze, L  znázorňuje řezy prolomeného 
pouzdra.

Obr. 167.
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Obraz 170. znázorňuje uložení ventilu na hřídeli a spojení jeho
pákou s ventilem regulačním. Konec roubíku A  značnějším otáčením r e 
gulátoru vystupuje z našroubovaného dna a tlačí na konec B  páky B  C,
která jest ve spojení s kolenem D G, jež působí na regulační ventil,

zobrazený na obrazci následujícím.
Koleno D G udržuje se v normál
ním postavení zevním spirálovým 
pérem. Spojka E  F  opatřena jest 
pravým a levým závitem a doci
luje se ní zkrácení nebo prodlou
žení ramene D  dle potřeby. Veli
kost mezery A  B , kterou konec
roubíku proběhnouti musí, má-li 
přijiti ve styk s pákou ventilu 
regulačního, stanoví se při zkou
škách u  každé turbiny zvláště a 
zanese se do příslušného protokolu. 
Aby při montování stroje délky 
této bylo docílenoT pomáhá si mom 

Obr. 168. tér cívkou E  F. Jelikož zachování
délky mezery A  B  má pro chod 

stroje rozhodující důležtosti, jest třeba, aby v nastalých mezi chodem 
přestávkách délka její se kontrolovala.

V předchozím obrazci neviditelný mechanismus regulačního ventilu 
znázorněn na 'obr. 171. P ára  vniká do komory otvorem A. prochází B

do komory 
ventilové, 

v níž jest 
dvoj sedlý 

ventil CD, 
jehož 

správné 
dosedání 

na sedliště 
dá se říditi 
ústrojím E  
F. Ventil 

uvádí se 
v činnost 
pákou re
gulátoru, 

která účin
kuje na lo

menou 
páku H  L , 
pomocí níž 

ventil se
Obr. 169. buď uvol

ňuje, nebo
do sedel tiskne. Je-li ventil uvolněn, jak  na obraze nakresleno, uniká 
pára směrem šípu.

Mechanismus regulovacího ústrojí je.st velice citlivý a dodává tím 
turbině rovnoměrné rychlosti i tehdy, nastanou-li v zatížení turbiny náhlé 
skoky.
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zuje ssavý účinek kondensátoru tím, že spojuje přiměřeným způsobem 
schránu turbinového kola se vzduchem.

Vede-li se spotřebovaná pára do kondensátoru přiměřené velikosti, 
může nastati případ, kdy méně zatížená, nebo okamžitě zcela odlehčená 
parní turbina podléhá ssavému účinku ústrojí kondensátoru úplně,, čímž 
nastává nejen ztrá ta  páry, ale kolo turbinové 
nabývá rychlosti stále větší, takže by snadno 
mohlo dojiti ku poruchám ve stroji.

Pro tento případ doplňuje se regulační 
ústrojí zvláštním ventilem (obr. 172.), k terý  do 
vakua, povstalého vývěvou kondensátoru ve 
schráně turbinové, vpouští samočinně vzduch 
a tím částečně účinek vakua ruší.

Ventil umístěn jest na schráně kola tu rb i
nového a působí naň přímo páka regulátoru 'D,
Nastane-li ve schráně turbinového kola větší vy- 
ssávání vývěvou. či zvětší-li se vakuum nad 
potřebu, účinkuje regulátor na parní připouštěcí 
ventil a ustavi ho na nejmenší náplň, při čemž 
svorník regulátoru tlačí vyčnívajícím koncem 
na páku D, kteráž sdílí tlak na vakuový ventil 
C pomocí spojky S, čímž uvolní se spojení 
vakua se vzduchem trubicí R  a napjetí ve 
vakuu klesne, kolo turbínové pak i při úplném 
odlehčení otáčí se stále normální rychlostí. Obr. 170.

Je-li pro více turbin v Činnosti pouze je 
diný centrální kondensátor, mohl by nastati 
případ s předchozím totožný, avšak s účin
kem značně větším v  době, kdy jednotlivá 
turbina byla značně odlehčená za stálého 
účinku vývěvy kondensátoru, určené pro 
udržování vakua všech turbin. Jednostranný 
účinek vývěvy ruší se zvláštním ventilem, 
umístěným na trubici spojující schránu 
turbinovou s kondensátorem. Ventil ome-

Obr. 171. Obr. 172.

Jem né ústrojí parní turbiny nepřipouští trvalejší větší zatížení nad 
normu, jaká platí pro příslušný stroj.
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Pokud se týče menšího zatížení, jest množství páry, která prochází 
cívkami na lopatky kola, vždy poměrné ku práci, již turbina koná. Poměr 
tento jest přesně stanoven a přítok páry reguluje se samočinně regulač
ním ústrojím. Má-li turbina, určená pro větší výkon, konati trvalou práci 
menší, upraví se přívod páry vypnutím  nadbytečných cívek z oběhu. 
V ypínání obstará se uzavřením přítoku páry do cívky přístrojem na obr. 
161. znázorněným. V tomto případě, koná li turbina trvale pouze 3/4 nebo 
'/2, nebo dokonce l/A normálního výkonu, jest spotřeba páry  pro hodinu 
a H P  jen  nepatrně větší, než u turbiny normálně zatížené.

Směr otáčení kola turbinového jest shodný se směrem ručičky ho
dinové, pozorujeme-li kolo z kratšího konce stroje.

Po praktické stránce vykazují tyto parní turbiny mnohé přednosti. 
Výkon jejich nepůsobí nesnesitelný hluk a jmenovitě každé otřásání jest 
vyloučeno rotační činností veškerých součástek. Pokud se opotřebení jed
notlivých částí týče, ukázala zkušenost, že i po dlouholetém chodu účin
kovala parní turbina tak, jako na počátku Velice výhodnou okolností 
jest nepatrné místo, jaké turbiny zaujímají u porovnání s parními stroji 
pístovými Rovněž potřebné snad opravy při značné jednoduchosti celého 
zařízení dají se poříditi snadno a rychle, k čemuž nemálo přispívají reservní 
součásti, které bez dodatečného upravování a obrábění pouhým umístě
ním nebo uložením nahrazují poškozenou část turbiny. Pokud se Čistění 
zevnějšku týče, usnadněna práce obsluhovači tím, že parní turbina vy
kazuje jen  velmi málo částí kovových s obnaženým povrchem.

Turbiny Lavalovy na přehřátou páru. P arn í stroje pístové na přehřá
tou páru nemohly využitkoval výhod, plynoucích z přehřáté páry, stupeň 
350" C přesahující, pro rozklad oleje, jímž troucí plochy strojních součástí 
byly udržovány ve stavu kluzkém. U parní turbiny však tato příčina 
odpadá, jelikož nižádná ze troucích se ploch nepřichází ve styk s parou 
přehřátou. Z této příčiny může stupeň teploty stoupnouti značně výše 
a skutečně se dostává průmyslu turbin uváděných v činnost parou až 
500° G horkou.

Četnými pokusy bylo zjištěno, že přibýváním tepla u přehřáté páry 
zmenšuje se u turbiny poměrně její spotřeba, k čemuž druží se ještě 
okolnost, že spotřebovaná pára může poskytnouti značné množství tepla 
ku rozličným účelům.

Pára  na 500° C přehřátá jest úplně zbavená vody, jejíž účinek na 
lopatky turbinového kola nárazem atomů vodních spojen bývá během 
doby s otřením nebo ohledáním povrchu.

Parní turbina Parsonsova. íákoro v téže době jako de Laval, řešil 
Angličan Parsons nesnadný úkol parní turbiny s praktickým úspěchem.

Přehledné znázornění základní myšlenky, na níž dnes vyráběná parní 
turbina Parsonsova spočívá, znázorňuje v řezu obr. 173. Do turbiny ven
tilem V  vnikající pára proudí ku vchodu A  a prochází turbinou směrem 
na právo, při čemž působí na soustavu kol a uniká východem v B  bud’ 
do ovzduší, nebo do kondensátoru.

Turbina tato má dvojí druh lopatkových kol a sice pevná a otáčející 
se. Přehledné znázorněni směru lopatek spatřujeme na obr. 174. Pevná 
kola a b nazývají se rozváděči, otáčející se pak turbínová.

Dělnost páry nevyčerpává se u turbiny Parsonovy najednou, nýbrž 
postupně. Za tím účelem upravuje se na válcovém hřídeli, jehož průměr 
se stupňovitě zvětšuje, řada kruhových věnců s lopatkami. Yěnce tyto 
s hřídelem jsou nejúčinnější částí turbiny a uložení jich děje se na hří
deli v jistých mezerách. Hřídel i s věnci uložen jest do dvoudílného ne 
hybného pouzdra, v němž se nacházejí s pouzdrem v jediný kus slité
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věnce postupně téže velikosti, jako věnce na hybné ose s lopatkami na 
opačnou stranu směřujícími. Mezi nimi jsou utvořeny taktéž postupně 
mezery o stejné vzdálenosti, jako mezi věnci na hřídeli umístěnými. Věnce 
jsou v pouzdře tak umístěny, že za prvním z nich sleduje taktéž první 
z věnců na hřídeli, kteréž uspořádání se opakuje. Pevné kotouče s lopat
kami v pouzdře udělují páře směr, takže v mezerách proudící pára naráží 
v určitém úhlu na lopatky kol turbínových, jimiž jest hřídel opatřen 
a otáčí jimi jakož i zároveň hřídelem, na němž jsou montovány. Pára, 
z lopatek prvého kola turbínového unikající, vstupuje do lopatek nejbliž
šího pevného kola rozváděcího, z tohoto dále do lopatek následujícího 
kola turbínového atd., až konečně z lopatek posledního kola turbínového 
uniká bud’ do ovzduší nebo do kondensátoru.

Průběhem pochodu z kola na kolo expanduje pára, sděluje dělnost 
kolu turbínovému a teplo je jí mění se v mechanickou práci. Na obr. 174. 
jest znázorněna přehledně partie lopatek z turbíny Parsonsovy, k níž do-

V<v<4 <v<0 v “
r - ) ) ) ) ) ) ' ) *

1 <V<V<4<V<V<V '

Obr.fl74.|

plňkem k výše již uvedenému pojmenování připomínáme, že rozváděči 
lopatky a b jsou upraveny na kolech dvoudílného pouzdra a turbínové 
lopatky A  B  na kolech turbínových, upevněných na otáčivém hřídeli. 
Zároveň poskytuje tento náčrtek názor' o postupu a řádění se jednotli
vých druhů kol za sebou.

D ruhý náčrtek na obr1. 173. znázorněný, u něhož jsm e výše vstup 
a výstup páry uvedli, doplňujeme dalším vysvětlením. U E  do turbíny 
vstupující pára octne se nejdříve v parní komoře, odkud proudí dvoj- 
sedlým ventilem V  do výše uvedeného dvoudílného litinového pouzdra 
a mezi lopatky.

Hřídel turbíny opatřen jes t na straně, lopatkovým kolům protilehlé, 
kotouči iT, K 2 K 3 s  drážkami na obvodu, které vyrovnávají jedno
stranný tlak páry ve směru osy. Vyrovnání toho jest třeba, neboť pára 
účinkující na kola turbínová, neuvádí je  pouze do oběhu, ale tlačí na ně 
plnou silou, kterýž tlak může býti vyrovnán pouze kotouči, jichž průměr 
rovná se postupně prům ěru kol turbínových; hřídel je s t pak ve dvou 
protivných a s jeho osou rovnoběžných směrech stejnoměrně zatížen. Aby 
bylo stejnoměrné vyrovnávání tlaku na obě strany usnadněno, spojují se 
jednotlivé partie kol turbínových s příslušnými partiemi kotoučů vyrov
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návacích přiměřeným parním potrubím, jehož průměr musí býti tak volen, 
aby pára mohla nerušeně na obě strany účinkovati.

P ři probíhání lopatkami kol zvětšuje pára, čím blíže k východu B , 
tím více, svůj objem následkem expanse. Z této příčiny mají kola turbí
nová čím dále k východu páry, tím větší průměr, jehož velikost jest 
úměrná s roustoucí expansí.

Aby turbínová kola nepřišla ve styk s koly rozváděcími a nenastalo 
tření kol o sebe zmenšením mezery mezi nimi ponechané, pojišťuje se 
hřídel proti pošinutí ve směru osy hřebenovým ložiskem S. Ložisko toto 
může se pomocí šroubů ve směru osy hřídele ustaviti, za účelem správ
ného uložení kol turbínových mezi koly rozvodnými.

Vůči tlaku ve směru osy pojištěný hřídel vystupuje z pouzdra na 
místech písmenem D označených a sice beze všeho tření a úplně, zvlášt
ním způsobem, utěsněný.

Veškeré obyčejné způsoby těsnění neposkytovaly příznivých výsledků, 
jmenovitě značné tření, následkem vyvinujícího se tepla, bylo nebezpeč
nou překážkou. Proto zvoleno těsnění labyrintové. Na hřídeli upravena 
jest v místech, písmenem D  označených, řada obvodových drážek, do 
nichž zapouštějí se kruhy obvodové, vykronžené v obou hrdlech pouzdra, 
takže příslušná část hřídele i pouzdra stýká se ve zvětšeném obvodu, 
jehož řez tvoří lomenou Čáru podoby

jež mu poskytla i jméno.
Proudí-li pára mezi řadou těchto kroužků a drážek, musí mnohoná

sobně měniti náhle směr, čímž je jí napjetí tou měrou poklesne, že ne- 
obnáší více než napjetí okolního vzduchu, tedy jednu  atmosféru. Otáče
ním hřídele uvádí se i pára do labyrintu vniklá v pohyb otáčivý a pod
lehne síle odstředivé, která ji tlačí ku stěnám těsnící objímky a tvoří 
novou překážku v podobě jakéhosi závoje, jenž unikající páře vydatně 
čelí. Mezi jednotlivými kroužky labyrintu jest ponechán sice nepatrný, 
ale účelu svému vyhovující prostor, jímž se mírní tření, aniž by utěsnění 
doznalo ujmy. Tímtéž způsobem dociluje se utěsnění na obvodech kotoučů 
K l K 2 K%, jímž se taktéž, ač má zde pára odchylné napjetí, dociluje při
měřené uzavírky bez větších ztrát.

Aby se předešlo vnikání vzduchu tímto utěsněním při kondensaci 
do vakua, používá se k vyplnění mezer páry, jíž dodává regulátor. P áry  
k tomuto účelu upotřebené spotřebuje se jen velmi málo.

Z uvedeného jest patrná snaha vynálezce, aby u turbíny jím sestro
jené mohlo se užíti na značný stupeň přehřáté páry, ze kteréž příčiny 
volil takový druh utěsnění, na něž přehřátí nemá rušivého vlivu. Rovněž 
i zvýšenému, v podobných případech spíše většímu než menšímu tření 
se vyhnul a hřídel velíce praktickým způsobem odlehčil.

Ložiska hřídele L x L 2 nacházejí se mimo dosah páry a k vůli veliké 
rotaci hřídele upuštěno od obvyklého uspořádání, které v mnohých pří
padech jest na závadu volnému a klidnému uložení hřídele. Místo dvou
dílných pánví užívá se zde většího počtu cívek, navlečených volně na 
sebe. Volnost cívek dodává ložisku jakési pružnosti, takže se hřídel beze 
vseho^ napjetí může ustaviti a nabýti volné osy, jaká jest nezbytnou pro 
klidný chod^ při velikém počtu obrátek. Mezi jednotlivé cívky i čep 
hřídele vtlačuje se olej a tenká jeho vrstva tvoří nejen mezi jednotlivými 
oddíly pružné prostředí, ale obmezuje také tření na nejmenší míru.

Dvoudílné pouzdro s koly rozvodnými i hřídel s koly turbínovými 
a vyrovnávacími kotouči nevykazují nikde míst, jez by se třela, a není
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tudíž třeba vpravovati do pouzdra olej, nebo mastiti páru. Spotřebovaná 
pára vychází z turbíny prosta úplně oleje a může býti ihned kondenso- 
vána a nabyté vody beze všeho dalšího čištění, jako skutečného destilátu 
opět užito k napájení kotle.

Veškeré dosud popsané součásti turbíny stýkají se, jak výše řečeno, 
s olejem pouze v ložiskách, do nichž se olej vtlačuje tlakem 0 5 až 1 at
mosféry zvláštní pumpou, čímž se udržuje mazání a přívod oleje v ne
přetržitém proudu. Upotřebený olej stéká do bubnu, ve kterém se ochla
zuje a znovu k dalšímu mazání užívá. Veškeré plochy, s nimiž se olej 
na své cestě setkává, jsou naprosto čisté, a jelikož olej se s okolím, jež 
by mu příležitost k znečištění poskytovalo, naprosto nestýká, udržuje se 
ve stavu pro mazání výhodném delší dobu, načež teprve se filtrováním 
jemných kovových částeček zbavuje a znova k mazání upotřebí. Je n  ona 
část oleje, která při filtrování přichází na zmar. nahrazuje se olejem no
vým. Rovněž vody, v tomto případě ku chlazení potřebné, není třeba mnoho.

Regulátor turbiny Parsonsovy. Ku dokonalé výkonnosti parní turbíny 
přispívá nemálo i důmyslné a veskrze přesné sestrojení regulátoru.

Po uvolnění ventilu vpouštěcího vstupuje pára do prostoru E  a proudí 
kanálem e pod píst K, k terý souvisí s odlehčeným ventilem V, zatíženým 
spirálovým pérem, jež účinkuje na jeho správné dosedání. Tlakem uvol
něné páry překonává se odpor spirálového péra, při čemž píst K  a s  ním 
i ventil V  se zvedá a pára proudí do prostoru mezi stěny pouzdra a kola 
a přivádí turbínu v oběh. V témže okamžiku, kdy turbína byla uvedena 
v činnost, začne se otáčeti i regulátor převodem z obrazu patrným.

Hřídelík regulátoru pohybem výstředným  působí na soustavu pák 
a tyčí Q R  R t q Rz, kterouž se pištec T  uvádí v pravidelný houpavý 
pohyb. Za příčinou zřetelnosti náčrtku jest tyč iž3 přerušena a výstředný 
pohyb nezobrazen

Pištec T  spojuje za houpavého pohybu prostor pod pístem K  s vý 
fukovým prostorem a, kterýmž pára vysoko napjatá ihned uniká, násled
kem čehož nabývá síla péra spirálového, nad K  umístěného, převahy 
a stlačuje ventil V  do sedla V nejbližším okamžiku však uvolní pištec 
T  opět páře cestu do výfuku a píst K  se pošine a s ním i ventil V  se 
otevře. Ventil V  nápodobí věrně houpavý pohyb pištce T  a každá změna 
v pohybu pištce T  má za následek i změnu v otvírání a dosedání ventilu 
V, čehož se s úspěchem užívá k provedení vlastní regulace u přívodu páry.

Koná-li pištec T  malé pohyby, zdvihá se ventil značně a setrvá 
otevřen delší dobu, čímž i náplň pouzdra turbínového parou se stává 
větší a pára pod K  uniká pak jen  nedokonale. Koná-li pištec T  vetší 
kývavé pohyby, může pára pod pístem K  ve větším množství ucházeti 
a ventil V  bude se otvírati jen  málo a ve větších obdobích, čímž se 
náplň v turbínové schráně zmenší.

Větší nebo menší náplň parní upravuje se opět soustavou pák a tyčí, 
které účelně spojují regulátor s pištcem T.

Regulátor spojen jest zakloubením s pákou W , s níž jest opět tyč 
S1 spojena kloubem Ri . D ruhý konec tyče S  souvisí kloubem R 2 s pákou 
Q, podepřenou v čepu R , . Páka Q spojena je pak s pištcem T. Patrno, 
že každá změna regulátoru v poloze svislé, přenáší se správně na pištec 
T, k terý účinkuje pak ve smyslu výše popsaném.

Výhodou vylíčeného regulování jest působení regulátoru na součástky 
turbíny, jež mají pohyb nucený. Ustavení pištce T  nevyžaduje žádné 
námahy. Regulátor může okamžitě se podříditi i nejmenším změnám 
v rychlosti a následkem toho velice citlivě působiti na přívod páry  a náplň 
turbíny.
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Pozornosti zasluhují lopatky a jich uložení i upevnění na hřídeli 
a v pouzdře. Hotoví se z kované zvláštní bronze, řez jejich podobá se 
zmenšeným lopatkám vodní turbíny Jonvalovy. Pokud se pevnosti v lomu 
týče, poskytují 20 až 40násobnou bezpečnost, kazy v hmotě u hotového 
výrobku jsou následkem malé tlouštky nemožný. U pevnění lopatek děje 
se v lůžku rybinovou drážkou, která zamezuje vymrštění lopatek silou 
odstředivou a poskytuje i naprostou jistotu proti jednostranném u tlaku 
páry. Lopatky jednotlivých kol nepřiléhají těsně k sobě, mezera mezi 
nimi obnáší 3 až 4 m m  a nemá na větší spotřebu páiy žádného rozho
dujícího vlivu. Rovněž i na obvodu a u hřídele musí se mezi kolem tu r 
bíny a rozvodným kolem nebo pláštěm ponechati přiměřená mezera, aby 
snad mezi chodem nastalé chvění hřídele nepřivodilo nebezpečný styk 
otáčených částí s nehybným obalem.

Jako u parní turbíny de Lavalovy, tak i u této jest nápadnou malá 
váha, přihlížíme-li k výkonu celého stroje.

Následkem naprostého nedostatku sem a tam se pohybujících těžkých 
součástí, jaké se u parního stroje vyskytují, a přesného ustředění a vy
vážení hřídele i kol, nenastává u parní turbíny otřásání základu a okolí. 
I  upevnění turbíny na základě, který  jest poměrně malý, nečiní obtíže 
a není třeba ani turbínu na základ zakotviti. Zastoupení Lavalovy turbinové 
společnosti má Rudolf Schwarz ve Vídni Výhradně vyrábění Parsonsovy 
parní turbiny má První brněnská společnost pro výrobu strojů v Brně.

Parní turbíny Lavalova a Parsonsova jsou hojným praktickým upo
třebením již osvědčené. Ve stadiu pokusném a theoretickém jest sice ještě 
více soustav, které však pro praktický směr našeho pojednání nemají 
okamžité důležitosti. Ku konci připojujeme fotografický snímek celkového 
pohledu na Parsonsovu parní turbínu (obr. 175.).

Kondensace.

U strojů s kondensaci proměňuje se upotřebená pára umělým způ
sobem ve vodu, kterou v některých případech a po náležitém odstranění 
oleje můžeme opět použiti k napájení kotle, čímž ušetří se vody a na
bude se destilátu, který kotel nezanese.

Avšak kondensování páry pro pouhou vodu není jediným  a pravým 
účelem kondensace, nýbrž menší spotřeba páry u stroje s kondensaci vůči 
stroji výfukovému zde platně rozhoduje. U strojů s výfukem překonává 
výfuková pára odpor vzduchu, kterýž odpor vniká až do vnitra parního 
válce a sděluje se oné straně pístu, na níž v téže době tlak páry neúčin
kuje. O tento protitlak atmosféry jest stroj výfukový nucen vyvinouti 
více síly, má-li vykonati tutéž práci jako stroj, u něhož protitlaku toho 
by nebylo. V kondensátoru zmenšuje se tento odpor atmosféry až na Y10, 
takže stroj s kondensaci nabývá 9/io atmosféry pouze tím, že spotřebo 
vaná pára neuniká přímo do vzduchu.

Pracuje-li parní stroj s přetlakem 4 atmosfér, nabývá kondensová 
ním páry 0-9 atmosféry, takže účinný tlak stroje obnáší pak 4*9 atmo
sféry. Poměr obou strojů v procentech vyjádřený obnáší pak

-7- =  1'225 =  22*5%,4
jež jsou ziskem stroje. U tlaku dvojnásobného obnášel by zisk ze stej
ného tlaku v kondensátoru

8*9
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to jest pouze polovici předešlého. Z toho patrno, že zisk z kondensace 
plynoucí při stoupajícím tlaku jest poměrně menší. Část takto získané 
parní síly upotřebí se však na pohon kondensační vývěvy a čerpadla 
na vodu.

Snížení tlaku, zředění vzduchu a vzniklé v kondensátoru vakuum 
má příčinu v  tom, že voda z páry vzniklá zaujímá značně menší prostor, 
než zaujímala původně pára nyní kondensovaná. Z řečeného jest zřejmo, 
že jest pro výkon parního stroje vždy výhodnější, provádí-li se konden
sace pokud možná nejúplněji.

Kondensace provádí se přímým nebo nepřímým stykem se studenou 
vodou, kterou dodává zvláštní pumpa.

P ři kondensování přímým stykem s vodou vzniká v kondensátoru 
směs ku kondensaci užité vody s vodou kondensovanou a vzduchem, 
který vnikl do kondensátoru s vodou ochlazovací. Kilogram páry vyža
duje celkem ku kondensování 25 l vody, v každém litru vody nachází se 
007 l vzduchu, vniká tudíž vodou ochlazovací na každý kilogram páry 
celkem asi 1‘75 l vzduchu do kondensátoru, ze kteréhož se musí vy- 
čerpati.

Yývěvou ssaje se z konden
sátoru vzduch a pára, nebo i celá 
směs i s vodou ochlazovací a kon
densovanou. V prvém případě uží
váme vývěvy suché, ve druhém 
mokré; tato vyžaduje asi 5% ve
škeré parní síly, prvá značně 
méně.

Kondensování děje se buď 
přímým stykem chladící vody 
s párou jako u kondensace vstři
kové, nebo se ochlazuje kondensá
tor zevně a pára proudí jeho nitrem 
nebo naopak. Posléze uvedený 
způsob kondensování nazývá se po
vrchový.

Ve všech těchto případech jest třeba určitého množství chladící vody, 
jež není nepatrné.

Teplo z kondensované páry ohřívá chladící vodu, jež se v případě, 
kde jest vody hojnost, přímo odvádí, nebo při nedostatku vody umělým 
způsobem ve zvláštních chladičích ochlazuje.

Kondensace vstřiková. Při kondensování páry vstřikem přichází tato 
ve přímý styk s vodou, která se do kondensátoru přivádí. Způsobu toho 
užívá se nejrozsáhlejší měrou u stálých strojů parních.

Rozeznáváme kondensátor obyčejný s rovnoběžným proudem páry 
a vody a společným odvodem páry a vzduchu a kondensátor protiprou
dový, u něhož se vzduch i voda odděleně odvádějí.

Chladící voda vniká působením atmosférického tlaku sama do kon
densátoru, nepřěsahuje-li ssací výše 7 m ; nachází-li se voda hlouběji, vy 
tlačuje se pumpou.

Upotřebená pára vede se výfukovou trubicí do kondensátoru, do 
něhož následkem ochlazení samočinné ssaje se voda ze studny. V kon
densátoru mísí se studená voda procházející sítem s (obr. 176.) s párou, 
která se sráží ve vodu, takže povstává směs vody vstřikové a kondenso
vané a pak částečně i páry a s vodou vstřikovou do kondensátoru vniklého 
vzduchu. Těžší součásti směsi shromažďují se na dně kondensátoru, odkud
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Obr. 177.



je připojená vývěva ssáním odstraňuje. P íst vývěvy opatřen jest v  jádru  
otvory fc, při klopenými kaučukovým poklopem Pohybuje-li se píst 
vzhůru, vniká do uvolněného prostoru v  botě směs z kondensátoru otvorem 
v, k terý  se obyčejně uzavírá ventilem, nebo jak  z našeho obrazu patrno 
klapkou, jež tlaku vody z kondensátoru do boty proudící neklade překážky. 
P ři pohybu pístu dolů uzavírá se ventil v, stlačená voda pozdvihuje kauču
kový poklop v, a proudí otvory k  do prostoru nad píst a odtud do 
nádoby C. Návrat vyčerpané vodě z nádoby C do boty zabraňuje ventil 
nebo klapka vr

Kondensace vstřiková. 3 6 9

Obr 178.

Vývěvou odstraňuje se z kondensátoru voda, vzduch a nesražená 
ještě pára, proto nazývá se vývěvou mokrou.

Kondensátorů těchto užívá se v závodech, které disponují značným 
množstvím vody.

Obraz 177. znázorňuje celkové přehledné zařízení kondensátoru 
s příslušným převodem, jakého se užívá u parních turbín. Zastoupení má 
a bližší zprávy podává Rudolf Schwarz ve Vídni, zástupce Lavalovy spo
lečnosti parních turbin.

Konstrukce obou vývěv jest z nákresů zřejmá a pokud se celkového 
obrazu týče, připojujeme následující vysvětlení. Z turbínové schrány T  M 
odcházející upotřebená pára vede se trubicí T L  k parnímu ventilu D S  
a k vývěvě i P ,  do níž proudí trubicí A R  studená voda. Směs vzduchu, 
vody vstřikové i kondensované odchází rourou U F, voda z ústrojí odvod- 
ňovacího odvádí se rourou C A  do nádoby C 2', odkud se samočinně vy-

Kronik* práce X. 47
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pouští. Ypouštěcím ventilem A  V  přivádí se pára ke kolu turbínovému, 
ventily D S  řídí se jednak přítok odpadové páry ke kondensátoru, jednak, 
pokud ventilátor není v činnosti, do výfuku. Převodem Z  V převádí se 
výkonná síla turbíny na vývěvu a transmissi T R  k jiným účelům.

Vstřikový kondensátor protiproudový sestává z plechové nádoby, 
do níž otvorem proudí výfuková pára a svrchu otvorem proti ní 
vniká do nádoby studená voda. Kondensovaná i chladící voda od
tékají otvorem ve dnu. Přim ěřené rozdělení vody vstřikové provádí 
se třemi nad sebou v malých vzdálenostech umístěnými překlopenými 
nálevkami, z nichž voda v tenkých paprscích proudí na tři rošty, taktéž 
nad sebou ve větších vzdálenostech tak uložené, že směr jejich příček se 
vzájemně křižuje. Vzduch vyčerpává se z kondensátoru rourou přímo pod 
víkem ústící a vede se k podružnému kondensátoru, v němž jednotlivé 
mokré částice páry proudem vzduchu stržené se zkondensují. Podružný

Obr. 179.

kondensátor spojen jest otvorem se suchou vývevou. Chlazení podruž
ného kondensátoru a ním proudícího vlhkého vzduchu provádí se taktéž 
studenou vodou, vnikající otvorem, jež uniká pak otvorem.

Kondensátor opatřen jes t průlezem G a zasklennými otvory. Délka 
jeho obnáší 3 až 4 m, prům ěr 1 až 25  m.

Vstřikové kondensátory s parním pohonem. V případech, kde technické 
nebo místní okolnosti nedovolují, aby kondensátor uváděn byl v Činnost 
řemenovým převodem přímo od stroje, jehož páru kondensuje, nebo kde 
nemá se užíti výfukového potrubí, opatřujeme zvláštní parní pohon, jímž 
neodvislé od původního stroje uvádí se kondensátor v činnost. Na obr. 178. 
jest ukázka dvojčinného parního kondensátoru se dvěma vývěma, jehož 
parní válce opatřeny jsou šoupátkovým rozvodem. Pro větší kondensátory 
užívá se parních strojů sloučených a při tlaku v parních válcích 8 atmo
sfér přesahujícím i strojů trojnásob sloučených.

Kondensace povrchová (obr. 179.). U velikých závodů s mnoha prostorně 
oddělenými parními stroji, jakož i u strojů, kde jest o čistou vodu k napájení 
kotle nouze, jako u námořních parních lodí, užívá se kondensace povr-
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chove ku opětnému získání vody již jednou v páru proměněné a zkapal
něné, tedy naprosto čisté a na vnitro kotle škodlivě neúčinkující.

Chladící voda nestýká se u povrchové kondensace s parou výfuko
vou, takže kondensovaná voda je s t vlastně destilát, k te rý  na kotelní stěně 
netvoří kam enný povlak a na dne nezanechává kal a bahno, u mořské 
vody pak různé soli.

Výhoda tato porpšena jes t jedině olejem a jem ným i částečkami otře
ného kovu. V tomto stavu nemohla by býti také upotřebena k napájení 
kotle, protože přimíšený olej způsobil by značné pěnění při varu v kotli 
a kovové částečky pak na dně kal a bahno. Z těchto příčin se buď hned 
pára nebo později voda kondensovaná před  opětným upotřebením ve 
zvláštních přístrojích čistí. Z tráta  původního množství v páru proměněné 
vody unikáním páry, kondensaci a přečišťováním obnáší asi 2% a dá se 
snadno u  strojů stálých nahraditi, u strojů lodních pak poskytuje náhradu 
destilovaná voda mořská.

Z kondensátoru čerpá se vzduch i voda kondensovaná buď vespolek 
mokrou vývěvou, nebo pro každou z řečených částí se volí vývěva 
zvláštní.

- Celkové zařízení povrchového kondensátoru znázorněno na obr. 179. 
Válcovitý kondensátor opatřen jest uvnitř velikým počtem trubic, kterým i 
prochází chladící voda, jež nahoře ohřátá vystupuje. Prostorem mezi tru 
bicemi prostupuje výfuková pára, sráží se na nich a stéká do čerpadla 
v levo dole umístěného. Zvláštní zařízení vybavuje přimíšený olej.

S výhodnou obměnou jsou zařízeny kondensátory po způsobu ame
rickém. Pára zde také vniká do kondensátoru vrchem na konci, ale n a 
ráží hned při vstupu na soustavu malých otvorů v plechu, kterým i se 
prodírá na plech v malé vzdálenosti podložený, na němž zanechává při
míšený olej. Podložený plech prostírá se s malým sklonem k protějšímu 
konci celou délkou kondensátoru a tvoří jaksi patro, které na straně 
sklonu nepřiléhá k čelu kondensátoru a uvolňuje stékajícímu oleji, smíše
nému s malou částí kondensovaná vody, cestu k čerpadlu u dna umístě
nému. Oleje zbavená pára prochází třikráte celou délku v patra rozděle
ného kondensátoru a kondensovaná ve vodu Čerpá se mokrou vývěvou 
do zvláštní komory v kondensátoru, v níž stoupá do nejvyšší polohy 
a prochází zvláštními trubicemi, zahřívanými nově přicházející parou 
výfukovou, v nichž se pro přímý vstup do parního kotle přiměřeně vy 
hřívá. Opačným pochodem ubírá se v trubicích chladící voda, k terá také 
vykonává několikanásobnou cestu celým kondensátorem až konečně ote
plená vrchním odtokem uniká.

Délka vodních trubic musí býti tak volená, aby způsobila i při vodě 
méně studené, ku př. mořské v teplém pásmu, dokonalou kondensaci.

Trubky jsou mosazné, zvenčí i uvnitř pozinkované, plášt kondensá
toru jest buď z pozinkovaného plechu ocelového, nebo pocínovaného mě
děného. Prům ěr trubic bývá 15 až 25 m m . Tvar kondensátoru bývá také 
podélný o řezu čtvercovém nebo elipčitém. Zastoupení má Rudolf Schwarz, 
zástupce Lavalovy parní turbiny ve Vídni.

Vývěva.
Pohybu dostává se vývěvě, dle místních a i jiných okolností, buď 

prodlouženou pístnici, nebo protiklikou přímo od hřídele. V prvém pří
padě nabýváme vývěv ležatých, ve druhém stojatých. P řehledný obraz 
vývěvy mokré ležaté spatřujeme na nákresu, obr. 180., mokré vývěvy pak 
na obr. 181. Zastoupení má Rudolf Schwarz, zástupce Lavalovy parní 
turbiny ve Vídni.
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V ývěvy stojatých strojů jsou vždy stojaté a bývají uváděny v činnost 
vahadlem od hlavy křížové.

Konstrukce vývěv jest rozmanitá dle účelu, dle velikosti a systému 
jak  stroje, tak  i kondensátoru. U kondensace vstřikové jsou vývěvy zá
roveň kondensátory, do nichž chladící voda se vstřikuje. V tomto případě 
dostačuje obyčejná, malými otvory opatřená roura, která vodu rozděluje 
v jem né paprsky a přivádí ji v bezprostřední styk s výfukovou parou. 
Přítok vody řídí se kohoutem, umístěným na potrubí.

Stojaté vývěvy opatřeny jsou ventily talířovými nebo válcovými, 
voda v nich proudí pouze jedním směrem, ležaté vývěvy mají ventily 
pouze talířové. Těla vývěv slévají se ze železné litiny, boty, písty, píst
nice, ventily a sedlistě ventilová jsou z bronzu. Zvláštní péče vyžadují 
ventily, nejen pokud se obrábění týče, ale také umístění jich ve vývěvě 
má značný účinek na správný chod vývěvy. Spodní ventily uloženy jsou 
pod základem kondensátoru a sice tak. aby z něho dostávalo se jim snad
ným způsobem vody, aby tlaku vody ze spodu nekladly odpor a při tlaku

Obr. 180. Obr. 181.

opačném vyžaduje se od nich, aby správně těsnily. Dobré vakuum vyža
duje malé vzdálenosti mezi vrchním a spodním ventilem, vnitřek vývěvy 
musí býti upraven tak, aby nemohl se vzduch v  rozích a koutech hroma- 
diti. Užívá-li se místo ventilů klapek, hotoví se tyto v novější době taktéž 
z kovu, protože gumové uzavírky podléhají snadno zkáze následkem časté 
přítomnosti oleje ve vodě kondensované.

K aždá správně konstruovaná vývěva opatřuje se manometrem, na 
němž se okamžitě můžeme snadno o stupni vakua informovati.

U mnohých konstrukcí jest vývěva zároveň kondensátorem. Děje se 
tak u menších strojů, u nichž obě tělesa, kondensátor i vývěva z úspory 
místa tou měrou těsně se spojují, že tvoří vespolek jed iný  celek, ve kte
rémž případě se celkem neklade váha na docílení čisté, kondensované
vody, nýbrž hlavní podmínkou bývá rychlé a účinné srážení výfukové 
páry, k terá se s vodou chladící mísí.

Kondensátor Kortingův jest bez vývěvy a poskytuje kondensaci ne 
úplnou.

Celkové umístění kondensátoru patrno z obr. 182., na němž jest zná
zorněn turbínový stroj o síle 100 H P  v náryse i půdoryse.

Pára  přivádí se ventilem vpouštěcím A  V z parního potrubí D Z  do 
schrány turbínového kola T M  a odtud do kondensátoru C. P rve než pára
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dospěla ke kolu turbínovému, ukládá vodu sražením páry v potrubí 
vzniklou v přístroji odvodňovacim 1U A a O T, odkud tato trubici C A 
stéká do společné jím ky B.
Chladící voda proudí z jím ky 
R R  trubicí D R  do konden
sátoru C, kde se mísí s kon- 
densovanou vodou, s níž se 
shromažďuje v jímce R , odkud 
dotéká potrubím A R R .  V  pří
padě, že by kondensátor nebyl 
v činnosti, vede se výluková 
pára trubicí A R  do výfuku A  H.

Má-li býti docíleno p ři
měřeného vakua, jest záhodno, 
aby množství ochlazovací vody 
bylo 40kráte větší, než množ
ství [páry, jehož jes t k maxi
mální v výkonnosti turbíny 
třeba. Řečené množství vody 
jest závislé na teplotě vlastní 
a na velikosti napjetí páry.
Teplota ochlazovací vody 
může býti příčinou [většího 
nebo menšího vakua, tak ku 
př. kolísá-li teplota je jí mezi 
12 až 20° C, dosahuje vakuum 
asi 84% dotyčného barometri
ckého tlaku, při teplotě vody 
pod 12° C může však býti do
cíleno až 90%.

Ustrojí, v němž voda 
s výfukovou parou rovnoběž
ným proudem se stýká, zná
zorněn na obr. 183. Směrem 
šipu W  proudí voda, postran
ním otvorem proudí pára a 
vniká četnými otvory mezi 
proudící vodu, kondensuje a 
mísí se a směs unikáasměrem 
šípu D.

Ze zařízení směšovacího 
ústrojí patrno, že tlak střední 
trubicí protékající páry musí 
býti přiměřeně regulován 
vzhledem ku tlaku vodního 
paprsku. Regulování děje se 
posuvnou trubicí uvnitř vodní 
roury umístěnou, jíž vnikající 
pára se buď uvolňuje nebo 
omezuje. Ovládání posuvné 
trubice děje se pákou.

Spouští-li se přístroj, vpustí se koncem W  do vnitř ostrá pára, která 
se o kovové stěny ochladí a přivodí vakuum, pomocí něhož voda pak 
samočinně proudí. Vypoví-li přístroj mezi chodem službu, což stává se

Obr. 185!,
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nesprávným posunutím páky a s ní spojené posuvné cívky, uvádí se 
v  nový chod jako na počátku ostrou parou. Zastoupení má Rudolf Schwarz 
ve Vídni, zástupce Lavalovy parní turbiny.

Umělé chlazení vody chladící. Kondensaci ušetří se páry a tím 
i paliva, úspora v mnohých případech obnáší až 30% veškerého původně 
bez kondensace upotřebeného paliva.

Všeobecnému zavádění kondensace byl dříve na překážku nedosta
tek chladící vody, kterému ani nákladně zařízené studny necelily, jakmile 
bylo třeba více vody za hodinu než 25 m 3. Nesnáz tato jest dnes odstra
něna a kondensování může se díti všude umělým chlazením vody, 
již dříve ke kondensování použité, tedy dosti vyhřáté. Teplá voda z kon
densátoru se v chladičích ochladí a pro delší dobu není třeba, než opa
tření původního, ku chlazení nutného množství chladící vody, k terá kolo

váním kondensátorem se ohřívá a v  chladiči pak tou měrou 
se ochladí, že j i  možno opět a opět s nepatrným i ztrá
tami znovu ku ochlazování upotřebiti.

Původně užívalo se k umělému ochlazování vody 
gradoven, vysokých a rozsáhlých stěn s kostrou trámovou, 
vyplněných klestím a roštím, přes něž teplá voda v kapkách 
a jem ných paprscích pomalu s hůry  stékala a stykem 
s chladnějším vzduchem přebytečné teplo ztrácela. Pokud 
byly gradovny nové, poskytovaly dobrých výsledků, avšak 
po delším upotřebení odlupovala se jem ná kůra z tenkých 
proutků a ucpala mezery mezi klestím tou měrou, že cir
kulace vzduchová v vzala za své a následovalo zahřívání 
proutěných stěn. častým  nákladným obnovováním poško
zených míst zdražil se chladič značně, udrobenými jemnými 
částicemi kůry a proutí znečistila se také voda ochlazená 
a nečistota nassála se do kondensátoru a rušila jeho účinek.

Taktéž chladič štokový, k terý  zabíral mnoho místa, 
neposkytoval dosti účinného chlazení, jmenovitě v  době 
roční, kdy rozdíl teploty vzduchu a vody ochlazované ne
byl značný. Chladič štokový upraven byl velice jedno 
duše buď jako nádržka vodní, nebo jako příkop, do něhož 
se teplá voda vpouštěla a nechávala prostě na vzduchu 
vychladnouti. K  racionelnímu chlazení se však nehodí a 
užívá se ho jen  zřídka.

0br- Výhodně se však osvědčují chladiče dřevěné, jichž
konstrukce dle místních okolností a disposicí závodních 

bývá různá. Mohou býti upraveny jako dřevěné chladiče otevřené nebo 
jako chladiče komínové a podzemní, vesměs s přirozeným větráním, nebo 
jako chladiče ventilátorové, s větráním umělým.

Různou konstrukcí dociluje se u nich buď ochlazení pouze normál
ního z 45 až 50° C na 25 až 26° C, nebo ochlazení nižšího a asi na 16° C.

P říznivý tento výsledek zakládá se na rozvedení velice tenké vodní 
vrstvy po rozsáhlé ploše a na neomezovaném přístupu vzduchu ku stéka
jící vodě.

Výtlačnou rourou kondensátoru nebo pumpy přivádí se voda ochla
zovaná do žlabu nad chladičem, z něhož se rozvádí do menších žlabů 
a konečně do oddělení, z nichž stéká přes vroubkovaný vrchní okraj na 
stěnu a odtud přes výběžky v kapkách na soustavu tyčí, z níž opět 
v kapkách stéká na nejbližší skupení tyčové atd., až posléze úplně vy 
chladlá shromažďuje se ve společné nádržce. Způsobem tím rozestřela se 
voda v jem ných vrstvách na plochu, pokud možno největší. V celém chla-
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dici byl způsoben stejnoměrně rozdělený a m írný dešť. Po celé cestě 
stýkají se jemné vrstvy vody a padajících kapek se vzduchem, k terý  
každému praménku a každé kapce odbírá odpařováním jistou část tepla, 
takže v celku následuje dokonalé odpaření a ochlazení veškeré do chla
diče svedené vody.

Než to vše nebylo by ještě jediným  účelem chladičů, neboť takto 
nabylo by se vody sice ochlazené, ale pomísené s olejem, dlužno tudíž 
předem odstraniti olej,-což se děje následovně: Teplá, s olejem smísená 
voda vede se před vniknutím do společného žlabu do zvláštního oddělení, 
v němž naráží na prkennou stěnu a tlačí se pak vzhůru přes můstek, 
čímž olej a i jiné lehčí přimíseniny puzeny jsou na povrch. Účelně umí
stěnými rourami, jichž ústí jsou uložená v takové výši, že jim i proudí 
jen voda pročištěná, odděluje se na vrchu plovoucí olej i na dně usazený 
kal z těžších přimísenin utvořený od vody nyní úplně pročištěné.

Zařízením tím jsou ušetřeny nejen rozsáhlé plochy uvnitř chladiče 
před nepříznivým stykem s olejem, ale pročištěná voda neporušuje pak 
také kaučukové části ventilů v  kondensátoru.

Obr. 184.

Otevřený chladič (obr. 184.* jest sestaven ze dřeva, jest tudíž levný 
a velice lehký, může býti z této příčiny umístěn na nejbližší střeše. Ne
zaujímá mnoho místa, ale ku účinnému ochlazování potřebuje dosti roz
sáhlého volného okolí, aby páry, z teplé vody vystupující, rychle mohly 
unikati a neobtěžovaly okolní stavení. Nákres představuje chladiče v ná- 
rysu v poloze čelné a postranní.

Voda vytlačuje se do vrchní společné nádržky a nahromaďuje se 
ochlazená v nádržce spodní, odkud ji ssaje vývěva.

Chladič komínový (obr. 185. a 186.) má v celku totéž sestrojení, jako 
chladič otevřený, ale připojena jest k němu věž, kterou se nahrazuje při
rozený účinek vanoucího vzduchu u otevřeného chladiče umístěného na 
volném prostranství. Věž účinkuje zde jako komín a způsobuje umělý 
tah, který páry z vody vystupující rychle odvádí a vodu ochlazuje.

Chladič umístěn jest na spodu a celá vrchní stavba nemá jiného 
účele, než aby vyvodila ku ochlazení potřebný tah. Rovněž jako u ko
mínů, musí i zde nejvyšší část vyčnívati nad okolní stavení, jednak aby 
tah nebyl srážen, jednak aby okolní stavení nebyla obtěžována a poško
zována parou. Výška věže řídí se výškou a vzdáleností okolních budov 
a obnáší 16 až 25 m. Povrch komínové části chladiče jest dokonale utěs
něn a tak opatřen, aby stranou nevnikal do něho proud vzduchu a ne- 
srážel vnitřní sloupec vzduchu a páry.



Jako předešlý, nezabírá ani tento chladič mnoho místa a účinnost 
jeho jest bezvadná.

Přivádění vody teplé a odvádění ochlazené děje se jako u chladiče 
otevřeného.

Podzemní chladič komínový (obr. 187.) vznikl ze snahy po úspoře síly, 
které vyžadovalo vytlačování vody do výše položeného žlabu chladiče. Teplá

voda v tomto
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případě volně 
přitéká a vni
ká z podzemní 

nádržky 
pouze účin
kem vakua do 
kondensátoru, 
nepřesahuje-] i 
ssací výška 
přiměřenou 

normu.
Jako 

u  předešlého 
chladiče musí 
i zde přeční- 
vati věž okolní 
stavení.

Chladič 
s ventilátorem
dochází upo
třebení v kra
jinách příliš 

horkých a 
u nás všude 
tam, kde jest 
značný nedo
statek místa. 
Umělé ochla
zení vyvozuje 
se ventiláto
rem, k čemuž 
jest třeba j i 
stého množ
ství parní síly. 
Stavební ná- 

Obr. 185. klad liší se
je n  nepatrně

od nákladu, jakého jest třeba k postavení chladiče komínového, ale výkon 
jeho jest spojen se stálou spotřebou parní síly a zatěžuje tím kalkulaci 
v neprospěch továrního podniku. O zobrazených chladičích podává zprávy 
Rudolf Schwarz ve Vídni.

Parní kotel.

K pohonu parních strojů a turbín potřebná pára vyvozuje se ve 
zvláštních nádobách, které označujeme společným názvem parních kotlů. 
Jakkoliv  se v praxi užívá parních kotlů tvaru velice rozmanitého, předce
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vzdor tomu není s prospěchem, aby kotel měl útvar naprosto libovolný, 
který by se nesrovnával s platnými v  této příčině zkušenostmi. V každém 
případě a u každého systému musí býti brán zřetel k tomu, aby jjoag tka 
stěny kotelní byla úměrná ku tlaku, jemuž kotel má býti podroben, dále 
musí topení býti upraveno tak, aby se vyvozeným teplem docílilo efektu 
pokud možná největšího, což vyžaduje přiměřeného poměru mezi plochou 
výhřevnou a prostorem vodou nap lněným ; konečně musí i prostor, vyvi
nuté páře vyhrazený, souhlasiti s oběma předchozími podmínkami. K tomu 
druží se i požadavek, vyplývající z praktické potřeby a nutnosti, aby 
parní kotel byl umístěn na místě přístupném a kotel sám opatřen zaříze
ním, aby přístup do jeho útrob byl usnadněn.

K těmto h lav
ním požadavkům 
druží se řada poža
davků podružných, 
jichž vyplnění zá
visí mnohdy na po
měrech místních a 
i na jiných okol
nostech, s nimiž 
průmyslník musí 
vždy účtovati.

Obecně vyka
zuje parní kotel dva 

různé prostory.
V prvním, vodním 
prostoru, přivádí se 
voda do varu a 
v druhém, parním 
prostoru, soustře
ďuje se výsledek 
varu vody, pára.

Pom ěr mezi 
oběma prostory, j a 
kož i jejich uspořá
dání, podléhá dle ú- 
čelu parního kotle a 
následkem i jiných 
okolností rozmani

tým  změnám, 
z nichž některé po- Qjjr 18g

drobíme bližší
úvaze.

Je-li spotřeba páry proměnlivá, je s t výhodným veliký vodní prostor 
v kotli, neboť kolísání tlaku při okamžité spotřebě páry nad průměr vy
rovnává se tím snáze a tím rychleji, čím jest více vody v kotli. V opač
ném případě, při nastalém okamžitém omezení odtoku páry, stoupá teplota 
v kotli tím pomaleji, Čím více vody se vyhřívá, jinými slovy, čím většímu 
množství vody se teplo přivádí.

Jedná-li se o rychlé vyvinutí páry, nastává případ posléze uvede
nému případu opačný a volí se proto kotel s malým vodním prostorem, 
v němž teplo soustředěné na méně částic vodních přivádí tyto snadno 
a rychle do varu. Naproti tomu vyžadují kotle s malým vodním prosto
rem pravidelného přiměřeného odtoku páry.

Kronika, práce. X. 4.8
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Prostor v parním kotli nad vroucí vodou se nacházející jest naplněn 
nejen parou, ale i částicemi vody, které pára do parního prostoru uchvá
tila. Avšak celý parní prostor není stejnoměrně prostoupen částicemi 
vody, nejvíce se jich nachází přímo nad vroucí vodou, nejméně v polo
hách vyšších. Zvýší-li se vrstva páry a ponechá-li se jí času, uby se z ní 
vodní Částečky vyloučily, nabude se páry poměrně dosti suché. Zvýšo- 
vání celého parního prostoru není nutné, stačí pouze, aby se zvýšila 
pouze jeho Část, v níž by se pára shromáždila a odkud by, z veliké Části 
vody zbavená, odtékala. K tomu cíli, jmenovitě u kotlů ležatých, upra
vuje se zvláštní parojem.

Pom ěr vodního 
prostoru ku prostoru 
parnímu má se celkem 
jako 3: L

Rozsáhlý vodní 
prostor vykazuje také 
stránky méně přízni
vé, zvýšuje se jím pod 
statně velikost par
ního kotle a tím i zá
kladní kapitál v ne
poměru ku zvětšené
mu vyvozování páry, 
rovněž i spotřeba pa
liva ku přiměřenému 
vyhřátí nadbytečného 
množství vody, jež 

konsumuje značně 
tepla, jest větší. U ko
tlů v nepřetržité čin
nosti za dne i za noci 
se nacházejících,, není 
v tomto případě větší 
spotřeba paliva značná 
a celkem nepadá na 
váhu, jinak jest tomu 
však u kotlů s tope
ním občasným, unichž 
unikání tepla do okolí 
jest tím větší, čím 
větší jest kotel, jinými 
slovy, větší množství 

Obr. 187. vychladlé vody vyža
duje každodenně větší

množství paliva ku vyhřátí do varu, k čemuž musí býti připočítán i čas, 
jehož opětovné vytápění vyžaduje.

Nemenší důležitost má ona část kotle, která na jedné straně se stýká 
s ohněm a horkým i plyny, na druhé straně pak s vodou v kotli. Veli
kost této plochy má rozhodující vliv na vývin páry a proto také se účin
nost kotle určuje dle množství m 2, které plocha výhřevná zaujímá. Z této 
příčiny se výhřevná plocha u parních kotlů^různým  uspořádáním oněch 
částí, které na velikost výhřevné plochy mají vliv, úmyslně zvětšuje.

Vytápění parních  kotlů. Výhodná úprava topení má nemenší důle
žitost pro vývin páry než parní kotel. Dříve zhusta zaujímalo topeniště
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stanovisko dosti podřízené a mnohé kotlárny spokojily se pouze jen  zběž
ným náčrtkem, podle něhož místní řemeslníci příslušnou stavbu prováděli. 
V novější a tím více v naší době, za příčinou stále stoupající ceny pa 
liva, věnuje se úpravě peci a roštů pozornost tím větší, jelikož se nejen
z ekonomické, ale i ze zdravotní stránky poukazuje na obtížný kouř, 
kterým uniká veliká část neupotřebeného a tudíž bezúčelně ztraceného 
drahého paliva.

Úprava topení řídí se dle druhu paliva a dokonalost jednotlivých 
konstrukcí při přiměřené obsluze dosáhla dnes netušené výše.

Pokud se paliva týče, máme topení s palivem pevným a tekutým. 
Jako pevného paliva může dnes býti užito každé hořlavé hmoty, pokud 
plyny spalováním vzniklé nejsou stěnám kotle nebezpečné, tedy nejen 
uh likusového  a koksu, ale i slámy, rašeliny, dříví a veškerých jeho od
padků, uhelného prachu, ano v ojedinělých případech i smetí z ulic vel
koměsta nahromaděného. Z tekutých sluší uvésti topení petrolejem, které 
však má význam všeobecnější v krajinách petrolej poskytujících.

Topení může se díti palivem buď přímo spalovaným, kde hořlavina 
přichází v přímý a dostatečný styk se vzduchem na místě vytápěném, 
nebo nepřímo, kdy palivo se proměňuje na místě od topeniště odděleném, 
tak zvaném generátoru, nedostatečným přístupem vzduchu v plyny, které 
se později dodatečným stykem se vzduchem účelně spalují.

V každém případě jedná se při topení o vznik hořlavých plynů, 
které se za účinku kyslíku ve vzduchu obsaženém spalují.

Nemá-li vzduch k ohni dostatečného přístupu, nastane nedokonalé 
spalování, při němž se vylučuje veliké množství uhlíku, které v podobě 
kouře uniká komínem. Značné množství kouře t rvale z komína vystupu
jící svědčí vždy o spalování nedokonalém.

I  při topení dokonalém může se přiloženým palivem vyvinouti 
v prvních okamžicích něco kouře, než se palivo přizpůsobí žáru v peci 
panujícímu.

Má-li topení vyhovovati všem podmínkám, musí ohniště, tahy ajioraín 
voleny býti v takovém vzájemném poměru, aby si v činnosti nepřekážely.

K úplnému využitkování paliva jest třeba, aby vzduch v přiměře
ném množství stýkal se s ohněm, čehož obecně se dociluje vedením 
vzduchu pod oheň. Požadavek tento má za následek, že je  nutno rozdě
lit! ohniště zvláštní stěnou na prostor, v němž palivo se spaluje a na 
prostor, pod předešlým se nacházející, kterým se ohni dostává vzduchu. 
Z požadavku toho sleduje, že stěna, která oba prostory od sebe dělí, 
musí jednak sloučiti palivu za oporu, jednak nesmí brániti vzduchu 
u volném přístupu k ohni. Zmíněná stěna nazývá se roštem a prostupo
vání vzduchu jím  k palivu provádí se přiměřeně udobenymT otvory.

Jako topení, tak i úpravě roštů a otvorů v nich nevěnovalo se dříve 
pozornosti tou měrou, jaké po právu zasluhovaly. Každé palivo vyžaduje 
jistých zvláštností, pokud se celkové úpravy a uložení roštu týče. Jinak  
vypadá rošt na uhlí kostkové, jinak topí-li se dřívím, pilinami nebo 
slámou.

P ři volbě roštu vzhledem k druhu paliva padá na váhu i celková 
plocha roštem zaujatá, z níž na přívod vzduchu má vliv pouze ona část, 
kterou tvon všechny otvory, tedy část úplně volná.

Vzhledem k různým druhům paliva musí býti brán zřetel i ku. vzdá
lenosti roštu od plochy vytčené. Některé palivo hoří mocným plamenem, 
jiné při velmi skrovném nebo i zcela žádném plamenu tvoří pouhé žá
roviště.

Umístění ohniště vzhledem ku kotli podléhá změnám, jakých jedno-
4 8 *
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tlivé konstrukce vyžadují. U mnohých soustav topí se ořed kotlem, žhavé 
plyny procházejí pak tahy, nebo zvláštními trubkami a vyhřívají vodu 
v kotli. Jiného uspořádání vyžaduje topení spodní či pod kotlem a opět 
jiného ukládá rošt s topením do zvláštní trubice ohňové, do vnitra kotle, 
ve kterémž případe nabýváme topení vnitřního.

Praktickým  měřítkem pro posouzení různých druhů topení jest útvar 
a uložení roštu a po případě též i třídění dle jakosti paliva.

Topení na roštu rovinném. Vedle nejnovějších vynálezů v oboru účel
ného a hospodárného upotřebení paliva, stává ještě nepřehledná řada to

pení" rázu staršího, s nímž se ještě i po létech setkáme a jehož výměna, 
pokud koná dle náhledu maj etnika dobrou službu, tak záhy asi nenastane, 
jmenovitě při snadnějším snad opatřování paliva.

Z této příčiny nevěnujeme pozornost pouze nejnovějším druhům 
topení, ale povinnost nám velí, abychom si všímali i druhů sice starších, 
ale dosud stávajících. Stanovisko toto nám usnadňuje uspořádání roštů 
i u topidel nejnovějších, které taktéž užívá buď roštů pouze rovinných, 
nebo stupňovitých, nebo patrových.

Rovinný rošt jest složen z vodorovné řady  jednotlivých roštnic tak, 
že mezi nimi ponecháno jest celkem asi l/3 volného prostoru, béřeme-li 
za měřítko celou plochu roštu.

Ú tvar roštnic jest rozdílný, jen  v tom jest u všech druhů shoda, že 
otvory, jimiž proudí vzduch, směrem k popelníku se rozšiřují a ponechá-
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vají takto volnou dráhu oharkům mezi roštnieemi procházejícím, nebo 
částečně také žárem slité a speklé strusce.

Rovinný rošt má mnoho předností, ale jako nevýhoda jest mu vy
týkáno, že obsluha jeho musí se díti p ři otevřených dvířkách, čímž se 
vnitřek ohniště i průduchů zbytečně ochlazuje a palivem, v podobě u tvo 
řených sazí, mrhá.

Ale i tato výtka po nejnovějším vynálezu Křídlově odpadá, neboť 
poštěstilo se vynálezci rsestrojiti dvířka, která časté otvírání činí zbyteč
ným. Zařízení dvířek těchto znázorňuje obr. 188. Paten tn í Křídlová dvířka 
T, vyráběná továrnou na úsporné rošty a průmyslová topení a slévárnou 
železa firmy V. A. Křídlo v Praze VII., mají tvar dvířek obyčejných, avšak 
liší se od nich tím, že mají buci v  horní nebo dolní polovině zvláštní otvor 
L  pro úpravu topení pohrabáčem. Zmíněný otvor bývá obyčejně uzavřen 
kruhovou deskou S, kol čepu Z  otáčivou. Otáčení kruhové desky S  děje 
se vložením pohrabáče do zářezu C, pomocí něhož se celá deska o 180° 
otočí a zářez C přivede ve styk s otvorem L. Boky  zářezu C jsou přimě
řeně sesíleny, aby čelily nárazům pohrabáče při čistění, prohrabávání nebo 
rovnání ohně. Pozorování ohně neděje se průřezem (7, nýbrž zvláštní oblou
kovou skulinou O, která jest stále uzavřena slídovou přepážkou, jež topiče 
chrání před sálavými účinky ohně.

Pod 
roštem na 
cházející se 

popelník 
uzavíra se
dvířkami. „7* •

Za
roštem na 

chází se ^ i e

k t H ^ e  0 b„ m
prostor,

jímž se plamen ubírá, účelně zúžuje. Docílísetím  dokonalejšího promísení hoř
lavých plynů se vzduchem a nespálenému uhlíku poskytne se čas, aby shořel,

Kostnice spočívají hlavami na podpěrách, z nichž přední upravena 
jest ve zvláštní desku a zadní hraničí s můstkem.

Delší rošty sestavují se z nastavených řad roštnic, každé řada opírá 
se hlavami o zvláštní podpěru, takže povstávají pole, vyplněná roštnieemi. 
Hlavy roštnic musí se do podpěr ukládati volně, aby roštnicím při za
hřátí a je provázejícím prodloužení poskytnuto bylo volného místa. Ke- 
dostává-li se roštnicím volnosti, prohýbají se po zahřátí, jmenovitě u nových 
litinových roštnic obnáší po prvním zatopení trvalé prodloužení o 2 až 
3% do délky.

Tvar roštnic se během času zhusta měnil a hlavně iipravě mezer 
v roštnicích a mezi nimi věnována bedlivá pozornost. Jednalo se vždy 
o to, aby umožněn byl vzduchu přístup pod oheň v dostatečném množství 
a aby popel a struska mezi topením průduchy tyto neucpávaly. Voleny 
otvory obdélníkové, vlnité, podélné a příčné, v podobě čtverečné neb 
kosočtverečné mříže, ale vždy ještě byla ponechána žádoucímu zlepšení 
volná dráha. Taktéž i délka a průřez roštnic vykazuje dlouhou řadu 
různých modelů.

V nejnovější době došly obliby a příznivého přijetí roštové desky 
B  topení Kudliczova vyráběné taktéž tavárnou na úsporné rošty a prů 
myslová topení a slévárnou železa firmy V. A. Křídlo v Praze VII. (obr. 189.).
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Vontíl rídiei.

Desky tyto jsou na povrchu úplně rovné, takže při prohrabování nekladou 
odporu. Výhodná jejich činnost spočívá v otvorech od povrchu dolů se 
rozšiřujících. Normální šíře desky obnáší 200 m m , aby však se vyhovělo 
při kladení desek i šířce menší, hotoví se desky doplňující A  G.

Ukládání desek a provedení celého topení Kudliczova vyžaduje tří 
hlavních součástí, a sice vzdušné skříně, roštových desek a injektoru.

Vzdušná skříň obemknutá jest po stranách a u spodu neprodyšnými 
stěnami, hořejší stěna, Si rošt rovinný, skládá se z roštových desek, 
přední stěna jest prolomená injektorem, kterým se do skříně vhání vzduch, 
odkud může unikati pouze jen dírkovanými nebo výřezy opatřenými de
skami roštovými, při čemž nadlehčuje palivo, které při spalování nad 
roštem se vznáší.

Vzdušní 
skříň může 

býti litinová, 
plechová nebo 
i z jiného ma
teriálu. Přímo 
u dvířek oblo

žena jest 
mrtvou plot
nou, za roštem 

pak zúžená 
můstkem.

P ři to 
pení vnitřním 
není třeba celé 
skříně, stačí 

v mnoha pří
padech opa
tření plecho

vých cel 
v zadu a na
před, dno a 
stranice na
hrazují stěny

plamence. Někdy hotoví se skříň z obyčeiného zdivá, z cementu nebo 
šamotu.

Parní paprskový injektor obstarává stlačování vzduchu ve skříni. 
Místo injektoru může se užíti i dmychadel různé konstrukce. Stlačení 
vzduchu ve skříni jest tak  mocné, že se jednotlivé prachové částečky 
paliva pozvedají nad desky, nikdy však tlak nedosahuje takové výše, 
aby drobné palivo pudil do komína.

Nemenší výhodou zmíněného topení jest nepatrné zahřívání se ro
štových desek, že bez nebezpečí možno do skříně, v době, kdy pec se 
nachází v plné Činnosti, vložiti ruku.

V činnost uvádí se injektor proudem páry, která strhuje vzduch 
z trouby vzduchové do vnitra skříně. Regulování proudu vzduchu děje 
se omezením nebo uvolněním páry řídícím ventilem.

Celkový pohled na Kudliczovo topení s rovinným roštem podává obr. 191.
K  topení může se užíti jakéhokoliv paliva, ani prach uhelný a kok

sový nevyjíme, jelikož proud vzdušný nedopouští, aby drobné částečky 
paliva otvory vzdušnými propadávaly a následkem dosti skrovného ústí 
otvorů vzdušných, větší hmoty propadávati nemohou.

líanál pro přívod vzduchu

O b r. ISO.

>3 r
ty
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Dokonalým spalováním jm enovitě prachu uhelného a koksového do
ciluje se levného a bezdýmného topeni.

Pokud se jiných  konstrukcí rovinných roštů týče, jm enovitě pro 
uhlí kostkové, závisí jejich účinnost a úspornost na velikosti roštu, mo
hutnosti tahu a jakosti paliva. Za obyčejného dobrého tahu spálí se za 
hodinu na každém p i1 foštu kolem 80 kg  koksu, 10Ó, kg  nesnadno hořla
vého nebo 140 ka  snadno hořlavého kamenného uhlí, 180 kg  českého 
hnědého uhlí a 300 kg zemitého hnědého uhlí.

Topení s rovinným roštem konstrukce obyčejné neposkytuje nikdy 
záruky, že vydatnost paliva se zužitkuje plnou měrou, jm enovitě závisí-li

přikládání pouze od topiče, k terý  stěží docílí v peci vrstvy vesměs stejné, 
jaké jest pro slabodýmné topení nevyhnutelně třeba.

Příliš silnou vrstvou paliva nemůže proniknonti dostatečné množství 
vzduchu, následkem čehož povstává nedostatečné spalování, při němž 
z komína se valí hustý dým. Je-li však zase vrstva příliš prohořelá 
a slabá, propouští při neomezeném tahu příliš mnoho vzduchu, kterým 
se oheň neoživí. Rovněž i při přikládání a prohrabování nutné otvírání 
dvířek má za následek náhlé značné ochlazení topeniště.

Aby se řečeným vadám rovinného roštu a s ním spojeného topení 
předešlo a přednosti jeho, hlavně jeho jednoduchosti a snadné obsluze, 
zadost učinilo, byla sestrojena rovinná topení se samočinným přikládáním, 
kterým dociluje se stejnoměrnější vrstvy paliva.

Nepopiratelnou předností samočinné obsluhy topení jest zjevná úspora 
paliva a snaha po docílení topeniště bezdýmného. TJ malých závodů není 
úspora celkem značná a nepadá všeobecně na váhu, jinak jest však 
u závodů, jichž kotelna vykazuje vysoké Číslo výhřevné plochy. Zde



stoupají, úspory do značné výše a zavedení samočinného topeniště se 
mnohonásobně vyplácí.

P roti výhodám topení automatického objevují se zvláště dnešní 
dobou oprávněné námitky, že majitel závodu jest vázán na uhlí určitého 
druhu, pro něž obyčejně samočinné topení bývá zařízeno a tím jest omezován 
ve volbě paliva, které by dle tržních cen mohlo býti obzvláště výhodným.

Větší počet samočinných topení má za vzor ruční přikládání lopatou.
Za příčinou úplnosti podáváme popis samočinného zařízení, jež jest 

v praxi dosti rozšířeno.
Do zásypníku vložené uhlí klesá vlastní tíhou do rozdělovačích a při

kládacích přihrad, které je vymrštují do ohniště. Případným  omezením
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■ Obr. 192.

násypu a zmenšením síly vymrštovací dociluje se menšího přikládání, 
v opačném případě se množství přiloženého paliva přiměřeně rozmnožuje. 
Veškerý pohyb děje se na účet parní síly kotle a jest mnohdy nejen 
složitý a celkem vzato i nákladný.

Topeni na roštu  .šikmém provádí se obyčejně tak, že jednotlivé desky 
nebo roštnice jsou bud' úplně hladké nebo se opatřují výběžky, které 
palivo přiměřeně zadržují, aby po nakloněném roštu se nesváželo.

Sklon roštu děje se obyčejně dolů směrem k můstku, aby plyny, 
zahříváním paliva na ohništi povstalé a zvláštní příčkou dolů srážené, na 
žhavém ohništi se nejen vyhřály, ale také shořely.

šikm ý rošt h ladký soustavy Kudliczovy vyráběné továrnou na úsporné 
rošty a průmyslová topení a slévárnou železa firmy V. A. Křídlo v Praze VII. 
znázorněn jest na obr. 192. ve spojení s násypníkem, odpařovací deskou 
a klopným roštem na strusku.

U porovnání s roštem rovinným, u něhož se dělo přikládání dvíř-
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lami a lopatou ručně, jeví se pokrok v tom směru, že při šikmých roštech 
hromadí se palivo v násypníku, odkud překlopením octne se na desce 
odpařovací, kde se sálavým teplem zahřívá, vysušuje a destiluje. S desky 
odpařovací shrabuje se palivo na hladký a dírkovaný rošt, na němž se 
za účinku vzduchu a zařízení vzduchovodného, způsobem již dříve u ro
vinného roštu popsaným, spaluje. P lyny, unikající působením žáru z pa
liva, nuceny jsou bráti s§ přes plamen, který  je  úplně ztravuje.

Přívod vzduchu zařízen jest tak, aby docíleno bylo topení bezdým 
ného, při čemž dbáno toho, aby nenastal nadbytek v přívodu vzduchu.

Struska shrnuje se na klopný rošt v zadní části peci se nacházející, 
s něhož jednoduchým zařízením pomocí páky a táhla se spouští občas do 
popelníku.

Dosta- 
nou-li se ná
hodou ne
spálené Část
ky paliva na 
níže polože
ný rošt klop
ný, mohou 
zde snadno 
úplně býti 
spáleny. Za
řízení toto 

hodí se i pro 
uhlí spéka- 
vé a provádí 
se při tope
ní podkotel- 
ním i před- 
kotelním.

Topí-lí 
se mourem 
z uhn ka- 

menného 
nebo hnědé
ho, důlním 

kalem,
tříslem, dřevěnými pilinami a hořlavými odpadky všeho druhu, které by 
s roštu hladkého snadno se svezly, užívá se Kudliczova roštu stupňového ,̂ 
opatřeného jako u předchozího roštu taktéž klopným roštem nafstrusku 
(obr. 193.) násypníkem a odpařovací deskou.

'Zařízení injektoru, skříně, trouby a kanálu pro přívod vzduchu, jakož 
i ventilu řídícího, účinkuje rovněž stejně, jako u roštu rovinného.

R ošt utvořen jest z plných stupňů, které jsou sestaveny z vodorov
ných a svislých, po případe šikmých ploch tak, že mezi jednotlivými 
stupni nestává mezer, místo nichž ku přívodu vzduchu opatřují se jedno
tlivé roštové desky přiměřenými otvory, jichž rozměry se řídí dle druhu 
paliva. Od ústí do vnitř se otvory tyto rozšiřují.

Odpařovací deska jest dle potřeby buď masivní, nebo opatřena vý 
řezy a dostává dle sklonu skříně určitý svah.

Na odpařovací desce vysušené palivo sešinuje se na rošt, na němž 
se stlačeným vzduchem ze spodu kypří a spaluje. S roštu přichází struska 
na sklopný rošt struskový, na němž se nechá delší čas ležeti, aby se
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úplně vypálila. K lopný  rošt. čisti se snadným způsobem tím, že se pomocí 
táhla otočí kolem vodorovné, výstředně položené osy, načež se opět sa- , 
močinně sklopí zpět.

Žhoucí struskou na roštu klopném proudí atmosferický vzduch, jehož 
množství se řídí přivřením  dvířek popelníku.

Sklon plochy roštové není libovolný, nýbrž volí se tak, aby palivo 
následkem svahu nalézalo se na spodní části ve vrstvě silnější. Tím do
ciluje so v místě, kde vyvinování plynu a dýmu jest nejvíce intensivní, 
i největšího přívodu vzduchu tím, že proniká nahoře menší vrstvu paliva 
než dole, kde se celkem nachází pouze žhavé uhlí.

Na^fspodní části uzavřené skříně vzdušní uspořádána jest klapka, 
otevírající se pomocí táhla za příčinou odstranění jemného popele, který 
se časem ve skříni usadí. Topení toto sestrojuje továrna na úsporné rošty 
a průmyslová topení a slévárna železa firmy Y. A. Křídlo v Praze VII.

Tenbrinkovo topeni je s t umístěno přímo v k rátkém příčném kotli 
V V (obr. 194,), nacházejícím se pod kotlem vrchním. Spojení mezi spodním 
a vrchním kotlem provádí se krátkým i hrdly 8.

Topení toto umístěno jest v kuželo
vité rouře F, položené šikmo užším hrdlem 
dolů. Asi uprostřed kužele F  upraven jest 
rošt E. nakloněný asi 45°, jehož vrchní 
část tvoří rošt stupňový. Palivo přikládá 
se do koše a p  něho sklopením na rošt. 
Musí ho býti tolik, aby se ním vyplnila 
spodní část; na spodu zadržuje se palivo 
klapkou K.

Vzduch vniká k ohni mezi roštnice 
dvířky H, vzniklé plameny dostávají vzduch 
příklopem 0.

Uzavírku mezi palivem a popelníkem 
tvoří popel a strusky, klapkou K  reguluje 
se přílišné sesouvání se paliva.

Výhody tohoto topení spočívají v tom, 
že se ohni dostává vzduchu ze dvou stran 

Obr. 1í)l. ku směru tahu plamene protilehlých, jednou
ze spodu mezi roštnieomi, podruhé setkají 

se vzduch a plamen ve směrech protivných, čehož následkem jest důkladné 
prostoupení a promísení plamene a vzduchu a tím usnadněné spalování 
neztrávených dosud částeček uhlíku, Další výhoda záleží v dokonalejším 
vyčerpání tepla plamene a žhavých plynů, které rozsáhlým a delší dobu 
trvajícím stykem se stěnou kotelní pozbývají největší část výhřevnosti 
na prospěch vody v kotli.

Tenbrinkovým topením dociluje se slabodýmného spalování téměř 
při každém palivu.

N ěkterá topeniště zařízena jsou zevně, takže není třeba prolomiti 
spodní kotel.

Topeni Cariovo upravuje stupňový rošt v podobě střechy na obě 
strany stejně skloněné. Topení toto bývá vnitřní a hřeben střechového 
roštu je s t rovnoběžný s osou kotle. Přikládání děje se válcovým žlabem 
s něhož uhlí pouhým otočením na hřeben obou roštů se přikládá.

Šikmým oboustranným sklonem roštu nabývá se i při úzkém ohništi 
dosti velikého žároviště. Úhel sklonu bývá volen přiměřeně k násypu. 
Dvířka opatřena jsou pro vpravení žlabové lopaty otvorem, který  se 
samočinně otvírá a jsavírá.
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Pro pozorování ohně upraveny jsou ve zvláštních dvířkách nahoře 
sasklenné nebo slídou zahrazené otvory, kterým i se pomocí pohrabáče 
Dheň upravuje.

Opatřením tímto zamezuje se otvírání dvířek a zbytečné ochlazování 
openiště proudem chladného vzduchu.

Oba k sobě nakloněné rošty mají otvory a skládají se z jednotlivých 
roštnic.

Topení toho může sé užíti také jako před a podkotelního.

Topeni patrové podobá se topení stupňovému, pokud se sklonu týče, 
avšak s tím rozdílem, že nesestává z jednotlivých tyčí, nýbrž z celých 
ploten, které tvoří jednotlivá patra.

Přehledný obraz 195. znázorňuje celkovou úpravu topení patrového.
Sklon jednotlivýčE"'3esek R  R, R 2 je s t závislý na mnohých okolno

stech, jm enovitě na sklonu násypu drobnějšího, kostkového uhlí, kterýž 
obnáší asi 38<>. Aby však vrstva násypu uhelného byla nahoře silnější než 
dole, protože má v těchto místech pouze destilovati a nikoli shořeti, volí 
se celkový sklon roštu menší, asi mezi 32 až 33o, kteréž opatření se celkem 
velmi dobře osvědčilo. Avšak různá 
velikost zrna uhelného, množství 
strusky, velikost tahu a množství 
vlhka v uhlí obsaženého působí ne
velké kolísání zmíněného úhlu, k terý  
dodatečným ustavením může se dle 
výše uvedených okolností upraviti.

Na našem obraze přehledně 
znázorněný rošt patrový jest se
strojen Bolzanem. Má celkem tři 
jednotlivé rošty R  R { R.}, z nichž 
dva první R  R  jsou rovinné a na
kloněné ve výše zmíněném úhlu, 
poslední sestává ze dvou nad sebou 
umístěných a prostorem odděle
ných desek.

Jednotlivé roštnice spočívají 
na příčkách B  jB,, konce jejich 
směrem do ohniště vyčnívají volně 
a jsou obloženy palivem. Jelikož 
jednotlivé roštnice spočívají na příčkách volně, mohl by nastati případ, 
že by se převahou paliva, nebo prohrabáváním snadno překlopily. Tomu 
zabraňují desky D které zároveň poskytují spolehlivé vedenfípohrabáči.

P řik ládání děje se sklopným košem G na nejvyšší patro i?, kde se 
uhlí destiluje a p lyny z něho ucházející žárem druhých pater dokonale spalují.

Ú prava sklonu roštnic děje se nálitlcem A a do něho zapuštěnou 
příčnou tyčí, k terá otáčením mění sklon patra. Opatřením tímto upravuje 
se sklon každého sudého patra.

Topeniště jest směrem do topírny otevřené. Odstraňování strusky 
děje se hrabidlem mezi jednotlivými patry, struska se pak Jsešinuje na 
nejnižší patro.

Spodní vodorovné patro sestává, jak  výše již řečeno, ze dvou desek 
nad sebou uložených. Vytažením vrchní desky pomocí táhla H  spadá 
popel a struska na desku spodní, která nesmí současně s první býti vy
tažena, teprve po vyprázdnění a zasunutí prvé desky odstraňuje se ze 
spodní popel a struska do popelníka. Opatření toto děje se za tím účelem, 
aby spodem nemohl do topeniště vniknouti náhle proud chladného vzduchu,

49*
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který  by plamen a plyny tou měrou ochladil, že by vyloučením uhlíku 
povstal hustý dým a s ním zbytečná ztráta paliva.

_ Oheň u těchto topení jest snadno přehledný, u nejvyššího patra, 
které není chráněno vrstvou paliva, přidává se stěna s otvorem S, jímž 
se stav hoření může pozorovati.

Topení toto jest podporováno pouze tahem komína.

Topení uhelným prachem či mourem poznali jsme již u  patentního
topení Kudliczova, které 
poskytovalo možnost zužit- 
kovati i palivo odpadkové 
v jakékoliv podobě.

Zde uvedeme zařízení, 
které obstarává topení vý 
hradně uhelným prachem.

Topení toto vyžaduje 
prachu nejen velice je 
mného, ale i také stejno- 
zrnného, nehodí se k témuž 
účeli mour uhelný, z hald 
uhelných dolů dodávaný, 
bez předchozí úpravy, která 
záleží v tom, že se mour 
před vpravením do peci 
mele a prosívá. V nedo
statku mouru může se mlíti 
každé jiné uhlí.

Prosévání prachu u- 
helného děje se na sítech 
velice jemných, která mají 
na 1 cm2 900 otvorů.

Přikládání prachu u- 
helnébo do peci předem 
rozpálené děje se zvláštními 
rozprašovadly, kterými se 
palivo rozvíří tou měrou, 
že smíšeno s horkým vzdu
chem, účinkem žáru peci 
ihned se zanítí a rychle se 
ohněm ztravuje. Zár při 
tom vyvozený jest • tak 
značný, že pec musí býti 
zhotovena z materiálu ohni- 

Obr. 196. 1 r ((< /( Uvzdorného.
Dle nabytých zku

šeností seznány různé výhody a nedostatky, z nichž nejdůležitější uvá
díme.

S podstatou systému souvisí těsně nedostatek jakéhokoliv roštu 
a všech výkonů a nepříjemností, jako tvoření a slití se strusky, spékání 
paliva, prohrabování, přikládání a poruchy působené dvířky peci, které 
vytrvale každé jiné topení provázejí.

Úprava spalování ve příčině množství i jakosti paliva dá se snadno 
a trvale provésti a dociluje se spalování naprosto dokonalého a bez
dýmného.
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Stinnou stránkou jest mletí a je  sledující zdražení paliva, jakož 
i značná část popele usazeného v tazích a komíně.

Nejjednodušší aparát jest Schwartzkopfřův, znázorněný v řezu na 
obr. 196.

U helný suchý prach vnáší se do nálevkovité udobeného násypníku 
a, jehož užší konec ze dvou stran jest utvořen z pružného plechu d  
a péra c, při čemž pevná stěna e jest oporou tlaku nasypaného prachu 
uhelného, k terý  pak nepůsobí plnou silou na pružnou stěnu d. Napjetí 
dostává se stěně d  jednak pákou 6, jednak také pod touto umístěným 
šroubem, čímž se přesně reguluje unikání prachu spodním otvorem.

Doprava prachu uhelného do prostoru spalovacího, jakož i jeho roz; 
prašováni děje se otáčivým, okrouhlým ocelovým kartáčem f, k terý  Jest 
opatřen nárazníkem j / ,  jímž při každém otočeni kartáče naráží na vý b ě 
žek h  pružné steny d. Každým  nárazem utvoří se mezi c a  d  dole m e
zera, kterou určitá dávka uhelného prachu z násypníku unikne. Uvolně
ného prachu ujme se drátěný kartáč f, k te rý  jej odstředivou silou ve 
spalovacím prostoru k  rozprašuje. Po uvolnění každé dávky se konce 
péra c a plechu d  samočinně uzavrou.

Potřebného ku spalování vzduchu dostává se topeništi směrem šípy 
l a n  označeným, jakož i v pádu potřeby i otvorem regulačním o.

Rozpálené, šamotem vyzděné steny topeniště obstarávají spalování 
prachu, čímž se zároveň udržují ve stále stejnoměrném vyhřátí. Topí-li 
se pod kotlem stále bez přerušení, záleží celá obsluha pouze v  regulování 
páky b a níže připojeného šroubu, jakož i v uvolňování nebo omezování 
přístupu vzduchu a obstarávání násypu, k Čemuž se druží po polodenní 
činnosti odstranění strusky a popele. U kotlů s topením v noci přeruše
ným stačí před spuštěním aparátu krátká doba na vyhřátí topeniště na 
nu tný  stupeň žáru zvláště rozdělaným ohněm.

Otáčení kartáče děje se strojem a stačí pro baterii o desíti pecích 
síla 1 HP.

Druhy parních kotlů.

Kotle vá lcové  hodí se pro podniky, u nichž jest spotřeba páry pro
měnlivá. Značné množství vody hromadí v sobě tolik tepla, že náhlý 
a hromadný úbytek páry nahrazuje se vývinem páry nové, na účet tepla 
ve vodě nahromaděného, čímž se sice voda v kotli poněkud ochladí, ale 
nikdy ne tak náhle a tou měrou, aby topiči nedostalo se Času novým 
palivem povstalou ztrátu nahraditi. V případě opačném, při větším ohni 
a náhlé menší spotřebě páry nenastává zvýšení tlaku v kotli skokem, 
nýbrž ponenáhle, že i v tomto případě nabude topič dosti času, aby oheň 
zmírnil.

Obsluhu kotle válcového činí pohodlnější ona okolnost, že při veli
kém množství vody v kotli nemůže nikdy náhle nastati klesnutí hladiny 
vodní pod úroveň, jako se i při dosti malém nedopatření stává u kotlů 
s malým prostorem vodním.

Jednoduchá poměrně konstrukce těchto kotlů dovoluje, aby se na
pájení dělo i vodou jakosti méně výhodné, jelikož čistění nesetkává se 
s obtížemi tak značnými, jaké se vyskytují u konstrukcí složitých.

Nevýhodou u nich jest veliká spotřeba paliva a značná plocha, jíž 
ku postavení vyžadují.

Vodní prostor zabírá pravidlem dvě třetiny průměru kotle.
Vytápí-li se válcový kotel uhlím kamenným, ukládá se rošt obyčejně 

do spodu, při vytápění uhlím hnědým, dřívím nebo rašelinou užívá se 
topení předkotelního, nebo upravuje se rošt stupňovitě.
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Jednoduchý válcový kotel vyniká snadnou konstrukcí, jakož i účel
ným  a spolehlivým poskytováním páry, bylo-li šetřeno při stavbě výhodné 
volby rozměrů.

Prům ěr jeho dosahuje až 1*5 m, délka řídí se místními poměry, 
v některých případech obnášela až přes 20 m, obyčejně však neobnáší 
přes 10 m. P lam en vede se buď jediným  tahem, při větším průměru dvěma 
i třemi postranními tahy. V posledním případě může výhřevná plocha 
dosáhnout! až 35 m 1 výměry, rošt bývá uložen pod jedním  koncem kotle, 
při čemž první tah směřuje pod kotlem do zadu, kde se obrací k jedné 
straně a kolem přední části a druhé strany kotle končí v komíne.

Chceme-li výhody válcových kotlů využiti pro vetší výhřevné plochy 
než jakých poskytuje kotel jediný, postavíme více kotlů vedle sebe, 
anebo spojíme jednoduchý kotel s jedním nebo více kotly podružnými, 
o nichž se blíže zmíníme v nejbližších odstavcích.

Válcový kotel s ohřívačem má výhody velikého prostoru vodního 
a veliké výhřevné plochy. Hlavní kotel s parním prostorem klade se na
horu, ohřívač jest umístěn pod ním. Topení děje se pod hIavním_kotlem, 
horké p lyny svádějí se tahy pod níže umístěný ohřívač a kolem něho. 
nebo se volný prostor kolem ohřívače přepaží svislou stěnou a docílí se 
tak celkem tří tahů. Hlavní kotel i ohřívač mají různý spád a sice hlavní 
kotel směrem od topení dolů až 15 m m  na každý metr délky, u ohřívače 
jest spád ve směru opačném a obnáší celkem dvakráte tolik, jako u kotle 
hlavního.

Spojení hlavního kotle s ohřívačem dociluje se hrdly spojovacími 
o výšce celkem asi 0 5  m  a o průměru, rovnajícím se polovici průměru 
ohřívače.

Napájení děje se rourou vrchním kolem a hrdlem spojovacím do 
ohřívače vedenou.

Prohřívání vody děje se rychle následkem čilé cirkulace.
K ohřívání značného množství vody užívá se dvou ohřívačů. Spo

jení jejich s vrchním kotlem děje se u každého dvěma až třemi spojova
cími hrdly, nebo také, může-li každému z ohřívačů poskytnouti většího 
spádu, spojuje se jeden ohřívač s vrchním kotlem v zadu, oba ohřívače 
spojují se pak mezi sebou hrdlem vodorovným. Topení v posledním pří
padě zařizuje se také tím způsobem, že se tahy  vedou proti proudu vod
nímu v ohřívačích. Způsob tento, zvaný protiproudový, se však v praxi 
neosvědčil pro značné poruchy kovových povrchů. Čítá se k nim soukotli 
s Tenbinkovým  topením.

Kde toho okolnosti vyžadují, spojuje se více kotlů vrchních s ohří
vači v soukotli či baterii. Vrchní kotle kladou se s půlmetrovou mezerou 
vedle sebe, rovněž níže umístěné ohřívače.

Válcový kotel s varníkem povstane umístěním topeniště pod nižším 
kotlem, z něhož stane se varník. I  v tomto případě spojují se obaHčbíle
hrdly a proudění vody bére se směrem z varní ku do kotle vrchniho

K  této kombinaci béře se útočiště v krajinách bařinatých, kde se 
spodní voda nachází blízko povrchu, takže obyčejný ohřívač, kterému se 
dostává pouze tepla z druhé ruky, podléhal by snadno výparům  ze země 
vystupujícím a na povrchu by rezavěl. I voda napájecí může býti horší 
jakosti, neboť usazený kal se snadno odstraňuje.

Také zde mohou spojiti se dva varníky se společným kotlem (obr. 197.). 
K aždý varník spojuje se s hlavním kotlem dvěma až třemi hrdly, někdy 
se i oba varníky opatřují příčným hrdlem, tak zvaným kalosvodem.

Uložení vrchního kotle děje se ve zvláštním tahu, varník oddělen 
jest od něho pásem ; jsou-li dva varníky vedle sebe, tu obyčejně se prostor
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nad nimi překlene. V tomto případě jest umístěn tah mezi oběma varníky 
a dole po obou jejich stranách směřuje pak středem pod hlavním kotlem 
ku předu a po obou stranách zpět do komína.

Spojovací hrdla mají prům ěr asi 0'6  m, varníky pak celkem asi dva
kráte větší.

I  zde dle potřeby spojuje se více kotlů vrchních s více varníky 
v baterii.

Kotle  p lam encové .  Veškeré dosud uvedené druhy válcových kotlů 
měly topení vnější, vyžadovaly pro větší výhřevnou plochu nepoměrně 
velikého prostoru a pára se v nich vyvíjela zdlouhavě. Těmto vadám od
pomůže se umístěním jednoho neb více plamenců přímo do kotle válco
vého, k teré po délce celý kotel prostupují. Topeniště upravuje se bud! 
v nich, nebo před nimi, v tomto případě jsou plamence tahy.

Plamencové kotle vyžadují méně vody, ale poskytují rychleji páru. 
Jsou také složitější a dražší než kotle válcové a pokud se čistění a oprav 
týče, nesnadněji přístupné.

Uložení jejich jes t snadnější, nevyžadují mnoho zdivá a zužitkují 
teplo, které se většinou váže na vnitřní stěnu kotelní, značně výhodněji.

Plam encových kotlů užívá se při stálém a pra
videlném odtoku páry v závodech, jichž stroje způ
sobují stejnoměrné zatížení parního stroje.

Veliká část soustav kotelných, na tomto základě 
zbudovaných, hodí se pro větší parní napjetí, než 
jaké mohly snésti obyčejné kotle válcové, u nichž 
prům ěrný tlak obnášel 6 až 8 atmosfér.

Při konstrukci kotluT plamencových musí býti 
brán ohled na nestejnoměrné roztahování jednotlivých 
jeho součástí, z nichž jmenovitě plamence vydány 
jsou přímému účinku žhavých plynů, zevní stěna ko
telní trpí pak účinkem nestejnoměrného zahřívání 
četných tahů.

Plam ence jsou nam ahány značně vnějším tla
kem, proto vyztužují se lemy a kroužky z úhlového Obr. 197.
železa, u tlaku značnějšího se plamence buď svařují.
nebo hotoví se z vlnitého plechu nebo se vyztužují gallowayskými ko
nickými trubicemi. Vlnitými plechy i konickými trubicemi zvětšuje se 
také podstatně výhřevná plocha a proud horkých plynů neubírá se ná 
hlým přímým směrem do komína, nýbrž zdržuje se překážkami déle s pla
menci a nabývá rozvířením různého směru, pokud se hlavní a nejte
plejší jeho části týče.

Zařízení jednoplamencového kotle znázorňuje obraz 198. V kotli 
nachází se plamenec umístěný poněkud stranou, hořejší jeho část musí 
se vždy nacházeti pod vodou v kotli. Plam enec jest oběma konci pevně 
spojen s víky kotle, a složen jest z krátkých trubic, jichž flance zároveň 
jej vyztužují.

U vnitř přední části plamence nachází se rovinný, nakloněný rošt 
s můstkem. V nitřní prostor plamence tvoří zároveň první tah, druhý tah 
utvořen jest levou stranou kotle a zdivém a ubírá se ze zadu ku předu, 
třetí tah pak z předu do zadu a do sopouchu. Oba postranní tahy jsou 
v" žádní Části kotle odděleny příčkou.

Nejvyšší hrana obou postranních tahů musí se nacházeti pod n e j
nižší přípustnou hladinou v kotli.

Kotel opatřen jest na svrchní Části parojemem, s nímž je  spo
jeno síto, kterým  se zamezuje vnikání vody do par o jemu a nabývá se
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páry poměrně bezvodné. Pára  odvádí se parním ventilem, napájení kotle 
děje se ventilem napájecím či výronkem.

Plamenec může býti uvnitř hladký a o průměru úplně stejném. Na 
obraze jest znázorněn plamenec pouze na dně hladký, po stranách a na

temeně opatřený výběž
ky, jichž účel bude níže 
vysvětlen.

K  výrobé plamence 
užívá se krátkých, 400 
až 500 m m  měřících po
délně svařených trubic, 
jichž flanče jsou zvlášt
ním způsobem udobeny.

V první třetině pla
mence mají jednotlivé 
roury stejný průměr, 
v další části střídá se 
trubice o širším průměru 
s trubicí o prům ěru men
ším. Mezi flanče vkládají 
se výstužné kroužky, 
rozdíly v průměru mezi 
trubicemi užšími a šir
šími obnášejí 50 mm.

Z nestejných trubic 
snýtovaný plamenec tvo
ří v posledních dvou tře 
tinách po stranách a na 
temeni výběžky, které 
na temeni dosahují nej
větší výšky 50 mm, po 
stranách směrem ke dnu 
výška výběžku se zmen
šuje, až u dna se ztrácí. 
Opatření toto má za účel 
jednak volné oživení 
ohně, jehož plynům ne
kladou se v cestu pře
kážky v podobě příček 
a rour, jednak promí
chání unikajících hor
kých plynů, jichž jádru, 
největší teplotu vykazu
jícímu, dostává se zmí
něnými výstupky příle
žitosti, aby z n itra  vy 
stoupil na povrch a pře
bytek tepla sdělil stěně 
plamence a učinil místo 

zevnějšímu a chladnějšímu obalu plynnému uvnitř proudu. Pronášením 
celého proudu horkých plynů zužitkuje se tepla jejich měrou značně doko
nalou.

Rozdělení obou postranních tahů na spodní části kotle děje zděnou 
příčkou, na níž spodek kotle podélně spočívá. Účinkem páry a vlhka na
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zdivo a kotel v místech, kde se tyto stýkají, nastává pro kolel nebez
pečné rezavění, jemuž se zabraňuje železnou podlohou na níž, při přímém 
styku se zdí, může vlhko bez nebezpečí pro kotel jakkoliv působiti. Kotle 
tyto vyrábí kotlárna a strojírna H. Paucksch a sp. v Laudsbergu n. W.

Je-li třeba větší výhřevné plochy a většího tlaku, ku př. od 9 do 
15 atmosfér, užívá se plamencových kotlů dvojčitých, jež vzniknou ulo- 
Žením dvou jeho plamencovyčFTiotlů ve společném 'zazdění.

Kotle plamencové nazýváme také kornvalskými.
Upotřebí-li se k výrobě plamenců vlnitého plechu, snese plamenec 

větší vnější tlak a není třeba vystužení kroužků ani příček v podobě 
rour. Také může i průměr plamence býti větší, Čímž zvětší se i velikost 
roštu topeniště. Kotle opatřené vlnitým plechem hotoví se je n  s jedním 
plamencem.

Aby voda v kotli se záhy vyhřála, umístí se plamenec blíže k jedné 
straně kotle, kamž se zavádí i druhý tah, počítáme-li plamenec za tah 
první. Též Čistění kotle se tímto opatřením usnadňuje.

Pro větší výhřevné plochy, od 35 m 2 počínaje do 120 m 21 užívá se 
kotlů dvouplamencový ch, jichž osy jsou uloženy pod osou kotle hlavního. 
Plamence sestávají z Isrátkých rour, mezi jejich Hanče jsou přinýtovány 
výstužné kroužky. Topení uloženo je s t uvnitř nebo zevně, v posledním 
případu užívá se roštu stupňového. Horké plyny procházejí oběma pla
menci, v zadní části ubírají se odděleně po obou zevních bocích kotle, 
načež unikají společným podkotelním tahem od sopouchu.

Jak  bylo již výše řečeno, užívá 
se k vyztužení plamence rour gallo- 
wayských g. (obr. 199.) opatřených 
flaněemi, jimiž se kol zvláštních 
otvorů v plamenci přinýtuji. P rům ěr 
rour těchto není stejný, užší konec 
jejich má asi o polovici menší průměr 
než konec širší. Nýtování provádí 
se slabším koncem do vnitř, silněj- Obr. 199.̂  .
ším na zevní straně plamence. Vyztu
žení dociluje se jimi dokonalého a výhřeVná pldčha se u kotle značně 
zvýší. Podporuje se jimi také cirkulace vody mezi částí vrchní a spodní 
v kotli, v čemž jim  účinně napomahá vzhůru obrácený zvětšený objem. 
Vzájemná jejich poloha i uložení jejich v plamenci f  jsou patrny z obrazu.

Prům ěr jejich nemůže býti nikdy tak veliký, aby při čištění kotle 
se mohl ručně z nich kámen odstraniti, ale nakloněná poloha jejich stěn 
zabraňuje přílišnému se usazování kotelného kamene.

Směr tahů upraven tak, že plyny procházejí především plamencem, 
načež se ubírají podél strany a spodní části ku předu a odtud honem 
přes vrchní část kotle unikají do sopouchu. Poslední tah stýká se s kotlem 
v místě, kde není již voda a kde teplo plynů, nijak již příliš značné, 
zahřívá přímo páru v kotli a částečně ji vysouší.

Kotle  t r u b k o v é  ležaté .  U kotlů trubkových jsou plamence nahra
zeny větším množstvím malých trubek, které rovněž jako ony prostupují 
kotel po délce, jen topení u nich_jest vždy, „předkotelní. Trubkami či žá
rovkami procházejí žhavé plyny z topeniště, Čímž vydatně se zvětšuje 
výhřevná plocha a vývin páry, proto se této soustavy užívá v takových 
případech, kde se jedná o rychlé vyvinování páry ve větším množství, 
ku př. u lokomotiv.

Jako plamence, tak i žárovky nacházejí se v kotli pod vodou.
Žárovky jsou z kujného železa o různém průměru, který  se řídí
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velikostí tahu v komíně. Prům ěr kolísá od 40 do 90 m m  a součet 
průřezů všech žárovek obnáší při dobrém tahu 0*18, při tahu prostředním 
pouze O113 plochy roštové. Dobrého tahu dociluje se žárovkami o větším 
průměru, naproti tomu žárovky slabší jsou průteplivější, lehčí a levnější. 
P rům ěr žárovek závisí taktéž na délce kotle a poměr, v této příčině ob
vyklý jest 1 : 40 až 1 : 08. Počet jejich bývá kolísavý, od 40 počínaje 
a řídí se soustavou, účelem a velikostí parního kotle.

Uspořádání jejich děje se buď v jediné nebo ve dvou skupinách, 
mezi nimiž se ponechává volné, asi 260 m m  široké, od temene kotle ke 
dnu sahající místo, určené ke snadnějšímu čistění.

Vzdálenost jednotlivých žárovek mezi sebou řídí se dle velikosti 
jejich průměru vnějšího a všeobecně béře se od středu ku středu 1*3 až 
í *5 jmenovaného průměru. V tomto případě povstává mezi jednotlivými 
žárovkami mezera asi 30 mm, za příčinou snadnějšího čistění brává se 
i vícev

Žárovky se v otvorech dna pouze zaválejí. K tomu cíli se konce 
žárovek sesilují kroužky tvrdou pájkou spájenými, utáčejí pak na sou
struhu v mírný kónus o stejném směru. Ve dnech vyvrtané a touže ko
nicitou opatřené otvory se jem ně vybrušují a zapuštěné do nich konce 

žárovek se pouze rozvalují. Methoda tato jest osvěd
čená a osazování žárovek děje se rychle a rovněž 
případná výměna nepůsobí obtíží.

Dle jiné methody zavalují se konce žárovek 
pouze do válcových otvorů,, nebo se otvory opa
třují mírně konickým obvodem a mezi něj a konec 
žárovky zapouští se železná vložka. Konce žáro
vek se pak rozvalují nebo roznýtují.

Topení u kotlů trubkových ležatých bývá 
vnější nebo vnitřní. P lyny  a plamen táhnou se pod 
kotlem do zadní části, odtud žárovkami ku předu 
a dvěma postranními tahy do sopouchu. V čele jest 
zazděný kotel opatřen mimo dvířka pecní a popelníku 

phr, 2pu i dvířky, jež uzavírají přístup k žárovkám. Dvířka
'■ ' l ’ ' ( f i t  tato otvírají při čištění žárovek, jež se děje dosti Často.

Spád kotle ležatého do zadu obnáší 20 m m  na každý metr délky.
Zazdí vání kotle trubkového ležatého se řídí dle velikosti. Menší 

kotle opatřují se dvěma tahy, z nichž první jde pod kotlem do zadu 
a vrací se žárovkami ku komína. U kotlů větších děje se rozdělení jedno
tlivých tahů buď způsobem v předposledním odstavci popsaným, nebo 
vede se tah  pod kotlem do zadu, žárovkami do předu a přes temeno 
kotle do sopouchu. V tomto případě poslední tah stýká se přímo s parním 
prostorem, jehož páru částečně vysušuje a přehřívá. Tento případ zná
zorněn na řezu kotle trubkového v obr. 200 .

Příslušné obrazy těchto kotlů připojeny ku stati o lokomobilách 
podrobněji jednající.

S to j a té  ko t le  t rubkové .  Povaha podniku a omezený prostor vyža
dují někdy parních kotlů, které by nezabíraly jednak mnoho místa, 
jednak aby poskytovaly rychle a hojně páry. V této příčině nejlépe 
vyhovují parní kotle trubkové stojaté. Přímo v kotli jest ohniště s ro
vinným roštem a dvířkami. Ohniště je s t po stranách obemknuto vrstvou 
vody, na temeni je st opatřeno víkem, v němž jsou konce žárovek, druhý 
jejich konec nachází se ve dnu v sopouchu. Plášť kotle jest dvojdílný 
a část jeho, od temene ohniště počínaje vzhůru, dá se po uvolnění spojek 
sejinouti, Čímž se usnadní Čistění kotle.
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Uspořádání jednotlivých součástí, jmenovitě vyčnívání poslední tře 
tiny žárovekjiad povrch vodní do parního prostoru má v praxi více nehod 
než užitku. Žárovky vystupují z chladnějšího obalu vodního do prostoru par
ního, kde na ně náhle účinkují horké plyny z peci a nepoměrně výše je  
vyhřívají. Tím nastává nevyhnutelná deformace a snadné propálení žá
rovek, které vyžaduje častých a obtížných oprav.

Lepšího opatření- dostává se žárovkám u jiné soustavy, při níž ho
řejší polovice kotle se ponechává bez žárovek a zapouští se do ní menší 
válec, do jehož dna jsou zaváleny konce žárovek a kol obvodu přiný to 
vána kuželovitá jím ka na dým, k níž se výše pojí komín. Žárovky jsou 
úplně pod vodou a taktéž částečně vrchní válcovitá objímka.

V prvém případě se pára vysoušela a částečně i přehřála, v druhém 
výhody tyto odpadají, ale žárovky nejsou podrobeny nestejnoměrnému 
zahřívání a 

snadné 
zkáze.

Zobra
zení trubko
vého kotle

připojeno 
bude pozděj i 
při pojed
nání o pře- 
hřívaČích.

T rub
kové kotle 
vyžadují při 
stálém od
chodu páry 
též stálý p ří

vod nové 
vody. Složitá 
konstrukce 

toho vyža
duje, aby či
stění kotle 
bylo buď u- 

snadněno, 
nebo aby se

velice čisté. Zaujímají malý prostor, vyvinování páry děje se u nich 
rychle, protože teplo sděluje se vodě na mnoha místech, ale pára jejich 
jest vlhká a obsahuje mnoho částic vody. Prostor vodní u nich jest 
malý, napjetí páry jest měnlivé a skokem někdy klesá a stoupá.

Vzdor tomu v některých případech není možno ani jiného kotle 
užíti a s vypočtenými vadami se buď účtuje, nebo se různým způsobem 
omezují.

K ombinace kotlů válcových, p lam encových  a t rubkových .  K aždý 
z uvedených druhů kotlů měl zvláštní vynikající přednosti. Přihlíželo-li 
se k nim s opominutím nebo obejitím vad, bylo konstruktéru otevřeno 
rozsáhlé pole působnosti, aby různou kombinací dosud probraných kon
strukcí kotelních dodělal se nových útvarů, jichž počet stále roste, živen

50*
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namnoze- také mnohdy velmi spletitými podmínkami, jaké zákazníci ve 
příčině místa, objemu, umístění, výkonnosti a j, v. kladou.

Žádá-li se veliká výhřevná plocha a není-li dosti místa pro veliký 
kotel plamencový, může se dosíci hojně páry s ohledem na uvedené pod
mínky kombinací menšího kotle plamencového s kotlem trubkovým , jak 
z obr. 201. patrno. Kotel trubkový nachází se nad kotlem plamencovým. 
vespolek~jsou spojeny hrdlem a obyčejně každý z nich má zvláštní prostor 
parní i vodní, čímž nabývá se páry poměrně suché.

Spojovací hrdlo umístěno jest na zádi obou kotlů, průměr jeho ob
náší 600 až 700 mm.

Hrdlo toto spojuje parní prostory obou kotlů, vodní prostory spojují 
se trubicí, procházející zmíněným krdlem. Vody napájecí dostává se pouze 
kotli vrchnímu, odkud zmíněnou trubicí teče potřebná část do spodního

Obr. u202.,.
/C ě -4 lo  € -  sO dys^ M r i -t é -v

kotle, dostává se tudíž kotli plamencovému vody již značně vyhřáté, 
takže horkým plynům z topeniště unikajícím zbývá ještě veliká část 
tepla, jež sdělují vodě v kotli trubkovém. Topeniště jest uloženo přímo 
v plamenci, který bývá vyztužen hrdly gallowayskými. Výhřevná plocha 
u této kombinace kotlů jest značná, rovněž prostory vodní i parní vyni
kají obsáhlostí.

Dříve než pára přichází do parojemu, prostupuje trubicí, v níž zane
chává největší část uchvácených vodních částeček, které stékají zpět do kotle.

Oba vodní prostory jsou spodem spojeny společnou trubicí, kterou 
při čistění kotlů se voda vypouští. Žárovky sdruženy jsou ve dvou sku
pinách, mezi nimi prochází prodloužené hrdlo obou parních prostorů.

Čistění žárovek děje se předem pomocí dvířek, která spojují příslušný 
tah s vnějším prostorem. Kotle tyto vyrábí akc. sp. zhořelické strojírny 
a slévárny železa ve Zhořelci.

Kotle lokomobil . Kotle tyto na rozdíl od předchozích většinou ve 
zdivu, vyjímaje kotle stojaté, pevně uložených a stálých, nazývají se pře
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nosnými, ač i těchto v některých případech může se užíti jako kotlů 
stálých. Obyčejně jsou spojeny přímo se strojerm či lépe řečeno stroj jest 
na nich zbudován, ve kterémž případě nazývají se lokomobilami.
*" Kotle" lokomobil (obr. 202 . a 203.) staršího původu měly žárovky 

vesměs pevně spojené se zevním kotlem, novější druhy za příčinou snad
nějšího čistění a po případě opravy žárovek provedeny jsou tak, že se 
trubky i s ohništěm dají z kotle vytáhnouti. Na připojeném obraze jest 
znázorněn kotel se žárovkami a ohništěm povytáhnutým. Ohništěm jest 
válec z kotlového plechu, opatřený^dvojím dnem. z nichž do jednoho jsou 
zaváleny žárovky, v druhém, jež jest zároveň dnem zevnějšího kotle, 
upravena jsou dvířka k topeništi. Zadní konce žárovek zaváleny jsou 
v okrouhlé desce, která po zastrčení rovněž jako přední společné dno to
peniště a zevního kotle pevně se zevním kotlem pomocí četných šroubů

Obr. 203.

jest spojena a zatěsnena. Spojení toto musí vzdofrbvati tlaku páry a vody 
v kotli za dosti značného napjetí.

Na zadní část zevního kotle přinýtovaná jest zvláštní komora pro 
dým, tak zvaná dýmnice, na jejíž temeně nachází se komín se záinyčkou, 
pomocí nízTse reguluje tah v komíně.

V topeništi nachází se rovinný rošt, kotel opatřen jest na temeni 
parojemem.

Komínem odcházející dým nemá pro malou délku komínu dostateč
ného přirozeného tahu, který  by kouř a plyny z topeniště žárovkami 
účelně odváděl a oheň na roštu oživoval. Z této příčiny podporuje se tah 
v komíně umělým způsobem výfukovou parou. Proud páry vyplňuje nejen 
celou svrchní část komína, ale proudem svým strhuje celý obsah roury 
do ovzduší a usnadňuje kouři a plynům ze žárovek a dýmnice cestu.

P ři dopravě lokomobil po cestách velmi často nerovných doznal by 
i velice pevně osazený komín poruchy a v mnohých případech porušil 
by i rovnováhu celé lokomobily. Z této příčiny upravuje se komín sklopný, 
jehož temeno, jmenovitě při užití lokomobily v sousedství stodol při mlá
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cení obilí, nebo i na jiných místech, kde bý okolí jiskrami z komínu vy
letujícími mohlo doznati škody, opatřuje se zvláštním košem či jiskro- 
jemem.

Zobrazený kotel působí na stroj na jiném místě se nacházející a po
staven jes t na zvláštním základě na čtyřech nohách, jest tudíž stálý, aniž 
by byl zazděn.

Obr. 205.

Lokomobily, Lokomobila jest stroj s kotlem v jediný celek sloučený. 
Opatřuje se ku snadnější dopravě s místa na místo koly, jimiž však pára 
v kotli vyvozovaná nepohybuje, nebo se staví prostě bez zvláštních kol 
a doprava její na jiné místo provede se různým způsobem.

Pojezdné lokomobila znázorněna jest na obr. *204. a '205. Stroj parní jest 
místo na 'zvláštním rámu umístěn přímo na kotli. Parní válec zobrazený 
v řezu na obr. 206. má rozvod šoupátkový a opatřen jest na temeně ko
morou, vlastně parojemem, do něhož pára otvory z kotle proudí. S ko
morou a parním válcem souvisí šoupát.ková skříň a odváděči kanál. P o 
jišťovací ventil umístěn jest na temeně parojemu. Ostatní součásti stroje
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jsou patrny z obrazu a na základě podrobných popisů v přední části této 
knihy snadno srozumitelný. P řipojený obr. '207. znázorňuje řez válcem 
a šoupátkovou komorou stroje kompoundního.

Menší lokomobily mají je 
diný setrvačník upravený záro 
veň pro převod sílý řemenem.

Větší stroje mají dva setr
vačníky. V obou případech mo
hou setrvačníky býti upraveny 
pro převod provazový. V každém 
případě však. vyžadují-li toho 
okolnosti, může na hřídel býti 
naklínována také řemenice.

Podrobné zařízení parního 
válce se šoupátkovou komorou 
spatřujeme v částečném řezu a 
v pohledu na obr. 208. P řed 
stavuje rozvod Riderův ve spo
jení s těžkým, rychle a jistě 
účinkujícím Porterovým regulá
torem, kterým  se expansi vni 
šoupátko samočinně ustavuje, 
v náležitém poměru ku spotřebě

224

Obr. aOfi.

parní síly a větší nebo menší náplní parního válce. Převodu rotačního 
dostává se regulátoru hlavním hřídelem pomoci ozubených kol. Uložen 
pák regulátoru a převod jeho na šoupátko jest z obrazu patrný. Pojišťo
vací ventil, u větších
strojů dva ventily, umí
stěn jest na parojemu.

TJ lokomobil kom- 
poundních 

(obr. 209.) o- 
patřen jest 

válec vysoko
tlaký samo
činným Ride- 
rovým rozvo

dem, válec 
nízkotlaký 

pak jednodu
chým, rukou 

řiditelným, 
plochým šou
pátkem pro 

expansi.
Na obr.

210. znázor
něna úplná 

kompoundní 
lokomobila

Obr. 207.

s receiverem, k níž vztahují se obrazy 207. a 208. Lokomobila nespočívá 
na kolech, nýbrž na nohách, jest tudíž od všeobecné představy, jakou 
o lokomobile chováme, poněkud odchylná.

Pára vstupuje nejdříve do menšího, vysokotlakého válce (obr. 207.), 
odtud po vykonané práci do receiveru, uloženého kolem většího válce
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a konečně do válce nízkotlakého, z něhož uniká buď do výfuku, nebo za 
účelem opětného upotřebení, do kondensátoru.

Kondensátoru užívá se u kompoundních strojů větších, Kondenso- 
váním výfukové páry dociluje se většího pracovního efektu a úspory na 
palivu, v obou případech až 25%. Zařízení tohoto dá se však užíti jen

v tom případě, je-li zá
soba chladící vody dosti 
hojná, při nejmenším asi 
300 l na efektivní koň
skou silu a hodinu.

Kondensátor jest 
připojen na výfukové 
potrubí válce nízkotla
kého (obr. 211) a opa
třen přiváděcím kohou
tem pro chladící vodu. 
Na obraze znázorněn jest 
zevnějšek kondensátoru 
vstřikového. Spojovací 
trubice mezi kondensá
torem a vývěvou opa
třena jest střídavým ven
tilem, kterým se konden
sátor vypíná z činnosti 
v případě, má-li stroj 
pracovati bez konden
sace. Stojatá vývěva u- 
vádí se v Činnost vý 
středníkem a hlavním hří
delem, vyčerpaná směs 
vody chladící i konden- 
sované odvádí sé do při

pojeného vodojemu.
S vývěvou spojuje se 
napáječka, která potřeb
nou vodu k napájení 
kotle čerpá z vodojemu 
vývěvy, avšak může býti 
také z činnosti vypnutá 
uvolněním kohoutu, u- 
místěného na spojovací 
trubici.

Vývěvou dociluje 
se vakua pro čerpání 
chladící vody z hloubky 
5 až 6 m, při hloubce 
větší jest však třeba 
zvláštní výtlačné pumpy. 

Kondensovaná vo
da jest znečištěna olej'em a nehodí se bez pročištění k napájení kotle. 
V tomto případě užívá se čisticího aparátu, který  vodu oleje zbavuje a od
vádí ji  před napájením do vyhřívače.

Vstřikového kondensátoru možno toliko v případech, kdy voda chla
dící jest velice čistá a pak ješrě po náležitém odstranění oleje, užiti k opět
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nému napájení. Kondensuje-li se pára vodou nečistou nebo porušenou 
roztoky solí, užívá se kondensace povrchové.

Lokomobily, opatřené povrchovým kondensátorem, opatřují si samy 
vodu destilo
vanou, jež po 

odstranění 
oleje nezane
chává v kotli 

n ižádných 
stop. Za tím 
účelem opa
třu je se kon
densátor čet
nými, tenký 
mi, mosazný
mi trubicemi, 
kterým i prou
dí pára výfu
ková. Trubice 
nacházejí se 
ve vodě chla- Obr. 209.

dící, jejíž
množství se stále obnovuje způsobem, který  byl u kondensátorů po
drobně vylíčen.

Lokomobily s přehřátou parou (obr. 212.) rozlišuji se od lokomobil 
poháněných parou nasycenou tím, že v dýmnici jejich se nachází přehří-

Obr. 210.

vač páry. Vnitřní zařízení kotle dá se po uvolnění spojovacích šroubů 
vyjmouti, jak  z připojeného obrazu patrno.

Přehřívač sestává ze železných spirálově vinutých trubic o silných
Kronika, práce. X. 5 1
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stěnách, kterými prochází nasycená pára a kolem nichž proudí plyny ze 
žárovek unikající. Proud těchto plynů upraven jest deskou a zvláštní spi-

Obr. 212.

rálou tak, že $e přehřívači dostává stejnoměrného vyhřívání po celém 
povrchu.
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P ři vytápění kotle otevírá se jeden z otvorů v desce, aby počátečný 
odtok plynů se ustálil. Po vyhřátí se zmíněný otvor uzavírá klapkou 
a zůstává průběhem Činnosti přehřívače stále uzavřen. Pára v přehřívači 
zahřívá se až na 350° C, 
čímž vyčerpá se teplo 
plynů tou měrou, že 
do komína odcházející 
p lyny mají teplotu jen  
málo větší, než pře-' 
hřátá pára.

Vypnutí přehří
vače z chodu dociluje 
se krátkým  spojením 
páry z kotle unikající 
s parním potrubím po
mocí spojovacího ko
lena, stroj pak v tomto 
případě uvádí se v po
hyb parou nasycenou.

Kompoundni loko 
mobila s přehrivačem
znázorněna jest na 
obr. 213. a 214, v úpl
ném řezu v  náryse a 
v částečném řezu v pů
doryse.

Na topeništi z vl
nitého plechu vyvo
zené p lyny procházejí 
žárovkami a proudí 
v zadu umístěným 
přehřívačem, sestave
ným  z několikaná
sobně spirálově vinu
tých rour, kterými 
proudí nasycená pára 
z kotle. Komín jest 
opatřen také klapkou 
k regulování tahu.

Obě zalomené 
části hřídele jsou na
točeny o 180°, hřídel 
jest uložen na třech 
ložiskách a opatřen na 
volných koncích se
trvačníky.

Regulace děje se 
pérovým, na hlavním 
hřídeli umístěným re
gulátorem.

Mezi oběma válci nachází se receiver; samočinný expansivní rozvod 
nachází se jen u válce vysokotlakého, válec nízkotlaký má náplň nemě
nitelnou.

51*
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Lokomotivy. Lokomotivy zužitkují veškerou v kotli vyvozenou parní 
sílu ku pohybu vlastních kol po zvláště upravené a železnými kolejnicemi 
opatřené cestě. Třením, mezi koly a kolejnicemi způsobeným, pohybuje

se lokomotiva v určitém 
směru. Tření toto jest 
tou měrou značné, že 
překonává i veliké zatí
žení stroje v podobě 
přivěšených vozů ná
kladních.

Podoba lokomotivy 
s lokomobilou jest jen  
částečná, rozdílů jest zde 
tolik, že zastiňují části 
souhlasné. Již  zařízení 
kotle, v každém případě 
ležatého, doznává v  této 
příčině podstatné změny 
vzhledem ku dosti ne
klidnému pohybu po ko
lejích.

Veliká spotřeba 
páry vyžaduje rozsáhlej
šího topeniště, než ja 
kého může poskytnouti 
tvar válcový, omezený 
u lokomotivy rozchodem 
kolejnic. Z této příčiny 
se upravuje topeniště 
v podobě se stran stla
čené a povstalý úbytek 
nahrazuje se prodlouže
ním žároviště pod nej
nižší povrchovou přímku 
parního kotle. Tvaru 
toho, znázorněného na 
obraze ‘215., užívá se 
v mnohých případech 
i u lokomobil.

S těny žárové ko
mory f  jsou celkem ro
vinné a obklopeny jsou 
ze všech stran, dno vyjí
maje, vodou. Aby snesly 
značný tlak napjetí páry 
i vody v kotli panující, 
vyztužují se četnými roz- 
porkami S. Strop vy- 
ztužuje se podobnými 
delšími rozporkami, nebo 

se přinýtuje {na příčné trámce nebo žebra R. Konce rozporek se rozný- 
tují. Rošt /' jest rovinný, pod ním nachází se popelník J\ v zevnější stěně 
jsou upravena dvířka pecní, ve stěně vnitřní jsou zaváleny přední konce 
žárovek r, jichž bývá mnoho a které prostupují kotel po délce a končí
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ve stěně dýmnice K. Druhá, vnější stěna dýmnice zahrazena jes t veli
kými jiv ířky, jež umožňují protahování a čistění žárovek.

Žárorysem jest strop ohniště, je s t tudíž třeba, aby vnitřní strany 
kotle byly pod vrstvou vody, jejíž výška musí obnášeti nejméně 100 m m  
a sice v každém případě, za klidu i za pohybu lokomotivy po tra ti vo
dorovné i při jízdě do vrchu. Stav vody v kotli či lépe řečeno povrch 
vody, za klidu i za jízdy rovnoměrně rychlé, zůstává stále vodorovný, 
nebéřeme-li zřetel ku zvlnění povrchu vody varem. J inak  tomu jest při 
rychlém rozjíždění a náhlém zastavení lokomotivy. V těchto případech se 
voda shrnuje k jednom u nebo druhému víku parního kotle.

Komín kotle jes t vždy nehybně upraven, nikdy není sklopný, tah 
se u něho jako u lokomobily zvětšuje parou výfukovou nebo někdy 
i parou ostrou.

Na našich drahách nesmí býti šířka lokomotivy větší 3 05 m  a výška 
nemá přesahovati i s komínem od kolejnice počínaje 4 7 ni, rovněž i nej
níže položené části lokomotivy mají býti od kolejnice nejméně 130 m m  
vzdálené.

U lokomotiv o značnější výkonnosti ukládá se zásoba vody a paliva 
ve zvláštním přívěsném voze, tak zvaném tendru, k terý jes t s lokomotivou 
organicky spojen. Menší lokomotivy 
nemají zvláštního tendru, zásobu vody 
chovají pak ve zvláštní nádržce, pa
livo v přepážkách po stranách.

Kotle lokomotiv pro dráhy se 
stoupáním velice příkrým, nebo kotle 
drah ozubených, sestrojují se více 
méně odchylně od původního typu 
dle účelu, jakému slouží.

Je-li třeba síly tak značné, že 
by kotel nabyl zvětšením rozměru 
délkového nepřípustné rozsáhlosti, 
rozdělí se délka, jakou by vzhledem 
k požadavku výkonnosti jediný kotel 
z nichž každá má své zvláštní topení,

Obr. “215,

mel nabýti, ve dvě stejné části, 
tudíž vlastně kotle dva se společ

ným topičem. Obě topeniště jsou obrácena k sobě. S podobnými ̂ loko
motivami setkáváme se zvláště na drahách severoamerických.

Parn í stroj lokomotiv jest vždy dvojčitý. Vyžaduje toho povaha 
účelu, k jakém u se lokomotiv užívá. Válce parní umístěny jsou po obou 
stranách rámu, na němž spočívá i kotel. Rám pak jest i s kotlem zavěšen 
na pérách, opírajících se o nápravy. Jsou-li válce umístěny mimo rám, 
upotřebí se hnacích kol jako klik.

Z náprav, na něž jest lokomotiva uložena, jest hlavnim hřídelem 
bud jen  jedna, nebo se spřahnou dva i tři hřídele či nápravy. Tento 
případ nastává jmenovitě u nákladních lokomotiv pro veliké zatížení, 
u nichž by pouze jed iný  pár kol nevyvinoval tak veliké tření, jakého jest 
k pohybu třeba.

Parní rozvod děje se výstředníky, naklíněnými na hřídeli. Regulá
tor nemá tvaru, jaký  obyčejně u regulátoru spatřujeme, nýbrž jest na
hrazen zvláštním šoupátkem nebo ventilem, kterým  se přívod páry  řídí, 
po případě zcela zastavuje. Ovládání jeho děje se rukou a uvolňuje se 
tehdy, nastane-li stroji cestou při větším stoupání tratě náhlé zatížení. 
Ukládá se na místě, odkud lze dosíci páry pokud možno suché.

Řízení stroje na chod zpětný děje se pákou, jež účinkuje na kulisu 
rozvodnou.
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Lokomotivu 111 d ilvují druh kol, z niokž všechna jsou nosná, spočívá 
tudíž tíha lokomotivy na všech, ttl© jmi kola kliková, jož pomooí ojnice 
spojena jsou h křížovou hlavou a plsbnioí, dodávají lokomotivě běhu.

Veškerá kola o lokomotiv železničních opatřena jsou přírubami na 
vnitřní straně, jimiž dostává se jim spolehlivého vedení mezi kolejnioerni.
0  lokomotiv silničních, pokud se jich bez kolejnic užívá, jsou veškerá 
kola boss přírub.

Kotlo s  vodními t rubicemi ói trubnató .  Il všeoh dosud uvedených 
parních kotlá byl prostor vodní buď značně rozsáhlý, nebo aspoň poměrně 
dosti značný. V každém tomto případě vyžadoval kotel následkem většího 
vodního prostoru i značnějšího objemu a přirozené, že větší kotel podmi
ňoval i zvětšenou sílu stěn kotelních, aby čelily nejen značné tíze vody, 
ale i napjetí, Jm enovitě posléze jm enovaný požadavek dosahoval v praxi 
výše tou měrou značné, že při sesilování kotelních stěn s velikým pro
storem vodním došlo se téměř na hranici přípustnosti, jelikož nestávalo 
plechá kotolnýoh theoretický požadované tlouštíky, a rovněž i praktické 
obrábění nad obyčej silných plechů působilo veliké obtíže, k nimž so
1 přidružovala v prvé řadě otázka finanční, neboli daleko pracnějším udo- 
bováním a, větší váhou stoupala nepoměrně i cena kotlů, a nejevila se nijak 
v příznivém poměru s docíleným efektem. Nwl to i bezpečnost příliš 
objemných kotlů nebyla uspokojující, jak vo příčině materiálu, na nějž 
se kladly nesmírné požadavky, tak i ve příčině spousty vřolé vody a páry, 
k terá případným uvolněním některé stony by zaplavila a ohrozila roz
sáhlé okolí.

Veškeré tyto příčiny, jmenovitě bezpečnosti so týkající, měly za ná
sledek novou konstrukci kotlů, při níž se dřív© pouze jednotný vodní 
prostor rozdělil na větší počet prostorů menších, Čímž so jmenovitě ol>- 
meziio nebezpečí výbuchu, Jm enované menší prostory vodní utvořeny 
jsou z trubic, kterými voda proudí a úbytek je jí v páru proměněný na 
hrazuje so stálo přiváděnou vodou novou. Konec trubic vodních jsou 
volné a ústí do společného neobsáhlého prostoru vodního. Prostor mezi 
vodními trubicemi naplněn jest žhavými plyny z topeniště proudícími, 
čímž opět nabývá se obsáhlé výhřevné plochy, která připouští nejen 
rychlou proměnu vody v páru, ale podstatně zvyšuje i napjetí. Další vý 
hodou jest při menším celkovém objemu trubek, vzdor většímu tlaku, 
menši tlouštic a stěn, jež se jeví i při kotli následkem menšího jeho objemu.

Stinnou stránkou kotlů tn i hnutých jest odměřený vývin páry, který 
nesnese náhle změny, jedná-li se o větší spotřebu, jež se při malém 
množství vody nemůže bez nebezpečí náhle uhradili,

Myšlénka tato ovládla strojnický průmysl tou měrou, že dnes setká
váme se s kotly trubnutými zhusta v uspořádáni volioo odchylném, v čet
ných vice méně složitých kombinacích. Největší oblibě těší se kombinace 
trubek vodních s ležatým válcovým kotlem, k terý  vyrovnává nedostatek 
z malého množství vody a pávy vznikající,

Tnilmutý kotel Stoimnillloniv sestavený kotlárnou firmy D. P. S te in- 
mttller v (hunmersbtvehu v Porýnsku (obr. 21ti.) sestává v podstatě z kotle 
trubnatého, v němž si' vyvinuje pára v trubicích šikmo postavených 
a ústioich na obou koncích ve společné komory, spojené hrdly s výše 
položeným válči týni kotlem. Pára vyvinuje so pouze v trubicích, výše 
položený kotel umná s plyny a topením žádného spojení. Opatřeni toto 
podstatně přispívá k bezpečnosti celého zařízení, neboť svrchní kotel jest 
pouhou nádržkou na vodu a sběračem páry ve vodních truhioíoh vyvi
nované. Před vytápěním naplní se trubice zcela a svrchní kotel do polo
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vice vodon. Po zatopení zahřívá se voda v trubicích a stoupá následkem 
rozdílu v hustotě do přední komory a odtud do válce, odkud se do trubic 
tlačí samovolně chladnější voda s vrchního kotle. Tím povstává kroužení 
či cirkulace vody z trubic vzhůru a z kotle do trubic v míře normální 
potud, pokud voda se neprohřeje do varu. Jakm ile však se počne vyvi- 
novati pára, unikají parní bublinky hromadně do vrchního kotle, čímž 
voda v přední výše položené části trubic pozbývá značně hutnosti a cir
kulace následkem toho se urychlí. Část vody s parou ubírá se ve vrchním 
kotli rourou na dně umístěnou do hrdla a odtud do komory nížepolože- 
ných konců trubic, větší část pak páry s vodou proudí do trubice nad 
osou kotle a nad povrchem vody vodorovně uložené, ?v níž voda násled-

/  I/  á *7 
' ■ Obr. 210. , "  , . , f- /  , f , i

3 & IW  4 , tcf i  f 9  / y  w & h w v m *
kem tíhy klesá ke dnu trubice a odtud vytéká Četnými otvory zpět do 
kotle, pára pak úplně vody zbavená klidně uniká do parního prostoru. 
Posléze uvedená nádržka má za účel rozloučení vody od páry a vysušení 
této. Otvory prosáklá voda nastupuje novou cirkulaci trubkami a kotlem, 
vyloučená pára vypouští se do stroje až tehdy, když prošla jinou na 
temeni kotle se nacházející a jemnými otvory opatřenou rouróu.

Napájení kotle děje se zvláštním ventilem, umístěným ve vrchním 
kotli tam, kde se ubírá z trubic proud nejvíce horké vody do vrchního 
kotle. Poměrně studená napájecí voda stykem s vodou horkou zahřívá se 
ihned a vylučuje přimíseniny, jež v podobě kalu se ve vrchním kotli 
soustřeďují a při čistění zvláštní odkalnicí odstraňují.

Aby plyny z topeniště neubíraly se příčným směrem a nej kratší 
cestou do komína, vkládají se mezi trubice příčky, kterým i se dráha 
plynů přiměřeně prodlužuje a reguluje.
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Komory, do nichž ústí konce trubic, jsou dvoučelné a každá z čel
ných ploch opatřena jest tolika otvory, kolik trubic bylo užito. Do vnitřní 
plochy se jednotlivé trubice pouze zaválcují, otvory v zevních stěnách 
komor upravují se za účelem čistění trubic a uzavírají se neprodyšně 
deskami a šrouby. Utěsnění otvorů tvoří největší obtiž u těchto jinak 
výborně účinkujících kotlů Obě deskv Čelné, vnější i vnitřní, každé ko
mory vyztužují se Četnými šrouby nebo nýty, jichž umístění jest rovněž 
z vyobrazení patrné.

U těchto kotlů se stává, že voda z vrchního kotle do trubic prou
dící volí kratší cestu výše položenými vrstvami trubic s opominutím vrstev 
nižších, které pak snadno podléhají zkáze. Následkem kratšího spojení 
dostává se pak i vrchnímu kotli málo a méně vyhřáté vody. Vodě této 
zabraňuje se přepažením komory po délce příčkou, která ponechává vodě 
volnosti pouze na nejnižším místě komory. Za příčinou čistění opatřuje 
se příčka otvory přikrytými snadno odstranitelným závěrem.

U jiného systému dvoukomorových trubnatých kotlů béře se zřetel 
na páru hromadící se jak  v trubicích tak i v komoře a k sloupci vody, 
kterým pára musí procházeti, než dospěje do parního prostoru vodorov
ného kotle.

Přední, výše vyčnívající komora vodní rozdělena jest zanýtovanými 
příčkami v jednotlivé vodorovné komory, do nichž ústí vždy jedna řada 
trubic. Komory tyto spojeny jsou jednak mezi sebou, jednak nejvyšší 
jejich části či temena společnou rourou s parním prostorem v kotli. 
Z každé řady trubic při temeně vodorovné komory soustředěná pára od
chází přímo vzhůru do parního prostoru a nemusí se prodírati dosti vy
sokým sloupcem vody. Soustava tato využitkuje tepla topného ještě tím, 
že provádí plyny kolem vrchního kotle. Při větší výhřevné ploše a větší 
nepravidelné spotřebě páry užívá se dvou kotlů vrchních.

Pouze jedinou vodní komoru má kotel Durrův Dle potřeby má jeden 
nebo dva kotle vrchní, spojené hrdly s komorou, do níž ústí trubice, v níž 
jsou umístěny zvláštní dělidla na vodu a páru. Rozdělení provádí se po
mocí zvláštních příček a napájením každé jednotlivé trubice zvláštní 
trubkou. Příčka dělí komoru ve dva díly, přední a zadní Skládá se z jed 
notlivých dílů, které přiměřeným opatřením uvolňují přístup k trubicím 
za účelem čistění zadní stěny komory a k výměně trubic, jež jsou 
pouze do příslušných otvorů vložené a jednoduchým utěsňovacím krouž
kem utěsněné. Další těsnění provádí se samočinně účinkem tepla a tlaku.

Napájení děje se vrchním kotlem a jsou-li dva, pravým, v němž 
voda napájecí proudí z předu do zadu, vstupuje hrdlem do druhého kotle, 
ubírá se ze zadu do předu a odtud do prvého oddělení komory a jedno
tlivými napájecími trubicemi do trubic varných, v nichž se vyvinuje pára, 
která stoupá zadním oddělením komory a do onoho z vrchních kotlů, do 
něhož ústí napájecí trubice. Odtud proudí do druhého kotle a nenáhle 
k parojemu, při čemž delší cestou a pomalým tempem poskytuje se páře 
času. aby pozbyla největší části vody.

Napájením vrchních kotlů vodou a uváděním jí ihned ve přímý styk 
s vodou vřelou vylučuje se největší ěást nerozpustných příměsků v po
době kalu, k terý  se v kotli usazuje a odtud dle potřeby vypouští. Za
nesení varných trubic v tomto případě jes t velice omezeno.

Trubnaté kotle de Lavalovy. (Zastoupení má Rudolf Schwarz ve 
Vídni III-3.) Pro parní turbiny de Lavalovy sestrojuje závod vynálezcův 
parní kotle zvláštní soustavy, určené k rychlému vyvinování páry. P ře 
hledný obraz řečeného kotle podává nám náčrtek '217.
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Sestává z válcového kotle A a z komory N, ve spojení s trubicemi
a a { tvaru U, jichž bývá dle dělnosti kotle větší nebo menší počet řad.

Ústí spodních ramen trubic U opatřeno jest volně uloženou cívkou, 
přírubou a prolomeným chránítkem před vypadnutím  do komory N  a vnik
nutím do trubice chráněnou. Cívka jest ve směru podélném provrtaná 
a povstalým otvorem proudí voda v obmezené míře z komory do ohnu
tých rour, z nichž každá jest posuvnou cívkou opatřená.

Komora N  můžé se kohoutem Z  přepažiti ve dva úplně oddělené 
prostory, jakých jest třeba k automatickému čistění aparátu.

Spojení mezi kotlem A  a komorou N  provedeno jest zvláště pro
páru i zvláště pro vodu. P rvní spojení obstarává roura F, k terá spojuje
parní prostor ko
mory s parním 
prostorem kotle, 
druhým jest rou
ra Q, spojující 
dna kotle a ko
mory a opatřená 

kohoutem Y. 
k terý mezi cho- 
dem jest natočen 
tak, aby jmeno
vaná spojovací 
roura byla uvol
něna.

Po zatopení 
vyhřívají se tru
bice a vznikající 

pára sděluje 
teplo vodě v tru 
bicích a v dalším 

průběhu hledí 
vodu z obou 

konců trubic vy- 
tlačiti. U horního 
konce trubic ne
ní jiných překá
žek než voda, J \ u i t . Obrn‘217/ /
částečně v tomto /  k r u
rameně a vrchní části komory JV se nacházející, kterou pára vyhání 
jednak rourou F  do kotle, jednak jí tlačí do spodní Části komory N. 
Dolejší konce nakloněných ramen vodních trubic jsou částečně uza
vřeny cívkami, takže voda z nich nemůže tak rychle unikati, jako z ramen 
vrchních. Voda v komoře N  má státi na rozhraní vrchní a spodní části, 
asi v místech, kde se nachází kohout Z, takže spodní konec trubice F  
stýká se jen  s parou. Z počátku chodu povstává v tomto místě kolísání 
povrchu vodního, které však průběhem chodu obmezuje se jen na míru 
nepatrnou. Po vyrovnání tlaku ve vodních trubicích a kotli klesá voda 
vlastní tíhou z kotle rourou Q do spodní části komory N , odkud jí malá 
částka uniká cívkou do U trubic varných, kde se proměňuje v páru. 
Pochod ten opakuje se v rychlém tempu a vývin páry jest nejen hojný, 
ale také nepřetržitý, za cirkulace směrem šípů C G  z varných trubic do 
kotle A. Voda, v kotli A  se nacházející, kondensuje z počátku veškeru 
páru a teplem z ní uvolněným se tak dlouho zahřívá, až nastane úplné

Kronika priice. X. 5 2
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vyrovnání rozdílu tepelného. Nastane-]i následkem náhlého odtoku páry 
zmenšení .tlaku v kotli, vyvinuje se pára ze zásoby vody působením tepía 
v ní nahromaděného a sice po dobu, než se napjetí páry a teplota vody 
vyrovnají. Zjev tento vyskytuje se ostatně i při jiných ko.tlech s větším 
vodním prostorem.

Čištění varných trubic může se díti po každém přerušeném topení 
ostrou parou pomocí kohoutů Z  a Y. Kohoutem Z  se uzavře spojení mezi 
vrchní a spodní částí komory N, rovněž uzavře se spojení spodní části

komory N  s vodou 
v kotli troj směrným 
kohoutem F, k te rý  se 
otočí tak, aby nastalo 
uvolnění s atmosféri

ckým vzduchem.
Y kotli dosud napjatá 
pára uniká rourou F  
do vrchní Části ko
mory N  a varnými tru 
bicemi směrem šípu 
R R  zúženým]otvorem 
cívky do spodní Části 
komory N  a odtud 
kohoutem Y  pomocí 
jakéhokoliv vedení do 
zvláštní nádoby nebo 
do ovzduší. Prudce 
proudící pára vypudí 
z komory N  nejen 
zbytek v ní se nachá
zející vody, ale také 
usazeninu a kal v kotli 
a trubicích sražený.

Roura Q může 
se přiměřeným usta
vením troj směrného 
kohoutu Y  bez ná
sledků a nepříjemno
stí čistiti i mezi cho
dem, jelikož varné 
trubice mohou býti 
zapuštěny do komory 
tak, aby jistá jejich 

Obr. 218. ý  část měla pro sebe
' : ■': ; ' zvláštní úplně vypra

venou komoru N , opatřenou vlastními kohouty pro Čištění a profukování. 
Z tráta páry a vody přofukováním povstalá jest celkem nepatrnou. TJ špatné 
vody může se kotel i potrubí Čistiti každodenně.

Yarné trubice mají průměr 25 m m, neobsahuje tudíž každá z nich 
ani přílišné množství vody ani pářyTfakže v  pádu nahodilého poškození 
nebo prasknutí nemůže povstati explose. Rovněž jest, jak  výše uvedeno, 
postaráno o to, aby všechny roury neústily do téže komory, takže i v  pří
padě nehody vypne se z vedení jen  dotyčná partie varných trubic, na 
níž nastala porucha.

Yarné trubice, ač jsou v přímém styku s ohněm a žhavými plyny
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z neho vystupujícími a nejsou zúplna naplněny vodou, nedoznávají p o 
ruchy, neboť vyvinující se z nich pára ubírá jim  tolik tepla, že stálý 
a zhoubný jeho účinek na stěny trubic nastati ani nemůže.

Případné opravy při soustavě tou měrou jednoduché a přehledné 
mohou se snadno a v mnohém případě i bez porušení chodu provésti.

Obraz ‘218. znázorňuje fotografický snímek přední části dvou baterií 
po dvou parních^kotlech téže soustavy.

Soustavy této může býti užito v jiné úpravě, při níž zevní cídění 
nebo případná oprava varných trubic a spodní části kotle usnadňuje se 
nejrozsáhlejší měrou. Za tím účelem upravuje se kotel v jiné poloze 
a obsah jeho se značně zmenší. Obraz|219. podává přehled nové úpravy. 
Kotel A , znázorněný v příčném řezu, opatřen svrchem a spodem komo
rami, do nichž ústí konce varných U trubic. Voda do trubic proudí přímo 
z kotle A  posuvnými cívkami, jichž zařízení a úprava popsány u modelu 
předchozího, jen  v takovém množství, jaké se v trubicích může okamžitě 
proměniti v páru. U tvořená pára proudí vrchními rameny trubic do parní 
komory na temeně kotle 
se nalézající a odtud do 
parního prostoru kotle A.
Cestou nestýká se pára 
s vodním sloupcem a ne
musí překonávati jeho tlak 
a zároveň nestrhuje s se
bou vodní částečky, takže 
přichází do parního pro
storu úplně suchá. Jelikož 
voda v  kotli A  tvoří pouze 
zásobárnu pro napájení 
trubic a^vyhřívá se pouze 
parou, nemůže plamen na 
ni účinkovati přímo a var 
její nemůže býti nikdy 
bouřlivý.

Vnitřní čištění kotle ' 11,1
a odstranění kalu a usaze
nin v něm v při]éhajících“komorách a^trubicích děje se opačným proudem 
páry, docíleným přerušeným fepojením vodního prostoru s komorou dolní, 
uzavřením kohoutu Z  a uvolněním vypouštěcího kohoutu Y. Původní směr 
páry, kterým se při vývinu ubírala do kotle, označen jest šípem C C, 
zpětný směr, jakého se užívá pouze k proíukování trubic, označuje šíp R  R.

I  zde dle velikosti kotle a požadavku naň kladeného, pokud se v ý 
konnosti týče, sestává komora dolní buď pouze z jediného prostoru, nebo 
obsahuje dvě nebo i více oddělení s jistým  počtem trubek varných 
a zvláštními kohouty.

Kotle tyto jsou buď stálé, ve zvláštnímjsdivu uložené, nebo1 přenosné, 
avšak v obou případech jsou sklopné.

Stejné konstrukce jsou kotly přenosné, kterých se užívá k občas
nému vyvinování páry na místech se měnících, ku dopravním vozidlům, 
k  pohánění lodních strojů a j. Kotle tyto postrádají zdivá.

Obrazy 220. a 221. podávají fotografický snímek lodního kotle v cel
kovém pohledu a sklopeného.

Kotel má dle potřeby i více komor oddělených mezi sebou, spojení 
parního prostoru v kotli se spodní komorou může býti otočením kohoutu

52*
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přerušeno a spojení téhož prostoru s vrchní komorou jest- omezeno ven
tilem, na jehož hřídelíku jest upravena páka, jež vyčnívá z komory.

Stane-li se na varných trubicích porucha, klesne z komory vyční
vající páka a naznačuje obsluhovači, která partie trubic jest poškozena. 
V tomto případě není třeba než uzavříti pod pákou se nacházející kohout, 
aby poškozená partie byla úplně isolovaná a vypnuta. Vyžaduje-li toho 
potřeba, mohou ostatní nepoškozené partie účinkovali dále, takže činnost 
stroje neustane a poškozená část může se teprve při vhodné příležitosti 
opraviti.

Jedná-li se o pouhé puknutí jediné trubice, tu  postačí, ucpe-li se po 
shrnutí paliva od [poškozené partie na právo a na levo otvor dotyčné 
trubice, aby voda a pára jím nemohla prouditi. Před omezením ohně

zmírní se tah 
v komíně. Každá 
z těchto oprav, 
prováděná zruč
ným strojníkem 

nebo topičem, 
vyžaduje pouze 

několik minut 
času.

Čištění tru
bic a kotle ze
vně, jakož i to
peniště a do něho 

ústících tahů, 
vyžaduje u j i 

ných soustav 
značné námahy 
a jmenovitě zad
ní partie jsou 
buď ztěžka pří
stupné, nebo vů
bec nepřístupné. 
Okolnost tato pa
dá hlavně na 
váhu u kotlů ná
mořních, pod ni
miž se topí uhlím 
rozmanitého p ů 

vodu a nestejných vlastností, z něhož některé druhy vyvinují mnoho 
sazí a v krátkém čase zanášejí průduchy.

U lodních kotlů této soustavy usnadňuje se cídění a vymetání tím, 
že se kotel i s varnými trubicemi sklopí kol osy zevně ve výši roštu se 
nacházející, čímž se celý, jindy neviditelný a často nepřístupný vnitřek 
úplně obnažuje.

Před  klopením uvolní se spojení kotle s napájecí rourou a* parovo- 
dem a odstraní se vrchní komoru přikrývající deska. O těchto kotlech 
podává zprávy Rudolf Schwarz ve Vídni III.

Jiného druhu jsou trubnaté kotle Babcocltovy a Wilcoxovy. Soustava 
vodních trubek jest rozčlánkovaná ve sloupce, z nichž každý má vlastní 
komoru, která je s t neodvislá od komor a sloupců sousedních. Konce trubic 
vodních jsou zaváleny ve stěně komory, druhá její stěna má kovovými 
záklopkami bedlivě utěsněné otvory pro čištění nebo opravu trubic. Každý

Obr* 220.

lěíit
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sloupec nakloněných trubic s oběma komorami spojen jest hrdly s výše 
položeným kotlem.

Topením vyhřívá se voda v trubicích a mění se v páru, která stoupá 
do předních komor a vrchního kotle, kde se rozluěuje voda od páry. 
Napájení děje se v zadní Části kotle a chladnější voda napájecí klesá 
delšími hrdly do komor, do nichž ústí níže položené konce vodních trubic.

Vrchní 
kotel vytápěn [~W 

jest taktéž 
týmž ohništěm, 

na němž se 
varné trubice 
vyhřívají. Ve
škeré součásti 
vodních trubic 
zavěšeny jsou 
volně na pásech 
z kujného že
leza, takže te 

plem vzniklé 
roztahování ne
má na ně ruši
vého účinku.

Montová
ní kotlů. Ulo
žení a řádné 
opatření kotle 
není snadnou 
úlohou, v mno- j  
hých případech i 
i nejvýhodnější 
soustava za pro
vedení v kot- 

iárně velice 
pečlivého na
prosto nepro
spívala, čehož 
příčina spočí
vala v nedba
lém zazdění a 
opatření kotle.

Kotel 
montuje se ve 
zvláštní míst
nosti, v jejíž 
některé stěně L_ 
v případě, sta-
ví-li se nová, ponechává se přiměřeně veliký otvor pro dopravu kotle do 
vnitř, u starších kotelen se stěna dle potřeby probourá.

Po vpravení do kotelny se kotel předběžně ukládá na základ, před 
tím dle nákresu provedený. Zdvihání kotle za účelem uložení nosičů děje 
se nenáhle podkládáním dřev tak dlouho, až jest kotel na nosičích správně 
uložen. Po odstranění dřevěných podložek provádí se postranní zdivo, 
vnitřní steny tahů a sopouchu, které se stýkají přímo se žhavými plyny
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potoví se z dobře pálených cihel vázaných hlínou, nikoli maltou. Vyzna
čení osy a všech rozměrů děje se podle nárysu způsobem označeným při 
stavbě základu pro parní stroj, při čemž jednotlivé rozměry pokud možno 
znamenají se na stěně. Stavba cihelná musí se přesně provésti dle plánu, 
při čemž musí býti brán zřetel na povahu krajiny s ohledem na výši 
spodní vocly nebo na vlhkost půdy. Nachází-li se hladina spodní vody 
blízko povrchu, nebo docela na povrchu, vkládá se mezi základ a ostatní 
zdivo isolační vrstva asfaltová.

Prů tahy  a zdivo, jež se opírá o kotel, nesmí býti klenuté, jelikož by 
strana klenby s kotlem se stýkající trpěla účinky tepla při roztahování 
a smršťování kotle.

Veškeré zdivo pojistí se se všech stran železnými sponami, které se
0 litinové podlohy na koncích opírají a šrouby utahují.

Směrem ke kohoutu odvodnómu dostává se kotlů spádu, jehož veli
kost určuje stavební plán.

Je-li přední čelo kotle opatřeno hrdlem, nestýká se zdivo s ním, 
nýbrž ponechává se hrdlu volnost na bocích asi 25 m m. Rovněž stěna 
kotle nemá přiléhati přímo ke zdivu, nýbrž ponechává se asi 20 m m  me
zera mezi kotlem a zdivém, jež se vyplňuje hlínou.

V topeništi nemá zdivo tvořiti vyčnívající hrany, které se snadno 
upalují a otlukou, patky kotle, blíže ohně umístěné, obkládají se hmotou 
ohnivzdornou, výhodnější však jest umístění patek v hořejší polovici kotle.

Svršek kotle se nezazdívá, nýbrž přikryje, aby se předešlo ztrátám 
tepla, vrstvou popele nebo hlíny nebo jemné s tru sky ; obyčejně se isolační 
hmoty vrství tak, že přímo na svršek kotle se ukládá vrstva hlíny a na 
ní vrstva popele a strusky, na něž vrchem ukládá se pak vrstva dlaždic. 
Otvor, k terý  dle potřeby zjednává spojení s vnitrem kotlů, ku př. průlez 
nebo značně vyčnívající parojem se nepokrývají touto vrstvou.

K odstraňování popele z tahů ponechávají se přiměřené otvory. Jak 
na příhodném místě uvedeno, jest v krajinách s vlhkou půdou, kde spodní 
voda nachází se na povrchu neb velmi blízko něho, výhodno opatři ti 
příčky, kterým i jednotlivé tahy  jsou odděleny, na místech styčných mezi 
zdivém a stěnou kotle podélným železným trámem.

Ohřívání napájecí vody. K dyby parní kotel napájel se vodou o při
rozené teplotě, ochlazovala by se voda v něm a vyvíjení páry setkávalo 
by se s překážkami, jež by k vyrovnání vyžadovaly vydatnějšího topení 
a tím i větší spotřebu paliva.

Chceme li napájeti kote! vodou vyhřátou, spotřebujeme v každém 
případě k předběžnému vyhřátí jis tý  počet jedniček tepla, ale teplo toto 
zaopatříme si bez zvláštní ztráty paliva levným způsobem použitím páry 
výfukové, jejíž teplo by stejným způsobem unikalo do ovzduší. Než
1 plynu unikajícího z topeniště do sopouchu se užívá k vyhřívání vody.

Voda vyhřívá se ve zvláštních vyhřívacích spojených s potrubím 
napájecím.

Vyhřívače opatřeny jsou soustavou vodních trubic, kolem nichž ubírá 
se proud výfukové páry, jejíž cirkulace se upravuje bludištěm^stěn. Stu
dená voda tlačí se otvorem u dna a odchází ohřátá hrdlem na temeni 
ohřívače, proud páry  výfukové béře se směrem obráceným.

Na připojených obr. 223, a 224. znázorněn vyhřívač vody napájecí 
v řezu a pohledu. Menší přehřívače jsou litinové, větší ze železného plechu. 
Jelikož se vyhřívání vody může díti také parou ostrou, jest třeba, aby 
předběžnou zkouškou byla zjištěna jejich pevnost vůči parnímu tlaku až 
do 10 atmosfér.

Při vytápění ostrou parou jmenovitě za vysokého tlaku užívá se re
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gulaČního ventilu, kterým  se současně i teplota vody v jistých mezích 
upravuje, rovněž také se připojuje odvodňovací nádoba na kondensovanou 
vodu. Oboje zařízení znázorněno na obr. 224., obraz 223, představuje vy- 
hřívač vytápěný parou výfukovou. Přehřívače tyto vyrábí A. L. Gr. Debne 
v Halle n. S.

Obyčejně se nečistota a kal usazuje na spodní části vyhřívače, často 
se i kotelní kámen samočinně odlupuje a taktéž u dna v podobě lupénků

Obr. ‘iU .

shromažďuje. Než vzdor tomu jest vnitřní 
zařízení spojeno se zevní stěnou tak, aby 

/  ‘ , , -'se snadno nechalo vyjmouti. Usnadní se
U í  ■ tím přístup dov vnitra ohřívače a tím

i důkladnější čištění a revise jednotlivých částí. Častějším cíděním vyhří- 
vače a odstraňováním sraženin dostává se kotli vody pročištěné a méně 
usazenin zanechávající.

Voda a pára nepřicházejí zde v přímý styk, nemůže tudíž olej, 
kterým bývá pára znečištěna, porušiti vodu napájecí.

Podstatné změny tato soustava nedozná, necliáme-li páru prouditi 
trubkami a vodu kolem nich.
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Jiná soustava používá tepla horkých plynů z ohniště k vyhřívání 
vody napájecí.

I u nejlepší soustavy topení pod kotly unikají do sopouchu a ko
mína plyny, jichž teplota jest značně vyšši než jaké jest třeba k vyvození 
potřebného tahu v komíně Y každém případě jest to ztráta, jakou moderní 
technika úsporná nemůže nechati bez povšimnutí. Zařáděním přiměřeně 
upravené nádoby mezi kotel a komín nabude se ohřívače, který vydatně 
vyčerpává teplo plynů z topeniště unikajících a ponechává ho jen tolik 
plynům, aby plynná vrstva, v komíně vykazovala pouze jen tak velikou 
diťferenci se vzduchem atmosférickým, jaké jest třeba k udržení nutného 
proudění. U značné části větších závodů s parním pohonem užívá se dnes 
úsporných ohřívačů či ekonomiserů hojnou měrou a výpočtem i zkuše
ností došlo se k poznání, že jest i tehdy prospěch zaručen, vyčerpá-li se 
onen tah umělým způsobem pomocí ssacích strojů.

Ekonomiser (obr. 225.) sestává z většího počtu svisle postavených 
litinových rour o zevním průměru 116 m m  a délky 2750 mm, z nichž 
vždy 6 až 8 rour tvoří skupinu nahoře a dole spojenou litinovou příčnou 
trubicí. Otvory těchto příčných trubic jsou spojeny dvěma delšími rourami, 
z nichž jedna vodu přivádí a druhá ohřátou odvádí. V příčných rourách 
nahoře i dole proti každému ústí roury svislé jest upravenuotvor se snadno 
odstranitelným víkem, po jehož sejmutí se může každá ze svislých rour 
procistiti, nebo po případě vyměniti. ze kteréž příčiny otvory tyto i s víky 
vyčnívají ze zdivá. O těchto ekonomiserech podáváfzprávy Rudolf Schwarz 
ve Vídni III.

Voda vhání se do trubic spodem a proudí celou obsáhlou,soustavou, 
při čemž může se přiměřeně vyhřáti, a uniká vrchem do kotle.

Proudění vody jest nucené a vyžaduje dosti m.velikého tlaku. Aby 
litinové roury tlak tento bez nebezpečí snesly, lijí se na stojato a zkou
šejí se před upotřebením na 25 atmosfér přetlaku. Vzdor tomu mohlo by 
se státi, že by některá z nich jmenovitě po zanešení kamenem tento tlak 
nesnesla, nebo že by nastalo porušení souvislosti proudu v trubici nebo 
ve ventilu napájecím, ve kterémž případě nebezpečný přetlak vyrovnává 
na příhodném místě umístěný ventil pojišťovací.



byla by nejen porušena, ale ekonomiser sám stal by se vážnou překážkou 
pro tah v komíně. Za tím účelem udržují se v Činnosti zvláštní škrabáky, 
které ,gaze a popel ze svislých trubic stále odstraňují.

Ekonomiser Schmidtův (obr. 226.) provedený ascherslebenskou akc. stro
jírnou dř. W. Schmidt a sp. v Ascherslebenu užívá jiného uspořádání trubic, 
jmenovitě vyhýbá se přímému vyhřívání napájecí vody plyny z topeniště 
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Ekonomiser Schmidtův. 417

Náhlým ochlazováním kouře a plynů v ekonoiniseru vylučuje se na 
chladnějších trubicích uhlík v podobě sazí, do jichž vrstvy se usazuje 
jem ný popel z topeniště, takže v čase velice krátkém  by úzké poměrně 
kanály mezi jednotlivým i rourami se úplně zanesly a funkce ekonomiseru
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unikajícími a dociluje toho, že se vlastní ekonomiser nezanáší kotelním 
kamenem a kalem.

Zmíněný vyhřívač sestává ze dvou soustav vinutých trubic. Spodní 
část c stýká se přímo s plyny z topeniště unikajícími a souvisí trubicemi 
b a d se spirálově vinutou trubicí f. Obě svinuté trubice i se spojkami 
b d  jsou vlastně jedinou, různě vedenou a zalomenou trubicí, jež se na
plňuje vodou. Vrchní spirálové vinutí f  nachází se v nádobě i , naplněné 
vodou napájecí.

Zahřívá-li se voda ve svinuté trubici c, stoupají oteplené částečky 
vodní do nejvyšších vrstev svinuté trubice a směrem šípu trubicí d  do 
spirálového vinutí, kolem něhož se nachází chladnější napájecí voda. Voda 
tato ubírá teplým částečkám vodním v trubici f  se nacházejícím teplo, 
při čemž se ohřívá. Ochlazené vodní částečky klesají samovolně v trubici 
f  a ubírají se směrem šípu rourou b do nejspodnější vrstvy vinuté trubice 
c, odkud po vyhřátí cirkulují znovu. Voda v trubici c, d , f. b uzavřená 
jest stále tatáž, jen občas se nahodilý její úbytek doplňuje kondensová 
ním páry z parojemu a. Zmíněnou vodou sděluje se teplo plynů topných 
vodě napájecí v nádobě odkud vyhřátá svádí se rourou h do přístroje 
napájecího. Rourou g  se přivádí nová zásoba chladné vody napájecí do 
vyhřívače i. Roura h ubírá napájecí vodu z nejvyššího a nejteplejšího 
místa vyhřívače.

Často setkáváme se s ohřívačem staršího rázu, který jest vlastně ne
úplným kondensátorem. Ve válcové stojaté nádobě nachází se uprostřed 
široká roura, která sahá asi do dvou třetin. Íiad ní v poslední třetině 
uloženy jsou v krátkých mezerách nad sebou talířovité nádoby, na něž 
teče tenkým paprskem voda, jež se setkává s parou, zmíněnou rourou 
přiváděnou. Stykem páry s vodou zkapalňuje pára a teplo z ní uvolněné 
zahřívá vodu. Zahřívače tyto opatřeny bývají vodoznakem poněkud delším 
než u parního kotle a odpadovou rourou, kterou přebytečná voda odtéká. 
Odpadová roura nachází se níže než ústí roury pro páru výfukovou.

P ře h ř ív a č e  na páru.  Zahřívá-li se voda v uzavřené nádobě, nastane 
vyvinování se páry teprve tehdy, až teplota dosáhne jisté výše, závislé 
od tlaku, jemuž jest voda podrobena. Tutéž teplotu má i pára v téže 
nádobě z vody vyvinutá. Pára tato jest ve stálém styku s vodou, z níž 
povstala a nejmenší ochlazení její má za následek kondensaci onoho 
množství páry, jehož teplo se ochlazením vyrovnalo. Zjev ten trvá, nechť 
topíme pod nádobou jakoukoliv dobu a v jakékoliv výši, tak dlouho, 
pokud jest pára s vodou v přímém styku, nikdy teplota páry nebude 
vyšší, než přítomné vody. Páru  tuto nazýváme nasycenou.

Uzavřeme li páru v nádobě tak, aby s vodou nebyla ve styku a za- 
hříváme-li ji, tu může teplota její stoupati až téměř k rozkladu v prvky 
a dle zákona o roztažitelnosti plynů zvětšuje se poměrně její tlak na 
stěny nádoby.

Ochladíine-li poněkud páru takto vyhřátou, a nepřesahuj e-li ochla
zení jistý stupeň, nckondensuje se tato pára ve vodu, nýbrž její teplota 
se prostě o stupeň ochlazení zmenší. Pára tato nazývá se přehřá tou . Ji
nými slovy řečeno, k přehřátí páry potřebujeme jisté množství tepla, 
kteréž ochlazením můžeme přehřáté páře odejmouti, aniž část její se zkon- 
densuje.

Okolnost tato jest výhodnou u strojů, jichž parní válec se plní pře- 
hřátou parou, v nichž se tudíž netvoří kondensovaná voda.

Přehřívače na páru jsou obyčejně zařízeny na stálý tlak a vyžadují 
mimo vyhřívače buď zvláštních strojů, jmenovitě jedná-li se o přehřívání
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páry na značnější stupeň, nebo, při mírnějším přehřátí, není třeba u par
ního stroje ani zvláštní změny v konstrukci. V obou případech se v pře- 
hřívači pára nejdříve zbavuje vody a vysušuje a pak teprve uvádí na 
teplotu vyšší.

Přehřívač spojuje se s parovodem mezi kotlem a parním  válcem, 
účinkuje naň tudíž působnost pojišťovacích ventilů kotle, čímž se provádí 
zároveň potřebná kontrola, takže napjetí, aniž by nebylo zpozorováno, 
nemůže stoupnouti. Objem páry přehřátím  se zvětšuje a sice nikoli ne
patrně, obnášíť u páry nasycené při tlaku 5 atmosfér a teplotě původní 
158° C. při přehřátí o 42° C, tedy úhrnné teplotě 158 -fjj? 42 z= 200° C 10%, 
dále 33%> u téže páry  při celkovém zahřátí na 300° C a 57% při 400° C.

Připojená tabulka podává celkový přehled objemového zvětšení při 
různých napjetích páry.

T lak  p á ry  
v a t m o 
s fé rá c h

O b jem
p á ry

n a s y c e n é

O b je m  p á ry  p ř e h ř á t é  za ú h r n n é  
te p lo ty

200° C 300° C 400° C

5 1 1 1 1-33 1 57

8 1 1-06 1-29 1-52

12 1 1-02 1-24 1 46

Přehříváním  páry dociluje se několika výhod, jmenovitě tepelný 
efekt se zvětšuje větším vyčerpáním tepla, vyvozeného spalováním paliva, 
přehřátá pára neztrácí tolik na dělnosti jako plyn řidší třením o stěny 
parovodu, a následkem značného vyhřátí nesráží se na stěnách v oněch 
částech stroje, s nimiž se bezprostředně stýká, a konečně uspoří se značně 
páry. Veškeré tyto výhody přispívají ku zvětšení celkového dělného effektu 
dotyčného parního stroje. Další výhoda plynoucí z přehřáté páry jeví se 
za stejného účinku v menší výhřevné ploše parního kotle. Ušetři-li se 
přehříváním 20% páry nasycené, může v témže poměru býti i výhřevná 
plocha menší. Okolnost tato jest důležitou hlavně při pořizování nových 
kotlů, kde úsporou na výhřevné ploše uhrazují se zcela neb z části v ý 
lohy vzniklé opatřením přehřívaČe, kteráž výhoda stoupá jmenovitě tam, 
kde pořizuje se i nová kotelna a nový komín a kde jest o místo nouze. 
Konečně i parovody mohou míti menší průměr, protože u přehřáté páry 
jest přípustná i větší rychlost v  potrubí

Na druhé straně nesmí při stroji opatřeném přehřívačem býti snaha 
po úspoře ve příčině plochy výhřevné upřílišněná, nebot i přehřívač ide
ální konstrukce nemůže nikdy vyrovnat! nepoměr mezi nedostatečnou vý 
hřevnou plochou a množstvím vyvozené páry. Velmi mnoho soustav kotel- 
ných při unáhleném chodu poskytuje mokrou páru, která v přehřívači se 
sušením především zbavuje vody. aby se mohla přehřátí V této pří 
čině se pak činnost přehřívače vyčerpává částečně a někdy i z úplnn, 
takže na vlastní přehřívání zbývá méně, než bylo mnohdy rozpočteno. 
Avšak i pouhým sušením páry dociluje se značné výhody.

Theoretické známost výhod přehřáté páry byla záhy odborníky oce
něna, ale v praktickém životě nedosti povšimnuta z příčin, jež nezávisely 
na přehřáté páře, ale na nedokonalosti strojního provedení, na němž stále 
bylo něco v nepořádku, jmenovitě pokud se mazacího zařízení a ucpávek 
týče, působila přehřátá pára v ústrojí parního stroje zhoubně. Nedokona
losti tyto působily vzájemně nepříznivě na správný chod přehřívače, takže

5 3 *
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i v tom .případe, kde bylo přehřáté páry použito, dělo se tak s parou 
velmi málo přehřátou. Jen  u strojů, jichž ucpávky a mazací ústrojí ne
stýkaly se přímo se značně přehřátou parou, jaku ku př. u stroje Schmid- 
tova nebo u parní turbiny, objevily se velice pěkné výsledky.

Dle výše uvedených poznatků užívá se celkem trojího druhu pře- 
hřívaců, a to přehřívačů, jež mají za hlavní účel pouhé vysušování páry, 
které se obyčejně po vysušení dostává nepatrného přehřátí, pak přehří
vačů, které přehřívají páru o 70 až 10011 C nad teplotu páry nasycené, tedy 
přehřívaČe na střední přehřátí a konečně přehřívačů na přehřátí vysoké 
od 100 do 200° C nad původní teplotu.

Dnes skorem téměř všechny kotlárny dodávají kotle s přehřívači.
Na obr. 216., jež znázorňuje kotel Steinmiillerúv, uložen jest pře- 

hřivač v prostoru mezi vrchním kotlem válcovým a spodním trubnatým, 
od něhož oddělen jest klenutím.

A parát sestává z roz
dělené, železné komory, 
jejíž jednotlivé oddíly 
jsou spojeny ocelovými 
U trubicemi.

Nasycená pára vstu
puje první komorou do 
vytápěných trubic, pro
chází jimi, jakož i ostat
ními komorami po řadě, 
až konečně vysušená a 
přehřátá vychází z po
slední komory do paro- 
vodu.

Procházením úzký
mi trubicemi rozděluje 
se proud páry v tenké pa
prsky, při čemž zvláštní 
zařízení páru nutí, aby 
se rozdělila stejnoměrně 
na každou trubici a v ní 
pomalu proudila.

Na zevní straně ko
mory (obr. 227.) patrno 

z prolomené stěny, že ústí trubic jsou zapuštěna v jedné stěně, druhá 
pak jest opatřena přiměřeně uzavřenými otvory, kterými se provádí pří
padná oprava nebo upevnění nových trubic, nebo se trubice i čistí.

Zevní Čištění trubic od sazí a popele provádí se i mezi chodem 
zvláštním profukovacím aparátem.

Přehřívač tento dá se uvésti s každým kotlem ve spojení.
Při zvláště předsevzatých zkouškách účinkoval zmíněný přehřívač 

i za napjetí 20 atmosfér úplně bezvadně. PřehřívaČe tyto provádí kotlárna 
L. & G. Steinmůllera v Gummersbachu v Porýnsku. Rovněž i v následu
jícím obraze znázorněný kotel s přehřívačem pochází od téže firmy.

Obraz 228. představuje kornwalský kotel ve spojení se zmíněným 
a v předchozím obrazci znázorněným přehřívačem.

Horké plyny z plamenců unikající procházejí mezi zahnutými U tru 
bicemi a vysoušejí a vyhřívají páru směrem šípů do přehřívaČe vstupující.

Způsobem tímto nechá se docíliti úspory na páře až přes 22%, na  
palivu přes 17%.

O b r .  227.



Přeliřivač na páru.

Pro Schmidtúv
parní stroj na přehřá
tou páru užívá se buď 
přehřívače spojeného 
přímo s parním kotlem, 
nebo přehřívače s to 
pením samostatným.

P rv ý  znázorněn 
jest na obr. 229. Nad 
zadní částí dvoupla- 
méncového kotle umí
stěn jest ve zvláštní 
zděné jímce přehří- 
vač, vytápěný plyny 
z topeniště a tahů 
unikajícími.

Přehřívač sestá
vá v podstatě ze sku
piny těles (obr. 230.1, 
z nichž každé jest 
utvořeno z dlouhé, 
vrstevnatě vinuté tru 
bice, do níž dolem 
vchází nasycená pára 
a postupuje proti prou
du žhavých plynů po 
celé délce. Z nejvyšší 
vrstvy vrací se po 
proudu plynů topných 
do jedné třetiny celé 
výšky vrstev a vy 
chází do stroje.

Vinuté trubice 
jsou z kujného železa, 
konce jejich vyční
vají ze zdivá a jsou 
zapuštěny do společ
ných sběračů, v nichž 
se přiměřeným sklo
nem trubice shromaž
ďuje i kondensovaná 
voda, pocházející z pá
ry  po zastavení kotle 
sražené.

Regulování to 
pení za účelem dosa
žení na určitý stupeň 
přehřáté páry, děje se 
snadno ovládatelnými 
hradítky nebo klapka
mi. Přehřívač Schmid- 
tův může býti připo
jen ke každému již 
stávajícímu kotli
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Zmíněný přehřívač ukládá se n velikých a četných kotlů do zvláštní 
zazdívky, opatřené vlastním topením.

Samo
statný  takový 
přehřívač jest 
znázorněn na 
obr. *231. Z to
peniště unika
jící plyny pro
cházejí vzhů
ru prvým  od
dělením vinu 
tých trubic a 
směřují pak 
dolů, kol tru 
bic oddělení 
druhého, do 
komína.

P ára  
proudí trub i
cemi směrem 

opačným, 
takže se plyny 
již značně vy 
čerpanými a 
tepla zbave
ným i z po
čátku v dru
hém oddělení 
vysouší, načež 

v oddělení 
prvním na žá
daný stupeň 
teprve přehří
vá. Směr ply
nů mezi trub i
cemi a párou 
v trubicích n a 
značují připo
jené šípy.

Kotle 
i přehřívače 
na obr. 229.,
230., *231. zná
zorněné pro
vádí aschers- 
lebenská akc. 
strojírna dř. 
W .  Schmidt a 
sp. v Aschers- 
lebenu.

U jedno
duchých stojatých kotlů umisťuje se přehřívač vrchem, jak  na obraze 23*2. 
patrno. Stěna topeniště i přehřívač jsou z vlnitého plechu. Přehřívač se
stává z dvojité spirály trubic, kterou prochází pára, žhavé p lyny veden}"

JO
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jsou účelně kol spirálových parních trubic. Pára  se v kotli nejen vyvinuje, 
ale zároveň suší a přehřívá, spojení mezi parním prostorem a přehřívačem 
jest zevně. Čištění spirálních rour i žárovek provádí se samočinně parou 
a trvá pouze krátkou dobu.

Č ištěn í  vody napájecí . Je n  v případech velice řídkých vyskytuje 
se v přírodě voda, k terá by v parním kotli nezanechávala usazeniny 
v podobě kalu, bahna nebo kamene, jichž odstranění spojeno bývá se 
značnou námahou a velmi často i déle trvajícím přerušením chodu.

Pochopitelno, že jak  majitelé závodů s parním pohonem, tak i ko- 
tlárny výrobou parních kotlů se zabývající, snažili se, aby tvoření usa
zenin a kamene kotelného zamezili, při čemž zkoušeli všemožné pro
středky chemické a mechanické, mnohdy se zdarem nepatrným , často 
také beze všelikého positivního výsledku.

Připojené dva obrazy 233. a 234. 
znázorňují obtížnou práci při čištění kotle 
po surové vodě.

Chemickými preparáty přiměšovanými 
vodě napájecí docílilo se nejvýše jakéhosi 
omezení ve tvoření se přívary Či kom
paktního kotelného kamene, usazeného 
v pevných kusech na stěnách a trubicích 
kotle, ale sraženiny tvořily se přece, třeba 
jen  v uvolněných kouscích a lístcích, a za
bíraly jako před užíváním chemických přísad 
dosti omezené a přesně vypočtené místo 
v kotli a odstraňování jich z kotle bylo 
rovněž pracné a spojené s přerušením chodu.

Posléze došlo se lt náhledu, že nej
účinnějším prostředkem k zamezení sraženin 
a kamene v kotli jest racionelní čištění 
vody před napájením kotle pomocí chemi
kálií nebo bez nich ve zvláštních apará
tech, které zastupují parní kotel, ovšem po
kud se kamene týče, a honosí se předností, 
že odstraňování nečistot a kamene z nich 
není spojeno s žádnou nepříjemností ani 
přerušením chodu.

Odstranění mechanicky přimíšených 
nečistot děje se nejlépe cezením nebo fil
trováním.

Rozpuštěné přimíseniny odstraňují se 
z vody chemickými přísadami, jimiž proměňují se v kal a odstraňují se 
pak buď ustáním nebo cezením neb filtrováním.

Přim ěřený výběr chemikálií řídi se vlastností dotyčné vody, rovněž 
i úprava aparátu, pomocí něhož čištění se provádí. Nehodí se tentýž apa- 
rat a chemický prostředek pro každou napájecí vodu. Yýběr a množství 
chemikálií jakož i přiměřená konstrukce aparátu budiž v každém jedno
tlivém případě ponechána zkušenému a věci znalému chemikovi a in
ženýru.

Y této příčině nestává všeobecných prostředků a přístrojů, jež by 
v každém případě kteroukoliv vodu dle jednoho a téhož předpisu učinily 
způsobilou ku výhodnému napájení kotle, neboť každá voda vyžaduje 
zvláštních dávek různých chemikálií, aby se z ní vyloučily nerostné roz
puštěné látky.

Obr. 230.
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I  v případě, byl-li nalezen aparát, který účinkuje bezvadně, jedná 
se v prvé řadě o to, zda-li účinkuje automaticky, neboť jen  takové pří
stroje, které nevyžadují žádné zvláštní obsluhy, mohou býti spolehlivou 
záruhou bezvadného účinkování. Spatná obsluha vykonávaná nespolehli
vým orgánem může často přinésti více škody než užitku.

Nejlépe může býti řešena úloha tehdy, je-li po ruce dostatečný 
vzorek dotyčné napájecí vody, na jehož základě možno pak přesně sta- 
noviti přiměřené složení chemikálií i výhodnou konstrukci aparátu.

/  O b r . 231. ,
Steinmůller v Grummersbaehu v ^Porýnsku sestrojil aparát znázor

něný na obraze 235. v řezu a na následujícím obraze 236. v pohledu, 
k němuž budiž podotknuto, že úprava vnitřního zařízení může dle potřeby 
doznati přiměřených změn.

Surová voda teče na temeni aparátu do rozdělovače, z něhož vytéká 
přepadem třemi řiditelnými proudy.

Hlavní proud teče především do vyhřívače a z něho do mísícího 
prostoru.

Menší prostřední proud teče rourou do nejspodnější části vápenné
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jímky. Zvláštní úpravou trubice přivádí se do jím ky vždy část atmosfé
rického vzduchu, jímž se zvíří zásoba jem ně rozetřeného vápna, kteréž 
přichází takto do těsnějšího styku s vodou a snadněji se rozpouští.

Cívkou a proudící směsí vody a vzduchu uvádí se spodní vrstva 
v nádobě do proudu a usnadňuje rozpouštění vápna ve vodě.

Atmosférický vzduch chová vždy kyselinu uhličitou, jež s roztokem 
vápna ve vodě, tak zvanou vápenou vodou, tvoří sraženinu ve vodě ne

rozpustného uhličitanu vápenatého. Vápno proměněné v uhličitan vápe
natý  jest nejen pro Činnost aparátu ztraceno, ale zanáší v podobě lupén- 
kového kalu nádobu. Aby se stálým těmto ztrátám předešlo, užívá se 
atmosférického vzduchu jen  jednou při uvádění aparátu v činnost, ku 
další cirkulaci roztokem upotřebí se vzduchu již původního, zbaveného 
kyseliny uhličité. Za tou příčinou se vzduch původně do aparátu vniklý 
nevypouští, nýbrž zadržuje v nádobě a shromažďuje pod poklopem a po
mocí trubice uvádí v opětovaný oběh. Jednoduchým tímto způsobem 
upravuje si přístroj samočinně vzduch kyseliny uhličité prostý.

K r o n ik a  práce . X .  54
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Čistá vápenná voda proudí trubicí rovněž do mísícího prostoru. 
Třetí proud vtéká do sklopné nádoby. Nádoba tato jest ve spojení

s miskou uloženou v jímce, v níž se nachází zásoba nasyceného roztoku
sodnatého, upraveného vždy pro několikadenní spotřebu.

Sklopením nádoby vypouští se z misky odměřená dávka roztoku 
sody. Z řečeného patrno, že dávka roztoku sodnatého řídí se množstvím 
vody, které hlavním potrubím vtéká a jehož jedna část vtéká do sklopné

nádoby, jež po naplnění
změnou polohy příslušnou
dávku vody uvolňuje. Jest 
tudíž lhostojno, přitéká-li mno
ho nebo málo vody hlavním 
potrubím, jelikož ustanovené 
množství sody uvolní se jen 
tehdy, až ve sklopné nádobě 
hladina vodní dosáhla určité 
výše. Aparát v této příčině 
pracuje úplně automaticky a 
vždy v jistém poměru k při
váděnému množství vody, ne
může tudíž nikdy nastati ne
poměr mezi množstvím che
mické přísady a vodou na
pájecí.

Roztok sody vlévá se 
taktéž do mísícího prostoru, 
v němž se surová voda s che
mikáliemi důkladně mísí, při 
čemž veškeré ve vodě dosud 
rozpuštěné a kotelní kámen 
tvořící přimíseniný v podobě 
vloček se vylučují. Zakalená 
voda prochází dutým kuže
lem, uloženým v nádobě. 
Zkušeností seznáno, že kalná, 
mírně kroužící se voda, snad
něji se od nečistot odlučuje 
a pročišťuje než voda prou
dící jediným  směrem. Proto 
upraven kužel tak, aby kalná 
voda do něho přitékající na 
byla kroužícího směrem k šir
šímu konci kužele se mírní

cího pohybu, Pročištěná voda vytlačuje se z nádoby otvorem do přístrojů 
napájecích.

Jen  v případech, kdy surová voda bývá velice znečistěná organi
ckými látkami, které na usazování se vyloučeného kalu rušivě působí, 
užívá se pískovcového filtru.

Yřaděním řečeného filtru může po krátké nebo delší době, dle toho 
v jaké míře byla surová voda znečištěna, nastati zanesením pískové vrstvy 
zácpa. Y tomto případě se vrstva tato případným  zařízením v krátké 
době nečistot zbaví.

Účinek chemikálií podporuje značnou mírou teplo. Ve vodě studené 
vylučují chemikálie taktéž rozpuštěné přimíseniný, avšak teprve v delší
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době. Mírným vyhřátím  vody se zmíněný účinek urychluje. Z této pří
činy se přívodem páry  do zahřívače přivádí směsi potřebné teplo, jehož 
množství může se upraviti dle roční, právě panující doby, takže aparát 
pracuje po celý rok při stálé teplotě. K u zahřívání upotřebená pára n e 
znamená pro výkon strojní ztrátu, neboť se teplo vrací pomocí napáje
cích přístrojů do kotle. Přístroj tento zhotovuje L. & Gr. Steinmúller, 
kotlárna v Uummersbachu v Porýnsku.

J in ý  přístroj čistící je s t znázorněn na obr. 237. Z výše položené 
nádržky teče surová voda trubicí E  do sběrače i  a z něho odbočuje část 
do nádoby K, v níž se rozpouští potřebná dávka sody, jiná  část se vede 
do nádržky s přísadou vápna C a zbývající většina vody svádí se do 
nálevky na dně sběrače A  se nacházející, do níž teče také roztok sody 
a vápenné přísady z nádob K  a G. Směs roztoků a vody svádí se do 
nádoby B.

Nádoba tato jest válčitý plechový kotel nahoře otevřený, dole opa
třený dnem, rozčleněný nálevkovými nádobami na příhrady. Každá 
z těchto nádob spočívá na krátkém hrdle, do 
něhož ústí úzká štěrbina, při Čemž všechna 
hrdla tvoří rouru, 
ve které se nachází 
jiná  roura, tak zva
ná směšovací, jejíž 
vrchní konec na
chází se v hrdle ná
levky sběrače A  a 
spodní konec končí 
u dna kotle B. Spo
jení směšovací rou
ry  s hrdly nálev
kových nádob ob
starávají kuličkové 
ventily, kterýmiž 
však poslední u  dna 
nacházející se hrdlo 
opatřeno není.

Nálevkové ná
doby uzavřeny jsou Obr. 235. Obr. 236.
vrchem filtrem M
sestávajícím z vrstvy celulosy, jímž se voda mechanických přimišenin 
zbavuje.

Výtokem D a rourou I  odtéká voda přečištěná do nádržky. Voda 
postupuje směrem šípů a prostupuje filtr zdola vzhůru. Aparát jest za
hříván ostrou párou proudící rourou F, rozpuštěné minerální částky a kal 
odtékají kohoutem H z nádržky G.

Aparátem tím může se nabýti až 100 hl úplně čisté vody za hodinu. 
Bližší zprávy o něm podává Rudolf Schwarz ve Vídni III.

Jiného druhu jest přístroj znázorněný na obrazech 238., 239. a 240. 
Činnost tohoto přístroje spočívá na známém zjevu ve vápencových je 
skyních při tvoření krápníků se vyskytujícím a pokud se vápenných vod 
týče, koná výhodné služby.

Sestává z kotle, v němž nad sebou uloženy jsou pánve, z nichž 
první naplňuje se surovou vodou z věnčí, do ostatních stéká pomalu 
v tenkých paprscích postupně voda vždy s výše položené pánve. Stékání

54*
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děje se před dlouhý okraj nádob po spodní stěně, na jejíž nejnižsím místě 
v tenký paprsek spojená voda teče o patro níže.

Dosti značná dráha jemně rozestřené vody nestačila by zdlouhavým 
průběhem pro praktický účel k pročištění vody a utvoření jakéhosi druhu 
krápníků, jaké spatřujeme na připojeném obraze. Vyloučení zemin z vody 
podporuje se tudíž teplem, čímž přibližně uvádí se voda ve stav v  jakém 
se nachází v kotli parním. Potřebného tepla dostává se aparátu ostrou

Obr. 237.
í^V  fabtA? - j  -■*

parou, přiváděnou do kotle trubicí A. Surová voda přitéká rourou B
a čistá odtéká rourou D.

Jednotlivá čistá pánev znázorněna jest na fotografickém snímku na
obr. 239. a obložená umělými krápníky po delší potřebě rovněž na foto
grafickém snímku obr. 240. Čistění pánví usazeným kamenem obložených 
musí se díti ihned po vyjmutí z kotle, ve kterémž případě dostačuje oškrá
bání vrstvy a omytí vodou. Otloukání přivodilo by poruchu na pánvi, 
která jest z plechu poměrně slabého, jm enovitě je jí okraje, přes něž voda
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stéká, snadno by se poškodily a propouštěly vodu na potlučených místech 
v silnějších praméncích. O těchto aparátech podává zprávu Rudolf Schwarz 
ve Vídni III.

Vyvozování umělého  tahu v topeniš t i .  Veliká dráha, kterou konají 
plyny, spalováním uhlí v peci pod kotlem povstalé, než se z tahů octnou 
v sopouchu, jest již sama o sobě značnou překážkou nerušenému prou
dění, při čemž pravidlem bývá ještě  zvětšovaná klikatým  směrem a někdy 
mnohonásobným vyčerpáváním tepla v plynech obsaženého, takže ne 
zbývá mnohdy v plynech ani tolik tepelné hodnoty, aby zbytek mohl 
vyvoditi v komíně k hoření potřebný tah.

Než i někdy nadm ěrným zatížením komína, vsunutím nových topení 
do něho, stává se dosud bezvadně účinkující tah nedostatečným, takže 
nastává nutnost, aby se postavil komín ještě jeden. Než v tomto případě 
dal by se nahraditi druhý komín jakož i každý komín tovární strojem 
na vyvozování umělého tahu, jako ku př. u kotlů lodních, k terý  by pů
sobil buď tlakem nebo ssáním,

Obr. 238.
tu *

Tvoření umělého tahu tlakem děje se vháněním stlačeného vzduchu 
do zvláštní komory pod roštem a užívá-li se ssání, vyčerpávají nebo ssají 
se hořením povstalé plyny na příhodném místě.

Tak jako u správně účinkujícího komína obmezuje se tah hradítkem 
tak i u tahu umělého zmenšením činnosti aparátu, přirozený tah nahra
zujícího, reguluje se pohodlně hoření.

K pohonu těchto aparátů jest třeba parní síly, která ač na první 
pohled se zdá ztrátou, není v každém případě ve skutečnosti zatížením 
výkonnosti parního kotle, které u komína již stávajícího a správně účin 
kujícího odpadá.

Náhrady za sílu spotřebovanou pohonem aparátu k vyvozování umě
lého tahu dostává se v praxi u větších závodů zapnutím zvláštního eko
nomizéru v tahy, který  umožňuje výhodnější zužitkování tepla v odvá
děných plynech ještě stávajícího předběžným zahříváním napájecí vody, 
při Čemž náhrada tato bývá větší než spotřeba páry k pohonu aparátu 
upotřebené.

U obyčejného komína není ani možno vyčerpati veškeré teplo z plynů 
odcházejících a kdyby i ona možnost nastala, stal by se stávající komín
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bezúčelným, jelikož působnost jeho spočívá na velikosti rozdílu mezi jeho 
teplotou v sopouchu a u vrchole.

Užitím dmychadla pozbývá komín v podobě, v jaké jsme uvykli jej 
viděti a jež byla příznakem továrního zařízení podstatné ceny, jelikož 
zavedením umělého tahu pomocí dmychadel stává se význačná délka ko-

Obr. 239.

minu bezpředmětnou a dostačuje pouze komín výšky obyčejné, nad oby
čejnou úroveň komínů obytných stavení nijak nevynikající. Komín při 
vyvozování umělého tahu má celkem za úkol, aby odváděl pouze produkty 
dokonalého spalování, tedy bezdýmnou a průzračnou kyselinou uhličitou, 
neboť nadbytkem kyslíku přiváděného plamenu spaluje se uhlík tou

Obr. 240.

měrou dokonale, že kouř objevuje se jen  v případech ojedinělých a to 
ještě v míře skrovné.

Důsledkem dokonalého spalování paliva jest výhodné stanovisko 
zdravotních úřadů, které povolují tovární zařízení s parním pohonem i na 
místech, jež by jinak z ohledů zdravotních podnik takový nedopouštěla.
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Armatura parních kotlů.

Zákony a nařízení ve příčině výstroje a opatření parních kotlů vy
daná uvádějí řadu přístrojů a pomůcek, bez nichž se žádný v chodu se 
nalézající parní kotel obejiti nemůže. Mimo 
tyto pomůcky nacházíme na parních kot- 
lech ještě různé jiné pomůcky, jež sice 
zákon ani nařízení neukládají, ale které 
usnadňují nejen pozorování činnosti par
ního kotle, ale i činnost onu samu.

Bez ohledu na to, je-li ta neb ona 
součástka armatury kotelně předepsaná, 
probereme výčet i funkci jednotlivých 
částek výstroje v onom rozsahu, v jakém  
se jich v praksi skutečně užívá.

Přístroje k napájeni kotle. Tlak v kotli 
panující a v četných případech i užívání 
vody kondensované nebo v ohřívačích 
zvlášť předem vyhřáté vyžadují zvláštní

Obr. 241. / /  Obr. 243.
Z** t  i  f ' C <T- V

pumpy, která vodu do kótle vhání. Aby voda vlastním tlakem do kotle 
v chodu se nacházejícího proudila, k tomu by bylo třeba nádržky tak 
vysoko umístěné, aby tlak vody překonal tlak v kotli panující.

Obecně, jak  výše podotknuto, užívá se pump napájecích s pohonem 
buď ručním nebo strojním.
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Ruční napájeČký jsou pumpy jednočinné, opatřené buď svislým sto
janem nebo nástěnnou konsolou. P íst jejich jest válčitý pištec či plunžer, 
k terý se pohybuje neprodyšně v přiměřeně dlouhé botě. Kuželové ven
tily uloženy jsou v rozšířeném rourovitém nálitku po stranách boty, jeden 
z nich jest ssací, druhý výtlačný, oběma dostává se vedení hřídelíkem 
umístěným pod dosedací plochou. Pohybuje-li se pištec, zavěšený táhlem 
na páce, vzhůru, vniká voda ventilem ssacím do boty, při zpětném pohybu 
pištce se vytlačuje uvolněným ventilem výtlačným do potrubí napájecího. 
Moderní pumpy napájecí mají vesměs ventily snadno přístupné.

Výkonnost těchto ručních napáječek řídí se velikostí průměru pištce, 
výškou zdvihu, jakož i průměrem potrubí ssacího a výtlačného, k čemuž 
dlužno také přiČísti přemáhání tlaku v kotli panujícího.

Pum p těchto možno také užíti ke zkoušení kotlů a rour ve příčině 
pevnosti. K tomu cíli montuje se pumpa do plechové nádržky a celek 
zařízen jest tak, aby se mohl přenášeti nebo převážeti. S výtlačným po
trubím spojuje se při zkoušení manometr, k te rý  udává zatížení stěn kotle 
nebo roury.

V nitřní zařízení této pumpy znázorněno na obr. 241.
P ři parním pohonu menších pump užívá se Často

ř
i výstředníků (obr. 242., 243. a 244.) spojeného s roz-
|g | i g g É  vidleným táhlem. K ývavý pohyb táhla mění se 

v přímý přímovodem s botou spojeným. Chceme-li 
napájení přerušiti, vypneme tyč výstředníků ze spo
jení s pístnicí pouhým uvolněním klínu rukojetí opa
třeného, ve kterémž případě obě tyče se na prázdno 

po sobě posouvají. Pum py tyto vyrábí A. L. Gr. Dehne, stro 
jírna v Halle n. S.

U větších strojů obstarává napájeni kotle zvláštní parni 
pumpa, opatřená vlastním parním strojem. Obyčejně užívá se 
prodloužené pístnice parního pístu k pohonu pumpy, tak  že 
pumpa i parní stroj tvoří vespolek jed iný  celek. Účinek pumpy 

Obr. 244. jest týž, jako u pumpy výše popsané, jen  množství vody 
a někdy i překonávání parního napjetí v kotli je s t větší. R y 

chlost vody v potrubí ssacím i napájecím obnáší asi 1 m  za vteřinu, 
nejvýše však 15 m, ve ventilech pak pouze 1 m. Cím delší potrubí, tím 
jest výhodnější menší rychlost. Zdvih ventilů obnáší 1/(i až 1/8 jejich prů 
měru. P ři volbě pumpy dlužno přihlížeti k tomu, aby ssací ventil se na
cházel, pokud tomu konstrukce dovoluje, co možná nejblíže ventilu vý 
tlačného.

Injektor jest napájecí přístroj, uváděný v činnost proudem páry. 
U strojů příliš velikých, jmenovitě tam, kde se vody užívá ještě k jiným  
účelům než k napájení, jest na místě parní pumpa, jinak injektor u vět
ších strojů účinkuje úsporněji. Obyčejně k vůli jistotě užívá se napaječky 
i injektoru, posledního jako zálohy v případě, kdyby napáječka selhala.

P ára  proudící troubelem injektoru strhuje vodu kolem troubele se 
nacházející a tlačí ji  do potrubí výtlačného. Voda k troubeli buď volně 
přitéká, nebo ji  pára ssaje z níže položené nádržky, dle toho, je-li injek
tor nessavý nebo ssavý.

In jektor ssavý čerpá vodu studenou z hloubky až 65  m, vodu horkou 
z hloubky 1'5 m.

In jektor sestává ze tří troubelů, parního, kondensačního a lapacího. 
Troubel kondensaČní a lapací jsou v celku nebo oddělené. V prvém" pří
padě jest místo, kde se oba troubele stýkají, opatřeno větším počtem otvorů, 
kterými proniká voda, v druhém případě prochází voda mezerou mezi
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oběma troubeli tak dlouho, pokud pára injektor při spouštění neovládla. 
Otvory i mezerou uniká s přebytečnou vodou i pára, jmenovitě tehdy, 
je-li jí více než třeba. Za správného chodu nem á tudy  však ucházeti ani 
pára, ani voda. Ústí troubele lapacího, odděleného mezerou od troubele 
kondensaČního, se rozšiřuje, čímž se proudění usnadní.

Správná výkonnost injektoru vyžaduje jistých podmínek ve příčině 
přiměřené světlosti a tvaru  troubelu a teploty napájecí vody, k terá musí 
v troubeli kondensačním rychle a úplně kondensovati páru ve vodu. 
Parní potrubí, jímž přivádí se pára, opatřuje se uzavíracím ventilem, 
kterým  se uvádí injektor bud v činnost, nebo se z činnosti vypíná, 
rovněž výtlačné potrubí napájecí musí býti uzavřeno samočinným venti
lem, jímž se při zastaveném injek
toru návrat vodě zamezuje.

Injektorům nessacim přivádí 
se voda z nádržky výše položené.
Rez injektorem, znázorněný na obr.
245., ukazuje nám přehledně vnitřní

Obr 245. Obr. 246. ,

zařízení. P ára  vniká do injektoru troubelem A  a z něho do kondensaČního 
troubele D. V parním troubeli nachází se konický hrot B, kol něhož pára 
proudí v dutém paprsku do troubele kondensaČního D, k terý  jest opatřen 
kol čepu a pohyblivým jazýčkem přesně zapadajícím do příslušného v ý 
řezu troubele, při čemž rozvidlený konec jazýčku objímá oběma pysky 
b pevnou část troubele. Proti troubeli kondensačnímu Ď  nachází se pouze 
malým prostorem oddělen troubel lapací. Rourou C přitéká voda do trou
bele kondensaČního D a proudí oEvory G rourou H  z troubele lapacího 
do potrubí napájecího. Přebytečná voda spolu s parou uniká, jmenovitě 
na začátku chodu nebo při větším přítoku páry, hrdlem F, jež jest opa
třeno chloptacím ventilem, do potrubí odpadového.

Ynikne-li do injektoru pára, otevře se pohyblivý jazýček E  u hrdla 
kondensaČního troubele i), ta k ž e  pára i voda unikají hrdlem F  k  potrubí 
odpadovému. Chladnější vodou kondensuje se pára a v injektoru nastane 
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zředění vzduchu, jež dosáhne konečně takové převahy, že se tlakem a t
mosférického vzduchu jazýček E  uzavře, čímž nastává pravá činnost in 
jektoru, neboť voda napájecí i s kondensovanou vodou proudí troubelem 
lapacím do potrubí napájecího.

Hrdlem O proudící voda napájecí nesmí býti teplejší 18° G, jinak by 
výkonnost injektoru následkem nedostatečné kondensace páry trpěla. Kon- 
densováním páry v injektoru zahřívá se napájecí voda až na 90° C. Spodní 
konec injektoru opatřen jest regulačním zařízením, pomocí něhož se sblí
žením nebo oddálením troubelů upravuje větší nebo menší napájení.

 ̂ Injektor nessavý uvádí se v činnost parou spotřebovanou a mohou 
se ním napájeti parní kotle až do tlaku 5 atmosfér.

Injektoru ssavému (obr, 246.) přivádífse z počátku jen  málo páry do 
troubele kondensačníbo. aby vnikající voda mohla pohodlně kondensovati 
veškeru páru a utvořila tak  dostatečné zředění vzduchu v injektoru, 
kterým  se ssací potrubí uvede v  činnost. Po nastalém ssání přidává se 
hojně páry. Regulování přívodu páry děje se pomocí šroubu hřídelem, 
jehož konický konec obmezuje nebo uvolněje páře cestu do parního trou
bele. Účelně provrtaným  hřídelem usnadňuje se počátečný přívod páry, 
která úplně samočinně vyvozuje potřebné vakuum. Zařízením tímto upra
vuje se přiměřeně nej choulostivější práce způsobem úplně samočinným. 
Na obraze jes t patrný  v dolejší části hřídele otvor, kterým  pára z du
tého hřídele do troubele kondensačního vniká, nad ním nachází se ještě
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konická uzavírka. "Voda smíšená s parou uniká hrdlem a chloptacím ven
tilem do potrubí odpadového. Po nastalém úplném ssání proudí voda n a 
pájecí troubelem lapacím a ventilem v něm umístěným do potrubí na
pájecího. Injektor ten má na skladě íirma W aldek & W agner v Praze.

Universální injek 
tor  Kórtingúv sestává 
ze dvou injektoru, - 
z nichž jeden vodu 
ssaje' a druhý ji vy 
tlačuje. Ssavý injek
tor přivádí vodu in 
jektoru výtlačnému.
Značnou jeho před
ností je, že ssaje ještě 
vodu i 55° C teplou, 
a vyhřívá tudíž napá
jecí vodu na vyšší 
stupeň než injekto- 
ry jiné.

Obr. 247. a 248. 
znázorňují zmíněný 
injektor v řezu a v po
hledu.

Nepatrným poši- 
nutím ruční páky ote
vírá se^nejdříve poně
kud parní ventil V, 
čímž se nassaje do in
jektoru  voda, která 
z počátku odchází ka
nálem M do potrubí 
odpadového.

Dalším po šinu
tím páky uzavírá ko
hout E  kanál odvá
děči M, následkem 
čehož proudí voda do 
do troubele F l a uniká 
odtud tak dlouho ka
nálem Mx, pokud parní 
ventil se úplně ne
otevře a současně ka
nál M í kohoutem E  
úplně neuzavře. N á
sledkem zamezeného 
odchodu vody kanály 
M M x proudí voda 
ventilem G do kotle. Obr. 349.

Výše popsaný
pochod vody napájecí jednotlivými odděleními injektoru uskutečňuje se 
tak  rychle, že není třeba ku spouštění injektoru než pouhého posunutí 
páky z jedné strany na druhou v mírném tempu.

V pohledu zobrazený injektor spouští se pošinutím páky na pravó. 
Kde toho se jeví potřeba, aby injektor byl uveden v činnost opačným
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pohybem, nutno užíti injektoru levého, jehož vnitřní uložení jednotlivých 
troubelů jes t uspořádáno obráceně.

Nastanou-li poruchy na funkci injektoru, dlužno nejdříve zjistiti,
zda-li nejsou trou
bele ucpány, nebo 
nenastalo-li u par
ních ventilů v apa

ráte uvolnění. 
Trvá-li porucha i po 
této revisi jakož 
i po vycídění trou
belů a zabroušení 
ventilů dále, vy 
jmou se opatrně 
parní troubele a 
je-li třeba i trou
bele F  F x a vycídí 
se bedlivě, při čemž 
nesmí býti použito 
ostrých a drása- 
vých pomůcek. Ne- 
dají-li se troubele 
snadně z injektoru 
vyjmouti, zapne se 
odpoutaný injektor 
do svěráku a trou
bele se, jsou-li za
šroubovány, opa
trně vytočí, jsou-li 
pouze zapuštěny, 
mírným poklepem 
na okraji injektoru 
dřevěným kladi
vem uvolní.

Sestavuj e-li se 
rozebraný injektor 
třeba dbáti toho, 
aby se troubele za
pouštěly bez ja 
kýchkoliv utěsňo- 
vacích prostředků.

N etěsný ko
hout se opravuje 
zabroušením, rov
něž netěsný ventil 
G zbavuje se kotel- 
ného kamene a kalu.

Přim ěřené 
spojení injektoru 
s potrubím znázor

ňují obr. 249. a 250., z nichž obr. 249. představuje injektor napájený sa
močinně přitékající vodou, obr. 250. pak injektor ssavý.

U prvého obrazu přivádí se voda trubicí I  opatřenou ventilem Y  
do injektoru A. Ruční pákou B  otáčí se kohout E  a uvádí se zároveň
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injektor v činnost. Rourou H a ventilem P  proudí do injektoru pára 
kondensuje se v něm a odchází rourou K  do kotle. Chloptacím kohoutem, 
při spouštění injektoru odcházející voda stéká nálevkou T do potrubí od
padového nebo do jímky.

U  injektoru ssacího, na druhém obraze znázorněného, vniká pára 
rourou H  a ventilem  P  po uvolnění páky B  do ústrojí injektoru A, le
žatě umístěného. Kondpnsováním páry v injektoru nassává se voda na
pájecí rourou I  z nádržky O a vytlačuje se výše  položenou trubicí I  
směrem šípu do kotle. Ssací trubice I  opatřena jest na konci košem N, 
kterým se účelně zachycují hrubší přimíseniny. Chloptací trubicí E od
chází při spouštění injektoru upotřebená voda. Trubice tato nesmí dole- 
ním koncem sahati do vody napájecí.

In jektory  tyto ssají studenou vodu při napjetí od 2 do 12 atmosfér 
do '2*5 až 4 m. Přitéká-li voda do injektoru samočinně, ohřívá se na 54 
až 62° C, ssaje-li se do výše až 2 m, ohřívá se na 50 až 54° C.

Je-li v místě vodovod, není radno spojiti s ním přímo injektor, za 
účelem jeho napájení, pro velice nestálý tlak, nýbrž jest výhodnější na- 
pájeti injektor ze zvláštní nádržky. In jektory  tyto vyrábí firma B. & E. 
Korting ve Vídni.

Ventil napájecí . Přívodem vody do 
kotle není úplně učiněno zadost všem po
žadavkům, jakých třeba ku spolehlivému 
napájení. Různé přístroje napájecí jsou 
sice opatřeny ventilem, k te rý  brání vodě, 
aby z kotle vlivem tlaku v něm panují
cího neunikala zpět, ale za příčinou bez
pečnosti opatřuje se ještě jeden ventil, tak 
zvaný napájecí či výronek, jenž zabraňuje 
návrat vode i v tom případě, kdyby ventil 
přístroje napájecího neúčinkoval.

Na obr. 251. znázorněn jest ventil 
napájecí v ve spojení s ventilem v v Voda 
z potrubí napájecího uniká směrem šípu hrdlem a  do výronku, pozvedá 
ventil v  a proudí druhým hrdlem do kotle. Tím bylo by učiněno zadost 
ve příčině zamezení návratu vody z kotle. Aby však zjednáno bylo po
jištění pro případ, že by výronek neúčinkoval, zapíná se mezi hrdlo vý 
ronku a kotel bud’ kohout nebo ventil uzavírací y,, nebo se výronek spo
juje přímo s uzavírkou, jakou jest opatřen ventil v v Za volného proudění 
vody jest ventil u., uvolněn pomocí hřídelíku a šroubu, ve kterémž p ří
padě prochází voda směrem šípu hrdlem Ti.

Voda napájecí přivádí se rourou až do prostřed kotle.
Napájení lokomotiv děje se injektory, jimž se dostává vody z ná

držky obyčejně v tendru umístěné.
U lokomobil děje se napájení většinou pumpou pomocí výstředníku.

P ř í s t r o je  k poznání  stavu vody v kotli.  Na přiměřeném množství 
vody v kotli záleží nejen výkonnost kotle a stroje, ale i bezpečnost kotle 
a okolí. Jelikož stěny kotelní nedopouštějí přímého nahlédnutí, provádí 
se kontrola stavu vody různým jiným  nepřímým způsobem pomocí zvlášt
ních přístrojů.

Zkoušecí kohouty jsou jednoduchým, ale nepříliš spolehlivým pro
středkem k poznání stavu vody v kotli, jmenovitě u kotlů s malým vod
ním prostorem nebo o velikém napjetí. Nejnižší z kohoutů umístí se 
v čele kotle ve výši vodorysu, nejvyšší pak na místě, kam až voda ještě
smí při dovolené náplni sahati, aniž by se prostor parní příliš omezil.
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Je-li kotel v činnosti, smí otevřeným 
kohoutem vrchním unikati pára, spod
ním voda.

Rozpoznání, zda-li kohouty prou
dí voda nebo pára, jest dosti nesnadné 
a proto nespolehlivé, a jest třeba znač
ného cviku, aby zjištěn byl pouze 
kohouty pravý stav vody v kotli.

Někdy se mezi kohouty umístí 
ještě kohout třetí, z něhož při zkou
šení má prýštiti směs páry a vody.

Stává se, že se otvor ve zkou
šecích kohoutech zanese kalem nebo 
kamenem kotelním, čímž účel jejich 
jest vážně omezen. Y tomto případě 
se otvory jejich propichují, k vůli 
čemuž se bud1 ohnuté ústí kohoutu 
upravuje na šroub, nebo se opatří 
nálitkem, kterým prochází přímý 
průvrt do kotle. Ú stí průvrtu  uzavírá 
se šroubem.

Výhodně účinkují zkoušecí ven
tily, které se snadno nezanášejí. S tě
nou kotelní vniká do vnitra kotle 
Ventil, jehož uzavření obstarává u- 
cpávka gumová nebo olověná, uložená 
v těžkém držadle. Držadlo spojeno 
jest s ventilem zakloubením, kolem 
něhož se volně vzhůru může otáčeti. 
Držadlo musí býti tak zatíženo, aby 
překonalo tlak z kotle na ucpávku 
působící. Otevření ventilu děje se je d 
noduchým pozdvihnutím držadla.

Vodoznak poskytuje přím ý názor 
o výšce vody v kotli. Sestává ze dvou 
kohoutů svisle nad sebou v čele kotle 
umístěných a spojených mezi sebou 
skleněnou trubicí. V podstatě není 
vodoznak nic jiného, než prodloužená 
vnitřn í část kotle na  venek.

Na obr. 252. a 25lL znázorněn 
jest vodoznak, jehož spodní kohout 
za příčinou seznání konstrukce jest 
proveden v - řezu. Hlavice obou ko
houtů N  N  spojeny jsou skleněnou 
trubicí, jejíž viditelná délka obnáší 
asi 25 až 40 em, průměr pak 1316 
nebo 19 m m. Oba konce její jsou 
uloženy v hlavicích neprodyšně po
mocí ucpávky. Skleněná trubice vpra- 
vuje se vrchní hlavicí kohoutu otvo
rem po odstranění temenního šroubu 
uvolněným. A by se mohla trubice po 

Ohv. á53. prasknutí nebo uvolnění i mezi cho-
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dem stroje zasaditi nebo utěsniti, opatřuje se každá hlavice kohoutem, 
kterým se spojení vodoznaku s vnitrem kotle přerušuje. Čištěni obou ko
houtů směrem do kotle usnadňují šrouby N  N. Ve skleněné trubici kon- 
densovaná voda vypouští se ventilem V  a hrdlem R. Utěsněni ventilu 
děje se objímkou, uvnitř závitem a pružnou deskou a zevně pákou opa
třenou. Otočením objímky v zá
vitu tiskne se buď hrdlo ventilu 
k pružné desce, nebo .se uvol
ňuje, čímž dociluje se uzavření 
nebo uvolnění prostoru.

Vodoznak opatřen je s t sa
močinnou uzavírkou, jež účin
kuje při náhlém poškození skle
něné trubice a chrání obsluho- 
vatele kotle před unikající párou 
a vřelou vodou. Pod ústím skle
něné trubice nachází se na 
zvláštním ložisku P  uložená ku 
lička, která při neporušené skle
něné trubici za normálních okol
ností propouští volně vodu. J a k 
mile však prasknutím trubice se 
rovnováha poruší a tlak zvětší, 
tlačí vodní proud kuličku k o t
voru a proudění vřelé vody sa
močinně se zaráží. V tomto pří
padě může obsluhovač kohout 
uzavřití bez obavy, že by se 
opařil. Ložisko P  s kuličkou 
může se po odstranění šroubu N  
pohodlně vyjmouti, takže cídění 
otvoru se provede bez obtíží.
Vrchní kohout může býti opa
třen  také přiměřenou samočin
nou uzavírkou, obyčejně však 
obmezuje se opatření bezpeč
nostní na upoutání páry v jed iný  
dolů směřující paprsek.

Vodoznačné trubice hotoví 
se pečlivě ze zvláště upraveného 
skla, ale vzdor tomu nevzdorují 
v každém případě náhlým změ
nám tepla a nárazu podlehnou 
jako každé jiné sklo. Z těchto 
příčin opatřují se ochrannou sítí 
nebo mříži, nebo dokonce ob
kládají se plechovým, dvěma 
podélnými protilehlými rýhami / Obr. 354.

opatřeným pouzdrem.
Aby obsluhovatel kotle byl poučen názorně o dovolepáé výšce h la 

diny vodní, umístí se na stěnu kotelní r afíje. jejíž konec ukazuje na vo
doznačné skleněné trubici nejmenší přípustný stav vody v  kotli.

Někdy spojují se dva vodoznačné přístroje v jediný se dvěma tru 
bicemi. Každá polovice jest úplně vypravena a pevné opory dostává se
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Obr. 2 5 5 4 |

vrchním i spodním kohoutům zvláštní kovovou spojkou (obr. 254.1, která 
však s kotlem nesouvisí. Na vrchní kohout upevňuje se manometr mezi 
oba aparáty. Přístroje v obr. 252., 253. a 245.) znázorněné hotoví D reyer, 
Posenkranz & Droop v Hanoveru.

Přístroje vodoznačné ukazují spole
hlivě stav vody jen  tehdy, jsou-li trubice 
a průchody jejich úplně čisté a je-li utěs
nění dokonale provedeno. Nesprávné údaje 
povstávají v  těchto případech porušením 
rovnováhy mezi tlakem páry a vody v kotli, 
tak  ku př. sníží se sloupec vodní v tru 
bici, je-li spodní ucpávka netěsná. Ucpá
ním spodního spojení s kotlem zamezuje 
se vodě v trubici volný návrat do kotle 
a chladnoucí voda kondensnje páru svrchu 
s vodou se stýkající, následkem toho bývá 
umělé zvýšení vodního sloupce ve vodo
znaku.

Plujec. K vodoznačným přístrojům 
ZT" čítá se~ i plujec či plovák, sestávající z tě 

lesa lehčího vody, na něž jest v těžišti 
upevněn tenký drát nebofjjkovová pevná tyčinka, která z kotle prochází 
zvláštní ucpávkou. D rát vine se vně kotle přes kladku s ručičkou, volný 
jeho konec jest zatížen přim řeným volně visícím závažím. Těleso v  kotli

jest chráněno 
před zmítáním 

dírkovaným 
pouzdrem.

Přístroj 
tento podroben 
jest mnohým po
ruchám, jm eno
vitě tření v u- 
cpávce, zvýšené 
často na drátu 
neb tyčince usa
zeným kamenem 
kotelným, obme
zují nebo i zcela 
ruší jeho činnost.

V obecném 
užívání se nena
chází, ale setká
váme se s ním 
u stojatých hu t
ních kotlů, vy 
tápěných plyny 
z pecí, u nichž 
stav vody podro
ben jest značné
mu kolísání.

Poplašné signály pro napájeni obstarávají aparáty, které účinkují te
prve, kdý vodil v kotli buď klesla pod normál, nebo dosáhla-li náplň kotle 
určité meze.

Obr 256.
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Přístrojů takových jest celá řada, některé zde podrobněji uvádíme. 
Ukazovatel stavu vody „AmphletD s poplašnými píšťalami (obr. 255., 

256. a 257.) sestává z litého tělesa s velikým ciferníkem a z dutého že
lezného plováku. Plovák stoupá a klesá zároveň s hladinou vodní v kotli 
a přenáší tento pohyb ozubenou tyčí na ozubenou výseč kola naklíno- 
vanou na hřídel, k te rý  jest ve spojení s ručičkou ciferníku.

Těsnění provádí se kuželem na hřídeli tak upevněným, že tlak páry 
tiskne širší základnu hřídele do připojeného lůžka a sice silou tím větší, 
čím větší jes t napjetí v kotli.

Dle stavu vody v kotli otáčí se rafije od normálního znamení vzhůru 
nebo dolů a ukazuje nejen Číselně, ale i názorně, v jaké výši se hladina 
vodní v kotli nachází.

Uvnitř pouzdra nachází se na stěně nad sebou dvě páky, spojené 
s ventilem poplašné píšťaly, na hřídeli plováku umístěny jsou dva posuvné 
a šroubem snadno ustavitelné kroužky s výběžky, které při klesnutí nebo 
stoupnutí plováku na určitou výši narážejí na páky ventilů a nvádějí 
v činnost dotyčnou píšťalu. Píšťaly mají rozdílný zvuk, nízký stav vody 
naznačující píšťala zvučí hluboce, druhá má zvuk vysoký. Z počátku 
vydávají píšťaly pouze jednotlivé 
zvuky a teprve když voda klesla nebo 
vystoupila trvale nad normál a pí
šťalou proudí nepřetržitý  paprsek 
páry, ozývá se zvuk celistvý.

Přístroj umístí se na kotli vmiste, 
kde vření vody jest nejmenší. Upev
nění děje se na zvláštním hrdle, při
nýtovaném na kotli. Nachází-li se 
toto místo daleko od stanoviště ob-
sluhovatele, takže by pozorování ra-
fije působilo obtíže, může se ciferník 
umístiti na místě příhodnějším a spo
jení jeho s aparatem provede se pří
padným převodem. Přístroje tyto má 
na skladě firma Piek & Winterstein ; Obr. 257. O br.*258.
v Praze. . /

Blackúv přistroj poplašný pro kontrolování stavu vody v kotli sestává 
z dvojdílné trubice ve spojení s uzavíracím kohoutem a z poplašné píšťaly 
(obr. 258.). Spojení mezi píšťalou a trubicí přerušeno jest zátkou z kovové 
snadno tavitelné směsi. V trubici nachází se voda, která za normálního
stavu vody v kotli se udržuje ve stejné výši. Jakmile však voda v kotli
klesne pod normál, vytéká voda z trubice do kotle a pára přichází v přímý 
styk se zátkou, která se roztaví a uvolní páře cestu k poplašné píšťale.

Vysokým napjetím páry v kotli nebo i zevním vlivem mohlo by se 
státi, že by voda v trubici se vyhřála na onen stupeň, při němž se zátka 
taví, ve kterémž případě by nastal planý poplach. V těchto případech se 
voda obchlazuje zvláštní trubkou chladící, která se spirálově vine.

Spojení přístroje s kotlem omezuje se v případě potřeby, jmenovitě 
při vkládání nové zátky, uzavíracím kohoutem, který se však za normál
ního chodu kotle pojistí zevně plombou, aby snad náhodou nebo úmyslně 
nebyl aparát vypnut z činnosti.

Trubice do kotle sahající ponořuje se pouze do hloubky nejmenšího 
dovoleného stavu vody a upevní se pomocí flanče na stěně kotle.

Přístroj ten účinkuje pouze při klesnutí hladiny vodní v kotli. Přístroj 
Blackův má na skladě firma Piek & W interstein v Praze.

Kronika p rúce  X.
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Jednodušeji je  upravena parni návěštní píšťala S kuličkou. V pevné 
kovové trubici přinýtované ku stěně parního kotle uložena jest tyč plo
váku, na jejíž zevním konci nachází se kulička, kterou se uzavírá přístup 
páře k píšťale umístěné na nejvyšším místě trubice. Pokud voda v kotli 
se nachází v přiměřené výši, tlačí plovák kuličku k otvoru píšťaly. 
Klesne-li voda v kotli, uvolní se tlak plováku a kuličky a pára proudě
ním píšťalou působí poplach.

Výhodnou u tohoto aparátu jest okolnost, že jes t topiči mechanismus 
jeho naprosto nepřístupen, dále že nevyžaduje po daném poplachu zvlášt
ního složitého a nákladného ustavení a že dává znamení již tehdy jed 
notlivými přerušovánými signály, kdy voda v kotli se nejnižší mezi blíží.

Pojišťovací ventil vyrovnává nadbytečný tlak, k terý  by se mohl státi 
kotli nebezpečným, samočinným uvolněním parního napjetí.

Odpor napjetí přemáhá ventil zatížením bud pomocí závaží neb 
tlakem spirálového péra.

Pojišťovacích ventilů zatíženýchjiávažím užívá se výhradně u strojů 
stabilních. Zatížení může býti přímé, klade-li se závaží přímo na ventil, 
neočPnepřímé, působí-li závaží na ventil prostřednictvím páky. Ventil i se 
skříní přišroubuje se na zvláštní hrdlo parního kotle. Ventil dosedá na 
rovnou plochu sedliště, vedení dostává se mu ve skříni žebry. Páka ven 
tilu opírá se o rameno na hrdle skříně nebo její víka umístěné, bud po
mocí kloubu nebo ostré hrany s ním spojené a tiskne ostrou spojkou, 
přímo v ose ventilu dosedající, ventil na dosedací plochu. Vyšinutí páky 
směrem postranním zabraňuje se vidlicí umístěnou diametrálně od bodu 
opěrného.

Zatížení páky řídí se dle napjetí páry v kotli a dle průměru ven
tilu, v každém případě však musí vnitřní dovolené napjetí páry býti tak 
veliké, aby přemohlo váhu ventilu, váhu páky se závažím a i velikost 
tření, vznikajícího pohybem súčastněných součástek při nastalém odklo- 
pování ventilu parním tlakem. Z řečeného patrno, že napjetí páry v kotli 
a zatížení ventilu musí býti voleno v přiměřeném poměru, jinak by při 
malém zatížení nedocílilo se žádoucího tlaku v kotli a při zatížení veli
kém byly by steny kotle nebezpečně napjaty.

Aby se tření páky, jak  v bodu závěsu závaží, tak i na místech, které 
zdviháním ventilu se octnou v pohybu, omezilo na míru nejmenší, pro
vádí se styk řečených součástek ventilu pojišťovacího, pokud toho kon
strukce připouští, v  ostrých klínech nebo hrotech.

Má-li uvolněným ventilem nastati v parním kotli skutečné ulevení 
nadbytečného tlaku, dlužno dbáti toho, aby ventil měl přiměřený průměr 
v  souhlase s velikostí parního prostoru a aby i zdvih jeho nekladl uni
kající páře zbytečného odporu. Pokud se posledního požadavku týče, 
brává se velikost zdvihu 3 m m . Střední průměr ventilů brává se obyčejně 
tak veliký, jako má přiváděči parní potrubí, jinak  velikost průměru po
nechává se konstruktéru, při čemž v úvahu béře se výhřevná plocha kotle 
a žádané parní napjetí v kotli.

Místo velikého pojišťovacího ventilu volívají se výhodně d v a  menší 
ventily, čímž se obejde nesnadná manipulace s jediným  příliš těžkým zá 
vážím. V této příčině rozkládá se veliké závaží na větší počet menších 
kotoučů, jež se zasouvají na společný hřídel, při Čemž se kladou na sebe. 
K tomu cíli jsou kotouče opatřeny radiálnými řezy o světlosti tyče zá
věsné.

V některých případech volívá se zatížení přímé, jehož závaží musí 
býti pak značně větší. I v tomto případě užívá se kotoučů, avšak s otvo
rem uprostřed, kterým se navlékají na hřídel.
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Aby se zmenšilo tření vznikající prouděním páry kolem žeber ven
tilu, volí se konstrukce, při níž žebrové vedení ventilu klade se vzhůru 
a ventil uzavírá otvor plochou obrácenou. Obrácený ventil utěsněn jest 
nahoře víkem, jehož středem prochází hřídelík, který ventil do sedla za
tlačuje. Pára v tomto případě neuniká vzhůru, nýbrž postranní trubicí, 
jež tvoří kolem ventilu zároveň dutý obojek.

Při jiné úpravě opatřuje se ventil na svrchní části širším hrdlem, 
jež se kryje volnou deskou těsněnou pouze širším okrajem hřídelíku, který 
tlačí ventil do sedla. Překonává-li tlak páry zatížení páky, zdvihá se 
ventil jako u každého jiného pojišťovacího ventilu zatíženého pákou a pára 
uniká kolem dosedací plochy ventilu a kolem uvolněné vrchní desky. Za 
většího parního tlaku pozdvihuje mocně unikající pára i volnou desku 
více, čímž se zároveň i s deskou pomocí hřídele spojený ventil více po
zdvihuje a přetlak v kotli snadněji vyrovnává. Ventil tento jest opatřen 
pákou se závažím v provedení běžném. Podstatnou předností těchto ven
tilů jest větší zdvih, který dopouští i užití menšího průměru ventilu.

Lodní kotle a lokomotivy mají pojišťovací ventily zatížené spirálo- 
vým pérem. Převod tlaku parního napjetí z ventilu na péro provádí se 
pákou. Pero spirálové ukládá se do kovového pouzdra, z něhož u spodu 
vyčnívající hřídelík, na němž jest konec péra upevněn, opatřen je přimě
řeně rozdělenou stupnicí, ukazující napnutí péra a tím i velikost tlaku 
páry na ventil.

Manom etr .  Manometrem měří se velikost tlaku parního napjetí. Pů
vodní manometry byly rtuťové, avšak ve strojnické praxi se jich dnes 
neužívá, pouze v laboratoři zkušební nebo v dílně mechanika ku kontrole 
a hotovení dnes všeobecně uživených manometrů pérových.

Posléze jmenované barometry kladou odpor páře na ně účinkující 
péry bud’ plochými nebo trubicovými za přiměřeného převodu na ručičku 
ciferníku.

Manometr s plochým pérem. Mezi flančí roury, která přímo souvisí 
s parním prostořSnf v kotli a flančí manometru nachází se zvlněná ko
vová deska, jež oblou dutinu mezi flančemi vzniklou přepažuje ve dva 
neprodyšně od sebe oddělené prostory. K desce připojeno jest ve vrchním 
prostoru rameno páky, jež sdílí veškeré její pohyby a přenáší je na ozu
benou kruhovou výseč a pomocí této na malé ozubené kolečko, na jehož 
hřídeli jest upevněná ručička manometrického ciferníku. Veškeré změny 
v pohybu zvlněné kovové desky jsou tudíž patrny z pohybu rafije na 
obvodu ciferníku, na němž místo, které zaujímá rafije v klidu se nachá
zející, označeno jest nulou. Stoupá-li parní tlak v kotli, sděluje se i zvlněné 
desce, která se vypne a převodem rafiji o jistou velikosti zmíněného tlaku 
odpovídající dráhu vyšine. Aby však rafije zaujala ihned původní místo 
pomine-li tlak na zvlněnou desku, jest třeba překonati odpor třením jed
notlivých pohyblivých součástek převodu způsobený, což stává se spirá
lovým, kol hřídele ozubeného kolečka, na němž rafije jest uložená, vinu
tým pérem, které ihned rafiji po ustalém vnitřním tlaku na původní místo 
zatlačuje. Tlak tohoto spirálového péra pokládá se celkem za neutrální, 
jelikož vliv jeho na účinek tlaku páry z kotle působící jest tak nepatrný, 
že se celkem pomíjí, neboť značná jeho část se vyčerpá na překonání 
tření mezi pákou a ozubenými součástěmi manometru.

Během času pouze flančemi sevřené vlnité péro se však často uvol
ňuje a manometr neukazuje pak správně. Trvalejšího upevnění docílí se 
přinýtováním péra na obvod železného kruhu, načež se celek mezi flan
čemi pomocí šroubů upevňuje.

5 6 *
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Šrouby spojující obě flance mají hlavice provrtané. Otvory pro
vlékne se drát sevřený na obou koncích plombou, čímž se manometr po
jistí proti neoprávněnému uvolnění.

Jinak upraven jest manometr trubkový, zvaný dle vynálezce Bour- 
donuv, sestávající v podstatě z oválové, do kruhu stočené kovové trubice,

jejíž otevřený konec spojen jest pevně 
s pouzdrem manometru a s parním prosto
rem kotle, druhý uzavřený konec opatřen

jest pákou, jež 
působí převodem 
na ručičku cifer
níku Základní 
myšlénkou ma
nometru trubko
vého jest účinek 
tlaku parního na 
zakřivení trubi
ce. Cím vetší 
tlak působí na 
nitro trubice, tím 
více se tato na
píná a zakřiveni 
její stává se men- 

Obr. 25í). Obr. 260. š í m .  Převod jest
podobný převo

du u manometru předešlého (obr. 259. a 260.). Páka přenáší pohyb na 
ozubenou výseč, jež jest ve spojení s ozubeným kolečkem, na jehož hří
deli jest uložena ručička. Zpětný pohyb celého převodu i s ručičkou po 
zmírněném nebo ustalém tlaku provádí se pérem spirálovým, které pů

sobí přímo na hřídel ručičky.
Stočená trubice hotoví se pro menší 

tlaky z mosazi, tombaku nebo nového 
stříbra, pro tlaky veliké z oceli; průřez 
její jest oválový.

Stálým upotřebením za trvalého 
tlaku ochabuje pružnost trubice, takže 
manometr neukazuje pak správně tlak 
páry v kotli. Z této příčiny opatřil zá
vod Dreyer, Rosenkranz & Droop v H a
no veru trubici pomocnou ocelovou zpru
hou (obr. 261.), uloženou koncetricky ve 
svinuté trubici tak, že sdílí je jí pohyb 
a podporuje je jí účinek na převodný 
mechanismus.

Ku zkoušení manometrů ve příčině 
správného udávání tlaku užívá áe zvlášt
ních manometrů kontrolních, taktéž tru- 

Obr. 261. bicových, opatřených obyčejně dvěma
ručičkami. Kontrolní manometr našrou

buje se při revisi do zvláštního nálitků, jakým  každý manometr jest 
opatřen, v němž jest upraven 3/4palcový W hitworthový závit. Zmíněný 
nálitek a i každý manometr opatřují se kohoutem, aby se dle potřeby 
daly uzavřití. Zkoušení kontrolních manometrů děje se pumpami pomocí 
manometru rtuťového.
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Manometr umístí se na kotli tak, aby poloha jeho rafije byla stále 
patrná. Spojení manometru s kotlem děje se zahnutou nebo v kotouč 
svinutou trubicí, v jejíž záhybu se zadržuje voda z kondensované páry. 
Opatřením tím klade se mezi ostrou páru a ploché péro nebo trubici ma
nometru prostředí méně vyhřáté, jež zároveň omezuje dosti značně zahří
vání manometru a jeho ústrojí, při čemž voda prostředí toto tvořící, sdě
luje tlak páry bez jakékoliv ztráty činným orgánům manometru.

Pokud se kontroly stálého a jen v určitých mezích měnitelného par
ního tlaku v kotli týče, používá se pérových manometrů zápisných. Za
hnutá trubice spojena jest pomocí převodu s ručičkou, která ukazuje na 
kruhovém oblouku nejen tlak v atmosférách, ale zároveň zaznamenává 
tužkou neb jinou pomůckou v podobě křivky stoupání neb klesání atmo
sfér. Záznam děje se na papíře navinutém kolem bubnu. Papír jest vo
dorovnými čarami rozdělen v dílce odpovídající jednotlivým atmosférám, 
svislými čarami pak v jednotlivé hodiny. Buben s papírovým proužkem 
uvádí se v rotační pohyb hodinovým strojem.

Tímto manometrem učiněné záznamy či diagramy poskytují spoleh
livou kontrolu a udávají trvale tlak za každé hodiny panující.

Jiný druh manometrů záznamných opatřen jest diagramovým pérem 
v podobě ciferníku. V tomto případě buben odpadá.

Opatřuje-li se pro kotel manometr nový, jest záhodno nevoliti pří
stroj menší 100 mm průměru, neboť zmenšeným průměrem ubývá nepo
měrně trvanlivost per.

Než manometr se spojí s kotlem, nutno přihlédnouti k tomu, aby 
potrubí nebo otvory manometru nebyly ucpány nebo zaneseny konopím, 
olovem, miniem nebo i jiným způsobem. Rovněž nemá se manometr umí
stiti na místě příliš teplém. Plomba na manometr připojená nesmí se sa
movolně odstraniti.

Průlez či odkalnice. Ku revisi a čistění vnitra kotle upravuje se 
u větších kotlů zvláštní oválový otvor, kterým  by dělník mohl vniknouti 
do kotle. Délka jeho měří 380 až 400 mm, šířka ‘280 až 300 mm. Průlez 
umístí se často v parojemu, čímž ušetří se jeden otvor. Aby se seslabení 
kotle způsobené otvorem částečně vyrovnalo, klade se kol okraje otvoru 
přinýtovaná obruba, jejíž plošný obsah musí se nejméně rovnati obsahu 
otvoru, nebo se otvor opatřuje zvláštním hrdlem. Veliké kotle mají dva 
průlezy, varníky mají taktéž vlastní průlez.

Průlez se zahrazuje deskou na vnitřní plochu kotle dosedající. Utěs
nění desky provádí se kaučukovou vrstvou tak, že mezi kaučuk a kov 
klade se vrstva papíru, čímž se zabrání přílišnému přilnutí kaučuku ke 
kovu. nebo se vkládá vrstva minia s pletencem konopěným.

U malých kotlů a kotlů trubnatých užívá se místo průlezu menších 
otvorů, odkalnic, kterými se kal a bahno odstraňují a usazený kámen buď 
mechanicky oškrabáváním odstraňuje, nebo také chemickou cestou roz
pouští. Závěr těchto otvorů jest podobný závěru průlezů, nebo se užívá 
šroubů.

Parní potrubí.

Neméně důležitým a pro správný chod stroje nezbytným činitelem 
jest parní potrubí pro páru ostrou i výfukovou.

Nesprávně uložené, špatně spojené a nedostatečně isolované potrubí 
může býti příčinou neustálých stesků a nevyčerpatelným zdrojem poruch 
ve výkonnosti stroje i kotle. S vadným potrubím setkáváme se dosti často 
i u strojů a kotlů nejlepšího provedení, snad z té příčiny, že se mu ne
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věnuje veškerá péče, jaké tento důležitý činitel vším právem vy
žaduje.

Parni potrubí pro ostrou páru obstarává přívod páry z katle do par
ního válce. Výtok páry má býti opatřen tak, aby z kotle unikala pára 
suchá. Nemůže-li se tak státi pro zvláštní útvar přímo z kotle, připojuje 
se zvláštní nástavek, zvaný parojem, kterému se dostává spíše větší výšky 
než většího průměru, čímž dociluje se nejen páry technicky bezvadné, 
ale přílišným výřezem neseslabí se také konstrukce kotle. Parojem umi
sťuje se na temeni kotle a sice na místě, kde pravděpodobně nachází se 
nejklidnější povrch vody. Avšak při prudkém unikání páry z kotle tvoří 
se na vodě nacházející se přímo pod trubicí, kterou pára uniká, nahroma
dění a vzedmutí povrchu vodního, které sahá někdy až k potrubí a jest 
příčinou, že tímto odchází pak pára hojně vodou promísená. Vada tato

omezuje se bud deskou, která přístupu 
vodě do trubice zabraňuje, nebo se páře 
vykazuje soustavou trubic s hrdly do sebe 
zapuštěnými delší cesta, na níž přiměře
ným opatřením poskytuje se vodě času, 
aby vlastní tíží při zmenšené rychlosti se 
vrátila do vodního prostoru. Konstrukcí 
v této příčině provedených jest celá řada.

Aby z kotle do parního válce stále 
neproudila pára, nebo aby se proud její 
omezil, opatřuje se potrubí parní parními 
ventily, z nichž jeden se vsune do potrubí 
u kotle, druhý u parního stroje. Působi li 
více kotlů na společný parní stroj, opatřuje 
se parovod každého kotle parním ventilem, 
čímž umožňuje se vypnutí kteréhokoliv 
kotle z činnosti.

Přehledné znázornění parního ventilu 
v řezu přináší obr. 262. Ventil V uložen 
jest ve zvláštní skříni, která za příčinou 
spojení s parovodem opatřena jes t flančemi 
Fi F,, a rozdělena stěnami W, W2 ve dva 
úplně oddělené prostory, jichž spojení pro
vádí se okrouhlým otvorem S, ve stěnách 
Wj W2 pro umístění ventilu V upraveným. 

Vedení v otvoru dostává se ventilu žebry R, které se po stěnách S  po
hybují. 1Jvolněním ventilu v sedle dociluje se spojení obou oddělených 
prostorů ve skříni ventilové. Uvolnění a přitužení ventilu v sedle provádí 
se ventilovou tyčí P, jež je st s hlavicí ventilu spojená obojkem, který  
připouští sice otáčení tyče ventilové, ale ventilem neotáčí. Ventilová skříň 
jest na vrchní části uzavřena deskou P ,  je jí středem prochází ventilová 
tyč přiměřeně utěsněná, spojení skříně s deskou provedeno jest flančí Fr  
Uvolnění a přitužení ventilu dociluje se závitem na horní části ventilové 
tyče utvořeným, k terý  se otáčí v nehybné matce šroubové, umístěné 
v příčce T,, spojené taktéž nehybně s deskou D šrouby P ,  Bv  Otáčení 
ventilové tyče provádí se kolečkem H. Aby uvolnění ventilu nepřekročilo 
dovolené meze, opatřuje se tyč ventilová p římo nad ventilem obojkem, 
k terý  přílišnému vyšroubování tyče klade meze. Úplně uvolněný ventil 
musí poskytnout! páře tolik prostoru, kolik jí ponechává parní potrubí, 

P ára  tlačí na ventil spodem, utěsnění dostává se ventilu přesným 
zabroušením do konického sedla, ač užívá se také ventilů s dosedací

Obr. 262.
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plochou úplně rovnou. Sedlo ventilové S  jest zevně v souhlase s příslušným 
otvorem ve stěnách W, konicky utočeno a v otvoru upevněno a utěsněno.

Přiléhá-li konický obojek, uložený na spodní části tyče ventilové, 
jehož se hlavně užívá k ochraně proti přílišnému uvolnění ventilu, přesně 
na spodní ústí hrd la  desky D, může chybná nebo uvolněná 
ucpávka, kterou tyč P  prochází, i mezi chodem stroje 
býti opravena.

Skříně ventilové'hotoví se bud ze železné litiny, nebo 
z ocele, nebo z bronzu, ventil a sedlo jsou vždy bronzové.

U  tohoto ventilu nezměnila pára celkem směr, nýbrž 
procházela potrubí ve směru původním. Má-li však pára 
zaměniti původní směr za jiný, ku př. 90°, děje se tak 
ventilem rohovým (obr. 263 ). K u všestrannému proudění 
páry  kolem ventilu rohového ponechává se kol sedla dutý  
prostor. Na obraze znázorněný rohový ventil jest ve spo
jení s ventilem napájecím a hodi se pro vodu i páru. Kohové 
ventily hotoví Scháfier & Budenberg v Ústí n. L.

V obou uvedených případech proudila pára pod ven- Obr. 268. 
til, kteréž opatření dělo se původně výhradně z obavy 
před překonáváním značného tlaku při uvolňování ventilu. Avšak Daelen 
sestrojil ventil parní s opačným uložením (obr. 264. a 265.). Ventil této 
soustavy má jednoduchou konstrukci a účinkuje v každém ohledu přesně 
a jistě. P ára  přivádí se nad ventil, jemuž dostává se vedení žebry nad 
dosedací plochou 
umístěnými. Jináú- 
prava odchyluje se 
od obyčejného pro
vedení tím, že se 
uprostřed ventilu 
upravuje otvor, těs
něný menším kuže
lem či ventilem, jež 
jest upevněn bez
prostředně na ven
tilové tyči. Hlavní 
ventil má vedení 
ve válcovém pou
zdru, při čemž mu 

ponecháno něco 
vůle, kteráž umož
ňuje, aby tlak mohl 
také působiti na 
ventil s hůry a tiskl 
oba ventily do sed- 
listě. Uvolněním 

ventilové tyče otví
rá se nejprve malý Obr- 264. Obr. 265.
ventil, čímž tlak
v hořejším prostoru se zmenší a veliký ventil se samočinně pouze tlakem 
páry pozvedne a průchod páře uvolní. Uzavírání ventilu děje se bez 
zvláštní námahy. Malý ventil zatlačí se ventilovou tyčí do otvoru a veliký 
ventil dosedá s malým za tlaku páry na sedliště.

Ventily tyto uzavírají a uvolňují páru jakéhokoliv napjetí velice 
snadno, následkem provedeného odlehčení.

Při tlaku značně vysokém opatřuje se sedlo zvláštním obojkem nebo
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Obr, 266.

vroubením, aby nemohlo býti z otvoru vytlačeno. Ventily tyto hotoví 
Scháffer & Budenberg v Ustí n. L.

P ři užívání páry vysoko napjaté nebo na značný stupeň přehřáté 
nebéře se k hotovení ventilů a ucpávek bronz, k terý se snadno porušuje, 
nýbrž hotoví se veškeré součástky, jež s párou v přímý styk přicházejí, 
ze železné litiny. S těný skříně ventilové modelují se zvláště silně a ucpávky, 

aby se čelilo rozkladnému účinku příliš zahřáté páry, opatřují 
se těsněním s vložkou osinkovou.

Parni Šoupátko (obr. 266.) uzavírá taktéž parní potrubí 
a může v každém případě nahraditi parní ventil, rozdíl panuje 
pouze v tom, že šoupátko se šine celou plochou v průřezu 
roury, při čemž směr proudící páry nijak se nemění a nestáčí. 
Šoupátek parních užívá se však v praxi u lokomotiv, u stabil
ních parovodů jen  při velikých průměrech.

Cím větší jes t parní tlak, k terý účinkuje na závěr parního 
šoupátka, tím více tlačí se šoupátko na opačné straně na do- 
sedací plochu a tím nesnadněji by se otevřelo. Z této příčiny 

odlehčuje se šoupátko tak, aby tlak působil z obou stran třeba nestejně, 
čímž se umožní snadnější otvírání i zavírání šoupátka. K tomu cíli se 
umístí vřeteno v matce šroubové, jež tvoří zároveň jakýsi druh malého 
ventilu, tím způsobem, že vřetenem při prvních obrátkách uvolní se po
někud ventilová matka šroubová a pak teprve účinkuje vřeteno plně na

šoupátko, které předchozím uvolněním tlaku 
jest do jisté míry odlehčeno a neklade vře
tenu při šinutí nadměrného odporu. Parní šou
pátka hotoví Scháffer & Budenberg v  Ústí n. L.

Redukční ventil Často naskytuje se při 
parovodu potřeba, aby se přiváděla pára také 
jiným  strojům nebo přístrojům, které však 
vyžadují páry tlaku značně menšího, než jaký  
v kotli panuje. Zařízení těchto podružných 
konsumentů páry bývá obyčejně provedení 
sice účelného, ale slabšího, ku př. při parním 
topení ostrou parou, při vaření parou a j. 
V tomto případě, nechceme-li postaviti zvláštní 
parní kotel o napjetí menším, musíme se 
uchýlili k přístroji, k terý vysoký tlak páry 
zmenšuje a přizpůsobuje žádané potřebě. 
Přístrojem  tím jest redukční ventil na obr. 
267. znázorněný ve spojení s ventilem parním. 
P íst parního ventilu jest spojen tyčí s pruž
nou deskou pryžovou, která spočívá na páce 
spojené se spirálovým pérem. Pára. vnikající 
do skříně ventilové směrem šípu, tlačí na 
blánu a přemáhá překážku v podobě spirá
lového péra do vedení vsunutou, čímž se 
částečně vyčerpává je jí původní síla. Bo stla
čení blány a péra unikne seslabená pára na

hoře umístěným parním ventilem. Původní tlak spočívá na pružné bláně 
a pod ventilem, nad ventilem pak působí tlak snížený, j e^ž se vyrovnává 
napjetím spirálového péra. P ružná pryžová blána n a c h á z í  se pod vrstvou 
vody a nepřichází tudíž ve styk sř parou vysoce napjatou. Redukční ventily
hotoví Scháffer & Budenberg v Ústí n. L.

J in ý  způsob konstrukce užívá odlehčeného dvojsedlového ventilu 
s pružným pérem ve zvláštní skříni umístěným a proti vlivu páry ucpáv

Obr. 267.
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kou chráněným. Nebo se kombinuje ventil redukční s uzavíracím, takže 
možno jedním kolečkem ventil buď uzavřití nebo ustaviti na žádaný 
zmenšený tlak pouhým uvolňováním ventilu, kterýž z počátku propouští 
páru o velmi malém tlaku, dalším uvolňováním však napíná se spirálové 
péro, na hřídeli ventilu zvenčí umístěné, při čemž stoupá tlak procházející 
páry, jehož velikost ukazuje připojený manometr.

Redukčních ventilů jest sestrojena celá řada s ohledem na různé 
požadavky a na výši stupně tlaku páry do ventilu vnikající a z něho 
odcházející.

Montováni parn ího po trub í  p ro  o s t r o u  páru . Prům ěr parovodu se 
řídí dle velikosti stroje a množství páry, která se ve vteřině z kotle od-

Obr. 268, Obr. 269.

vádí, při čemž bére se zřetel i na ztrátu tepla cestou k parnímu válci 
i v něm přivozenou.

Spojení parních ventilů s parovodem provádí se vždy s ohledem na 
kondensovanou vodu, která při nesprávném uložení ventilů se ve skříni 
ventilové hromadí a bývá příčinou vážných překážek, jichž následkem 
bývá zmenšení volného místa v potrubí. V tomto případě dochází pára 
do parního válce s menším tlakem, než jaký  panuje v kotli. Proto vsu
nují se parní průchozí ventily do parovodu tak, aby jejich tyč ležela vo
dorovně. U parních šoupátek se kondensovaná voda ve skříni nezadržuje.

I  směr parovodu není pro výkonnost stroje lhostejný. Nevýhodné 
jest spojení kotle s parním válcem, má-li parovod sklon ke kotli. Obyčejně 
se usuzovalo, že kondensovaná voda proudí po svahu do kotle. Ú sudek 
teuto by měl za normálních okolností úplné oprávnění, avšak v parovodu 
proudí rychle pára, která kondensovanou vodu v každém případě strhuje 
s sebou do stroje, v němž, není-li učiněno přiměřené opatření aby byla 
učiněna neškodnou, může způsobiti značné obtíže a škody. Jen  u strojů,

K ro n ika  práce . X .  5 7
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které pracují s častými přestávkami mohlo by toto opatření s opominutím 
■odvodňovacích zařízení býti na místě.

Všeobecně správně provádí se parovod se sklonem ke stroji, při 
čemž se brává obyčejně na každý délkový metr 5 až 10 m m  sklonu.

Odvádění kondensované vody z parovodu provádí se různým způ
sobem. U menších strojů s krátkým  parovodem stačí, umístí-li se odvod- 
ňovací kohout na parním ventilu uzavíracím a sice na nejnižším místě 
komory ventilové, která jes t v přímém spojení s parou v kotli. V komoře 
nashromážděná voda vypouští se před vpuštěním páry do potrubí. Kohout 
tento nechává se tak dlouho mírně pootevřený, pokud se potrubí a parní 
válec vnevyhřeje.

Cím delší parovod, tím více páry se kondensuje ve vodu, k níž 
dlužno přičísti i vodu parou z kotle strženou. K  odstranění této vody 
užívá se zvláštních odvodňovacích nádob, zapnutých do parovodu na místě

Obr. 270. Obr. 271.

nejnižším v blízkosti parního válce. Poskytuje li však kotel páru příliš 
mokrou, jako se stává u kotlů stojatých vůbec a u ležatých při rychlém 
vyvinování se páry  ve varných trubicích, umístí se nádoba odvodňovací 
i blíže kotle.

U dlouhých vodorovných parovodů s mírným sklonem umisťuje se 
odvodňovací nádoba průměrně na prvních 10 m  u páry suché, dvě ná
doby u páry mokré, do 50 m  délky u suché páry 2 nádoby, u mokré 4, 
do 100 m  délky při páře suché 3 nádoby, při páře mokré 6 nádob, dále 
pak na každých sto m etrů u suché páry o jednu, u  mokré o dvě n á 
doby více.

Odvodňovací nádoby, jimiž se pára v parovodech suší, zobrazeny jsou 
na obr. 268. a 269.

Obrazy 268. a 269. znázorňují uspořádání pro vodorovné parovody. 
Je-li odvodůovací nádoba opatřena kohoutem H , odpadá kohout N  a opačně.

Mokrá pára vchází do odvodňovací nádoby otvorem D  a svádí se 
účinkem příčky g dolů, při čemž rozšířeným prostorem zvonu P  se rychlost 
je jí zmírní, Těžší částečky vodní jsou vlastní tíží puzeny ke dnu nádoby 
a lehčí, pročištěná pára uniká hrdlem C. Z příčky g  stékající voda zachy
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cuje se ve stružkách R R  a svádí se trubicí O ke dnu nádoby, takže 
proudem páry nemůže býti dále unášená. J iné  uspořádání příčky posky
tuje obr. 270.

Obrazy 271. a 272. znázorňují spojení odvodňovaci nádoby 
s jímkou na kondensovanou vodu T pomocí roury R. Úprava tato posky
tuje záruku, že kondensovaná voda nemůže z nádoby 
býti znovu stržena proudem páry do parovodu. Na 
obr. 271. znázorněný kohout N, jakož i na obr. 272. 
kohout X  jsou pouze kohouty výpomocné pro případ, 
kdyby voda níže připojenou trubicí nemohla býti 
odvedena.

Počet nádob, v předchozím odstavci uvedený, 
týká se parovodu řádně isolovaného, u něhož chrá
něny jsou i flance. Je-li isolace nedostatečná, nebo 
místy přerušena, kondensuje se vody více a jest tudíž 
třeba nejen více, ale i větších nádob.

Voda z kondensních či odvodňovacích nádob 
vypouští se buď ručně neb pomocí kohoutů, nebo 
odtéká účinkem zvláštní konstrukce samočinně

Na obr. 273. a 274. znázorněna nádoba odvod- 
ňovací v řezu i pohledu. Směrem šípu vtéká do ná
doby kondensovaná voda a účinkuje na plovák spo
jený s odlehčeným ventilem. Spojení mezi ventilem 
a plovákem jest provedeno pákou. Přibývá-li vody 
zdvihá se samočinně plovák a uvolňuje ventil, kterým 
pak voda odchází. Aparát tento pracuje při napjetí 
do 6  atmosfér. Obr. 272.

Jiná konstrukce samočinného odvodňovacího 
přístroje, sestavená Kusenbergem, zakládá se na rozdílu teploty horké 
páry a kondensované vody.

Přístroj znázorněn jest na obr. 275. v pohledu a řezu. Sestává ze
dvou mosazných trubic, které jsou uprostřed podél pevně spojeny želez
nou týčí, která brání aby se trubice působením tepla nebo chladu rozta
hovaly neb stahovaly ve 
směru podélném, za to však 
neklade vypnutí trubic smě
rem a žádných překážek.
Do spodní trubice zaveden 
jest ventil, jehož tyč se 
spojí s vrchní zahnutou 
trubicí pevně pomocí rámu, 
na připojeném řezu patr
ného. Pokud proudí vzduch 
a kondensovaná voda ven
tilem, trvají zahnuté tru
bice v  klidu a voda nebo Obr. 273. Obr. 274.
vzduch mohou nerušeně od-
tékati. Vnikne-li však do zahnutých trubic pára, vypnou se trubice 
a s nimi pošine se ventilová tyč a ventil se uzavírá a zabraňuje páře 
cestu.

Přístroj umístí se na nejnižším místě parovodu. Ustavení jeho děje 
se pozorováním vnikající páry v n ve směru šípu, při Čemž se trubice 
šroubem m tak dlouho napínají až unikání páry ustane. V tomto stavu 
setrvá přístroj pokud trubicemi neproudí pára a pokud ventilem vytéká

57*
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voda. Kdyby se však z různých příčin stalo, že by přístroj účinkoval se 
ztrátou páry, nutno napjetí ohnutých trubic znovu povolením šroubů m n 
upraviti a ustaviti příslušnou polohu ventilu tak, aby pára neunikala.

Přístroj tento pracuje velice citlivě a může odváděti za hodinu, dle 
velikosti, 700 až 4000 l vody. Hodí se výhodně pro veliké stroje.

Přístroj odvádí též samočinně z potrubí přítomný vzduch a vytlačuje 
kondensovanou vodu až do výše, odpovídající napjetí páry, ve kterémž 
případě se však musí vsunouti do výtlačného potrubí zpáteční ventil, 
aby voda při ustalém výkonu nevracela se z potrubí výtlačného do přístroje.

K úplnému odstranění kondensovaná i parou stržené vody z parovodu 
u větších strojů náleží garnitura přístrojů, sestávající z vysoušeče páry, 
kterých bývá někdy více, s příslušným kohoutem, z odvodňovaci nádoby 
a potrubí, které ji spojuje s vysušovaČem, z kohoutu odkalného a v pří
padech, kdy odvodňovaci nádoba se nachází v místech v zimě mrazu vy
stavených, i pojišťovacího kohoutu proti zamrznutí vody.

V yrovnávací  t rub ice  u parovodu .  Vřelá pára účinkuje na delší pa-
rovod tou měrou, že nelze nastalé roztažení trubic bez vážné poruchy
parního potrubí přehlédnouti.

Prodloužení trubic teplem není malým činitelem a vzrůstá zvětšením 
tlaku parního v trubicích a mění se také dle toho, z jakého kovu trubice 
jsou zhotoveny. Tak obnáší prodloužení u trubic ze železné litiny nebo

kujného železa na každý metr 
délky potrubí při 4 atmosfé
rách 16 m m , při 6 atm. 1-8
m m , při 8 atm. 1-9 m m , při 
10 atm. 2 m m  a při 15 atm. 
2 2 m m . U trubic měděných 
ještě více a sice při 4 atm. 
2‘7 m m , při 6 atm. 2 8 mm, 
při 8 atm. 3 m m , při 10 atm 
3-1 m m  a při 15 atm. 3 4 mm.

Měři-li železné parní potrubí při tlaku 8 atmosfér 40 m, obnáší 
celkové prodloužení 1 9 x 4 0  =  76 mm. Dosti značné toto prodloužení, 
které se za uvedených okolností vždy uplatňuje, nelze pominouti bez 
vážného poškození parovodu.

Jelikož prodloužení toto při ochladnutí parního potrubí opět mizí, 
dlužno uciniti opatření, jež by škodlivý účinek prodlužování a srážení se 
trubic beze škody vyrovnalo K tomu cíli užívá se trub ic kompensačních.  
které různým stočením do kličky nebo neúplného o. nebo do kolena snadno 
se podávají tlaku ve směru osy parovodu na ně účinkujícího. Kompen- 
saČní roury hotoví se z mědi.

J in á  konstrukce zapíná do rozděleného hlavního vedení řadu užších, 
rovných měděných trubic, které se tlakem prodlouženého parovodu ohý
bají. Spojení vodorovného hlavního vedení s měděnými kompensačními 
trubicemi má podobu j . U trubic železných předejde se ohýbání vsu
nutím taktéž železných rour opatřených na obou stranách ucpávkou, v  níž 
se při prodloužení a smrštění pohybují (obr. 276.).

Rovněž užitím kolen v různých polohách vyrovnává se prodloužení 
parovodu teplem, při Čemž se ponechává na flančích něco vůle, aby se ko
lena mohla poněkud stoČiti.

V případech, při nichž nemůže se užíti kompensačních trubic nebo 
soustav dosud uvedených, jimiž se zároveň mění směr páry, užívá se 
jediné rovné kompensační trubice s ucpávkou, v níž se tato s jistou vol
ností pohybuje
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Isolace parovodu. Veškeré součástky stroje i kotle, které se stýkají 
bezprostředně s párou, jsou kovové, a tudíž dobrými vodici tepla. U ni
káním tepla ochlazuje se však i pára, k terá se kondensaje ve vodu, čímž 
nejen dělné síly stroji ubývá, ale tvoří se ve stroji umělá překážka, jež 
klidnou jeho práci vážně ohrožuje.

Množství kondensované páry  závisí jednak na velikosti povrchu pa
rovodu, na stupni tepla proudící páry a na teplotě okolního vzduchu při 
parovodu úplně obnaženém. Výpočty a zkouškami dokázalo se, že s ohle
dem na výše uvedené okolnosti obnáší ztráta za hodinu 2 5 až 5 kg páry 
průměrně u každého čtverečného metru povrchu parovodu. Z řečeného 
jest patrno, že ztráta tato činí u větších strojů s objemnějšími parovody 
slušnou částku, stoupající ročně do tisíců 
K. Z tráta tato úplně zameziti se nedá, ale 
značně omezuje se isolováním kovového 
povrchu parního potrubí a válce s komo
rou různými špatnými vodiči tepla, které 
zabraňují jednak unikání tepla do ovzduší, 
jednak omezují vliv chladnější atmosféry 
parní dutiny.

Nejlepší špatní vodičové tepla vyni
kají celkem malou váhou, z čehož ve ve
liké části případů dá se předem posouditi 
jakost isolační hmoty.

Nejčastěji užívá se k isolování paro- 
vodů hlíny smísené s chlupy zvířecími 
nebo sekanou slámou, desek z rašeliny, 
plsti, korku nebo sádry, obalu vzducho
vého nebo dřevěných pilin, křemeniny a 
osinku nebo i hedvábí.

Křemenina nanáší se v podobě těsta 
na roury, rovněž hlína se slámou nebo 
s chlupy, dřevěné piliny mísí se s mazem 
škrobovým v husté těsto, jež se nanáší ve 
vrstvách asi 6 m m  tlustých do výše asi 
25 mm, taktéž sádra s dřevěnými pilinami.
Z ostatních hmot uvedených, vzduchový 
obal vyjímaje, tvoří se předem do zásoby 
desky nebo provazy, často s přísadou 
osinku, jimiž se za sucha parovod obkládá Obr. 276.

nebo obaluje. Mezery mezi obalem a tru 
bicí nebo flančí vyplňují se obyčejně některou z výše jmenovaných, 
s vodou v husté těsto rozdělaných hmot.

Rovněž při isolačních hmotách, které by trvalým a někdy dosti 
značným teplem trpěly, vkládá se vrstva nerostných isolačních látek přímo 
na kov.

Povrch isolační vrstvy chrání se buď nátěrem olejovým nebo dehto
vým, nebo obalem papírovým a Často i plechovým.

Vzduchová isolace provádí se pomocí několika dřevěných latí, které 
se kladou po délce trubic předem asbestovou lepenkou obalených a ob
vazují se předběžně motouzem. Kol latí vine se obyčejná lepenka, až 
povstane stejnoměrný obal, jehož konce se spojí buď slepením nebo se 
celek obváže motouzem. Místa pro šrouby u Hanči se z obalu uvolňují 
vyřezáním nebo vydlabáním a pak se přikrývají zátkou plstěnou. V mí
stech před vlivy povětrnosti chráněných není třeba již nátěru, nachází-li
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se však isolace na místě nechráněném, opatřuje se sytým nátěrem deh
tovým Isolování toto, které jest dosti levné, hodí se jmenovitě pro roury 
většího průměru.

Tloušťka isolační vrstvy kolísá dle jakosti hmoty isolaění. Tak obnáší 
u hlíny asi 24 mm, u rašelinových desek asi 50 mm, u isolace hedvábné 
asi ‘28 mm. Posléze jmenovaná isolační hmota snáší bez poškození teplo 
odpovídající asi 3 atmosférám, asbest Či osinek snese i nejvyšší teplotu.

Náklad na isolování vyplatí se v krátké době ušetřením páry, k čemuž 
ještě nádavkem pojí se klidnější běh stroje a úspora při opatřování větších od-

vodňovacích nádob ve 
značnějším množství.

Potrubí pro páru 
výfukovou má celkem 
větší prům ěr než po
trubí pro páru ostrou. 
Děje se tak z ohledu 
na snadnější unikání 
a zamezení většího 
zpětného tlaku na píst.

Odvodňování 
páry výfukové nečiní 
obtíží, jelikož není 
obavy před ztrátou 
páry, jako u páry 
ostré. Na nejnižším 
místě vodorovného od- 
váděeího potrubí, kde 
výfuková trubice od
bočuje do výše, umístí 
se jednoduchá nádoba 
se dvěma hrdly, do 
nichž se zapustí konce 
výfukového potrubí. 
Hrdlo trubice vodo
rovně nesmí se na
cházeti v blízkosti dna 
a trubice svisle do 
výše vystupující ne
smí sahati hluboko do 
nádoby. Z nádoby 
uniká voda otvorem 
nebo trubicí u dna

Obr. 377 .
.

bez kohoutu umístěnou. Otvorem tímto unikající pára svádí se do větší 
nádoby vodou naplněné, kdež se úplně kondensuje.

Y některých případech se umisťuje také na temeni výfukové t ru 
bice nádoba na odvodňování páry, z níž se kondensovaná nebo parou 
stržená voda zvláštní trubicí svádí dolů.

Odvodňování parních válců děje se pomocí kohoutů umístěných v ná- 
litcích, o nichž na příhodném místě bylo jednáno. K u dříve již řečenému 
budiž připomenuto, že jest výhodné spojiti oba kohouty odvodňovaci par
ního válce společnou pákou, při čemž však každý z kohoutů musí obdr
žeti vlastní odváděči trubici. Pokud se otvorů pro kohouty v parním 
válci týče, je s t záhodno umístiti je  tak, aby je píst pří procházení válcem 
nezakrýval.
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Vytápí-li se plášť parního válce ostrou parou, může kondensovaná 
voda jako úplně čistá věsti se do nádržky vodou napájecí plněné, nikoliv 
však voda povstalá kondensaci v parním válci nebo v parní komoře, ježto 
v tomto případě bývá znečistěná olejem.

U stroje tandemového svádí se kondensovaná, olejem znečistěná voda 
přiměřenými kohouty a rourami do společné kondensní nádoby. Totéž
děje se i u stroje spřaženého s kondensaci, při čemž kondensovaná voda
z parovodu, pláště na 'pa rn ím  válci, pokud jest ostrou parou vytápěn a po
případě i z pláště receiveru svádí se jako čistý de
stilát do nádržky napájecí, naproti tomu voda z od- 
vodňovacích kohoutů parních válců, z receiveru, 
z parní komory a z výfuku od
vádí se jako nepotřebná a zne
čištěná olejem do potrubí odpa
dového.

Indikátor.

O působnosti indikátoru 
bylo pojednáno na jiném  místě 
této knihy, v tomto odstavci po
dáváme popis jednotlivých indi
kátorů, pokud se jich v praxi 
užívá.

Obr. 278. Obr. 279.

Indikátor Richardův (obr. *277.). Spojení s parním prostorem dociluje 
se nástavkem s kohoutem H. P ára  působí na píst K  uložený v botě E  
a spojený s hřídelíkem 5, na němž na konci v očku uložena jest zá
znamná páka. Tlaku páry klade odpor spirálové péro, spojené jedním 
koncem s pístem K, druhým s víkem D  pomocí matek ilí, Mr  Péro spi
rálové, píst K  a bota E  chráněny jsou válcem C a poklopem D.

Záznam koná se na proužku papíru, navinutém  na bubnu P.,, n a 
vléknutém na cívce P r  Buben i cívka 
uloženy jsou na kladce S, kolem níž se 
vine šňůra, kterou se vyvozuje otáčení 
bubnu při hotovení diagramu.

Otáčením bubna kladkou napíná se 
spirálové páro F 2, které po zhotovení dia
gramu otočí buben do původní polohy.
Cívka F  zadržuje spirálové péro F 2 při 
otáčení bubnu a působí k jeho napnutí.

Celkový pohled poskytuje (obr. *278.)
Indikátor Thompsonúv jest zařízen po

dobně jako indikátor předchozí, jen  páky 
jsou kratší a jinak sestaveny, čímž odpadá Obr. 280. Obr. 281.
z veliké části jich chvění. (Obr. 279.)

P íst indikátoru jest umístěn v jednoduchém válci bez pláště. P ře 
vodně páky jsou zakloubeny na dvou ramenech, avšak spojka ovládá páku 
zapisovací asi uprostřed, na jejím volném konci se nachází tužka. Páka 
s tužkou sleduje pohyby pístnice, jež se, pokud se délky týče, přiměřeně 
upravuje podepřením na pístnici a zavěšením volného konce na spojnici.

Novější modely zařízeny jsou ku snadnému vyjímání válce a zapiso
vací přístroj dá snadno od bubnu pošinouti k usnadnění výměny diagramu. 
Buben záznamný jest upevněn přímo na kladce a má místo hodinového 
péra spirálové péro ku jalovému chodu.
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Prům ěr pístu měří 20 3 m m  a sice u obou modelů, většího i menšího, 
jaké se na trhu objevují, avšak každému z modelů připojen jest ještě píst 
menší, jehož průřez rovná se polovici průřezu pístu většího. Pro menší 
píst jest ve spodu válce vyvrtán přiměřený jiný  otvor, do něhož se po 
odstranění většího pístu menší zapouští a pomocí pístnice s mechanismem 
zapisovacím spojuje.

Pro oba písty užívá se téhož spirálového péra, jen napjetí jeho po-
šroubumoci srouDu u- 

pravuje se při 
malém pístu na 
polovic napjetí 
původního, pů
sobícího na píst 
veliký.

Menšího mo
delu užívá se u 
strojů až do 600 
obrátek, většího 
až do 400.

Záznamné 
bubny hotoví se 
ve dvouch růz
ných modelech. 
P rvá  soustava s 
pérem hodino
vým byla popsá
na v předchozích 
odstavcích. D ru 
há soustava uží
vá per spirálných 
vinutých podél
ně, (obr. 280). Za
řízení tohoto u- 
žívá se při indi
kátorech urče
ných pro zázna
my o velikém 
poctu obrátek.

Na (obr. 281). 
znázorněn jest 
záznam ný buben 
s dvojitým pérem 
a zařízením sta- 
věcím, při němž 
zůstává šňůra na

pjata i tentokráte, když záznamný buben se v běhu zarazí.
Upotřebení tohoto zařízení u záznamného bubnu jest výhddné tam, 

kde zavěšení a vypnutí šňůry působí obtíže. Buben uvádí se do pohybu, 
nebo se zaráží pomocí pohyblivého knoflíku, upevněného na boku válce. 
Zařízení toto hodí se pro indikátory od 200 do 400 obrátek za minutu. 

Bubny hotoví se z hliníku nebo s ocele.

Indikátor Rosenkranziiv (obr. 282). Yložka válcová E  tvoří na spodní 
části válce u D  parní plást dostatečné délky, aby píst K  i v nejvyšší 
poloze pohyboval se v chráněném válci. Menší mezera ponechává se mezi
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iběma válci i v hořejší části, s ohledem na roztahování se vložky E  teplem. 
Vložka E jest vrchním koncem zašroubována do válce zevního C tak, 
iby u  x  přesně dosedala a těsnila. Do vložky E zašroubováno jest víko 
fž, na němž jest uloženo otáčivě znamenací ústrojí. Obojek S  jes t otáčivě 
iložen, otáčení provádí se rukojetí P, otvorem S vypouští se ve válci 
iondensovaná voda.

U předešlých indikátorů působilo proti tlaku páry jednoduché, kol 
pístnice se vinoucí, na obou koncích upevněné spirálové péro. které se 
časem za účinku tlaku prohnulo a doléhalo na stěnu válce. Nedostatku 
tomu Čelí se spirálo
vým pérem dvojná
sobně vinutým, které 
poskytuje více sta- 
bilnosti.

Celkový pohled 
na indikátor Rosen- 

kranzův poskytuje 
obr. 283. Hřídelík B  
jest zaklouben na zá
znamné páce L ,  opře
né o spojku T, taktéž 
zakloubenou nahoře 
i dole u A  na víku.
P áka L  končí tužkou 
nebo pérem D , jež 
těsně přiléhá k bubnu 

záznamnému. Mezi 
oběma 'kladkami vine 
se Šňůra pohybující 
bubnem. Níže připo
jený obraz úlomku 
bubnu znázorňuje j i 
nou úpravu kladek 
Z  Z ,.

Hotovení par
ního diagramu. Indi
kátor jest přístroj ye- Qbr 2g3
líce citlivý a podava 
věrně veškeré změny
parního tlaku, avšak jen  tehdy, byl-li přiměřeně upevněn a umístěn a do- 
stalo-li se mu náležité obsluhy.

V následujících odstavcích podán návod o účelné obsluze indikátoru 
s připojenými parními diagramy.

K účelu záznamnému spojuje se šňůra s hlavou křížovou tak, že sle
duje její pohyb. U původních indikátorů musila se šňůra po každém dvoj- 
zdvihu ze spojení s křížovou hlavou vypnouti, aby buben mohl býti opa
třen novým proužkem papíru, u zlepšeného indikátoru však jest učiněno 
opatření, aby se záznamný buben po ukončení diagramu a navinování 
nového proužku papíru vypnul z otáčení, avšak šňůra aby trvala ve stá
lém spojení s kladkou a hlavou křížovou. Zařízení toto spatřujeme na 
předchozím obraze.

Na hřídeli otáčí se cívka, jejíž spodní konec rozšiřuje se v kladku, opa
třenou uvnitř schránou s pérem hodinovým, které uvádí buben zpět do 
původní polohy. Na cívku navléknuta jest jiná cívka, na níž spočívá buben.

Kronika práce. X .  58



4 5 8 Parni stroje.

rs  m

Tato cívka jest taktéž na spodním konci rozšířena a jest ustavena 
v klidu tak, aby zvláštní narážkou stýkala se s vyčnívající hlavou šroubu 
a tvořila celek s kladkou. Spodní část je jí opatřena jest částečně ozube
ným kolem, patrným  na celkovém obraze, k němuž přiléhá západka spo

čívající na sloupku, která zabírá za zuby ozu
bené části kola. Zabíráni upravuje a dociluje se 
pérovým šoupátkem pomocí vyčnívajícího kno
flíku, kterým  se pošinutí prstencového šoupátka 
libovolně ustavuje, takže buben se neotáčí, ale 
šňůra i s kladkou sleduje pohyb hlavy křížové 
a výměna proužku papírového děje se bez obtíží 

Má-li diagram podávati úplný obraz účinku 
páry ve válci, musí délka proužku papírového, 
na němž záznam se koná, míti délku dvojzdvihu 
křížové hlavy. Rovněž i buben musil by míti 
tentýž obvod a objem jeho vyžadoval by mimo
řádných prostředků k upevnění i k ovládání. 

Z těchto příčin děje se záznam převodem u míře zmenšené, kteráž nic 
méně poskytuje přesný obraz.

Zmenšení či redukce diagramu pouze pomocí re-

Obr. 284.

dukčních pák sestrojená vykazovala by následkem ne
stejného napjetí šňůry výsledky pochybné, přesných

Obr. 285.

docílíme pomocí redukčních kotoučů, které upevníme 
buď na některé části parního stroje nebo na indikátoru.

Poslední druh redukčního kotouče znázorněn na 
obr. 284., upevňuje se pod indikátor. Aluminiový kotouč 
opatřuje se za příčinou docílení zpětného chodu hodi
novým pérem. Y pohyb uvádí se šňůrou vinutou přes 
kladku. Kotouč upevněn jest k indikátoru sponou, jejíž 
sploštělý konec přiléhá ku spodu bubnu a utahuje se 

matkou po odstranění okřídlené matky. Hřídel i náboj kotouče opatřeny 
jsou závitem, jímž se při otáčení kotouč pohybuje stranou ve směru osy

hřídele a umožňuje navinování šňůry spi
rálově na obvod. Na témže hřídeli upevní 
se také redukční kotouč, jehož pojištění 
obstarává matka šroubová. Z kladky, zá- 
znamný buben otáčející, vine se šňůra přes 
kotouč redukční a upevní se na něm uzlem.

Dle velikosti zdvihu parního stroje 
užívá se převodných kotoučů různého prů
měru ku zdvihu od 500 m m  až do 2000 mm, 
při čemž se navinuje šňůra z kladky bub
nové přímo na hřídel, na nějž se navlékají 
jmenované kotouče (obr. 285.).

P řevodně kotouče prvého druhu, umí
stěné ku př. na vyčnívajícím šroubu na 
stroji, třeba na oné části šroubu, uvolněné 
odšroubováním pojišťovací šroubové matky, 

posouvají se na zvláštním hřídeli dle toho, v jaké výši mají účinkovati. 
Zmíněný hřídel zašroubuje se do nálitku prstence, kterým  se upevnění 
provádí (obr. 286.). Na objímce, kterou se posunování aparátu po řečeném 
hřídeli provádí, nachází se hřidelík s levým závitem, na jehož druhém 
konci upevňuje se otáčivě lehký plechový kotouč, opatřený za příčinou 
zpátečního chodu silným spirálovým pérem. Kotouč natáčí nebo vytáčí

Obr. 286.
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30 při pohybu stroje na levý závit hřídelíku, čímž šňůra, kterou navinuje, 
ukládá se na něm v rovnoběžných závitech. Na druhý konec hřídelíku 
navlékají a šroubem upevňují se redukční kotouče různé velikosti, kolem 
nichž se vine šňůra směřující ku kladce indikátoru, opatřená na volném 
konci proužkem. Kolem velikého plechového kotouče se vine šňůra ke 
stroji. Pomocné kladky pojišťují šňůru v náležité poloze.

Převod proveden jeSt tak, že šňůra kolem velikého plechového ko
touče se vinoucí sleduje pohyb oné části parního stroje, na němž jest 
upevněná, a sice ve skutečné délce, a převádí ho na kotouč redukční, 
jehož šňůra sděluje přiměřeně zmenšený pohyb bubnu záznamnému na 
indikátoru.

Redukčních kotoučů jest větší řada, z nichž nejmenšího užívá se 
u parních strojů se zdvihem do 280 m m  a největšího při zdvihu 3900 m m  
pokud se v praxi vyskytuje.

Spojeni indikátoru s parním strojem provádí se pomocí vývrtů, jimiž 
jsou oba konce parního válce opatřeny. Do řečených otvorů našroubují 
se buď indikátory přímo, nebo užije se spojovacích trubic (obr. 287.). Po 
odstranění šroubů z otvorů parního válce může býti indikátor dvojím způ
sobem uveden ve spojení s parou, uvnitř parního válce se nacházející. 
V následujících dvou obrazech znázorněny jsou nejen oba druhy spojení 
indikátoru s parním válcem, ale také jest 
zobrazeno spojení s redukčním kotoučem 
a křížovou hlavou.

V obr. 288. znázorněno jest spojení 
indikátoru a redukčního kotouče s parním 
válcem. Oba otvory v parním válci spojí 
se rourou (obraz předešlý), jejíž delší rovná 
část opatřena jest uprostřed troj směrným 
kohoutem, na nějž se našroubuje indikátor 
s redukčním kotoučem. Šňůra redukčního 
ústrojí upevní se volným koncem na ra- Obr. 287. 
ménku x  unášeče M, zašroubovaného na
křížové hlavě. Raménko X jest po tyči unášeče pbsuvné, aby šňůra mohla 
účinkovati vždy ve směru vodorovném.

V případě, že by se užilo dvou indikátorů (obr. 289.), stačí pouze 
jediný redukční aparát. V každém z nálitků parního válce našroubuje se 
při přesných záznamech jeden indikátor. Bubny záznamné obou indiká
torů spojují se šňůrou a pohybují se současně a stejnoměrně, diagramy 
jejich mají přibližně asi souhlasiti. Redukční kotouč upevňuje se svorní
kem R  na šroub o víka parního válce pomocí tyče D, na níž se navléká. 
Konec šňůry redukčního aparátu zavěšuje se na tyč unášeče M, jehož 
spojení s nábojem křížové hlavy provádí se dvoudílnou objímkou V. 
Upevnění tyče D může se také provésti na jiném vyčnívajícím místě 
v okolí víka parního válce a bajonetového rámu, ku př. na kotevním 
šroubu P.

Má-li se nabýti diagramů nejen spolehlivých ale také všeobecně zá
vazných, jest třeba podříti jich provádění jistým podmínkám, které mají 
všeobecnou platnost. Postup tento jest tím výhodnějším, čím více zkoušek 
v časově značně rozdílných mezerách se má podniknout! ku spolehlivému 
zjištění skutečné výkonnosti parního stroje.

Umístění indikátorů má se provésti pokud možno nejblíže parního 
válce a je-li třeba pomocných rour, nemá se užívati rour s náhlým 
a ostrým zalomením kolena. Ku stanovení množství spotřebované páry 
nemá se užívati pouze jediného indikátoru, nýbrž jako při každé přesné
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zkoušce, nechť za účelem jakýmkoliv podniknuté, vždy dvou aparátů úplně 
stejných.

Pro docílení přesných výsledků jest nezbytno, aby každý indikátor 
před upotřebením byl vyzkoušen, jmenovitě péro má býti buď přímým 
zatížením nebo pomocí rtuťového manometru vyzkoušeno za teploty prů
měrného napjetí parního. Zkouška tato provádí se nejen před jednotlivými 
pokusy, ale i mezi pokusem delší doby k provedení vyžadujícím.

Redukovaný převod zdvihu křížové hlavy na záznamný buben má 
se díti přesně, hlavně budiž přihlíženo k tomu, aby uvolněním šňůry ne
povstal mrtvý chod a aby byl stále zachován převodný poměr.

S

Obr. 289.

Ve studeném indikátoru sráží se pára, proto se před záznamem píst 
a válec indikátoru působením páry a jalovým chodem pístu přiměřeně 
vyhřívají. Než se naznačí atmosférická čára, pošinuje se píst jednou vzhůru 
a dolů až nabude rovnováhy. Nekryjí-li se Čáry, bývá toho příčinou zne
čištění aparátu. V tomto případě jest nutno, aby se indikátor odšrouboval 
a vyčistil, musí pak po odstranění péra píst indikátoru ve svislé poloze 
vlastní tíhou ve válci zvolna klesati.

U strojů rychloběžných s malým plněním užívá se indikátorů lehčích.
Diagramy hotoví se pokud .možno na obou koncích současně a pokud 

toho více méně stejnoměrné zatížení připouští, v mezerách desíti až dva
cetiminutových. Každý diagram hotoví se dvakráte, čáry jeho mají se pak 
krýti. Hotové diagramy se číslují a upatřují záznamem doby zhotovení
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Chvěni aparátu a vůbec každý jeho nepříznivý účinek na polohu, 
směr a provedení čáry nemá býti z diagramu patrný, čára diagramu má 
býti určitá a mírně vlnitá a má z ní býti znatelně patrný účinek páry 
na píst parního válce.

Z diagramu parního válce nelze seznati zřetelně véškeré přechody, 
jmenovitě pohyb šóupátka, proto hotoví se také zvláště diagram šoupátka 
tím, že se uvede záznamný buben ve spojení s tyčí šoupátkovoú; při čemž 
indikátor se ponechá ve spojení s parním válcem. Takto nabytý diagram 
znázorňuje graficky relativní napjetí-páry, při pohybu šoupátka panující. 
Jelikož však šoupátko se tehdy nejrychleji pohybuje, kdy se parní píst 
nachází v úvrati a mrtvé poloze, poskytuje diagram šoupátkový také 
obraz činnosti rozvodové.

Z obou diagramů, pístového i šoupátkového jsou již znatelněji zřejmý 
přechody, ale spolehlivého obrazu nabudeme teprve kombinovaným dia
gramem, který znázorňuje graficky dráhu šoupátka i pístu. Za účelem 
provedení tohoto diagramu uzavřeme kohout indikátoru, aby pod jeho 
píst. nevnikala pára, při Čemž se buben záznamný pohybuje hlavou kří
žovou, tužka pak šoupátkem.

Umístění indikátoru a zacházení s ním vyžaduje vždy zkušenosti 
a znalosti věci.

Ukázky parních diagramů. V oddílu o účinku páry v parním válci 
na píst byl připojen obraz normálního diagramu parního bez kondensace. 
Y tomto odstavci, po předem uvedeném vylíčení účinků kondensace, při
pojujeme obraz normálního diagramu parního s kondensaci a zároveň 
ukázky diagramů při závadném výkonu parních strojů.

Obr. 1. Normální diagram parní 
s kondensaci.

Obr. 2. Přítok páry se zpozďuje. 
Píst poháněn jest na začátku 

zdvihu setrvačníkem.

Obr. 3. Přívod páry nastal před
časně.

Obr. 4. Šoupátko netěsní, mezi 
expansí proudí dodatečně pára.
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Obr. 5. V ýtok páry se opožďuje, 
Čímž vzniká veliký protitlak.

Obr. 7. Příliš [velká kompresse.

Obr. 9. Odváděči potrubí je st 
příliš nízké a kondensace nedo

statečná.

Obr. IL  Chybný rozvod R ide
rův pro malou náplň, při němž 
jest expandní šoupátko příliš na

točeno.

Obr. 8. Krátce před úvratí při
téká pára.

Obr. 10. P ředčasný výtok páry, 
znatelný na diagramu náhlým 

klesnutím expandní křivky.

Obr. 12. Příliš značná kompresse 
následkem záhy ukončeného od
toku páry s následujícím stlače
ním výfukové páry tou měrou, že 
povstalý tlak přesahuje tlak páry 

čerstvé.

Obr. 6. P řívod páry je  rdoušen.
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Obr. 13. S toupnutí expandní 
křivky nad Mariottovu čáru ná
sledkem netěsnosti vpouštecího 

kanálu nebo šoupátka.

Obr. 14. K lesnutí expandní křivky 
pod čáru Mariottovu následkem 
netěsnosti pístu. P ára  po výstupu 

uniká.

Obr. 15. Rdoušení páry neúplně Obr. 16. P íst indikátoru účinkuje
otevřeným kohoutem indiká- následkem tření ve válci skákavě,

toru. čehož příznakem jsou stupně
v křivce expandní. Expanse jest 

upřílišněná.

Obr. 17. P íst indikátoru uvázl 
v  horní části válce.

Obr. 18. Různé plnění na obou 
stranách válce, následkem toho 
veliká spotřeba páry a nepravi

delný chod stroje.

Z připojených parních diagramů můžeme posouditi, vyjímaje obraz 
poslední, pouze jednostrannou Činnost parního napjetí, která zároveň n a 
značuje pouze velikost protitlaku na straně druhé, nikolik však dělnou 
činnost této strany. Pro posouzení celkové činnosti parního válce a pístu 
stroje dvojčinného jest třeba diagramů obou konců parního válce.

Za příčinou snadného pochopení opakujeme některé věty dříve na 
příslušném místě již uvedené. Předpokládáme, že znázornění souhlasí 
s polohou pístu krátce před dosažením úvrati, kdy nastává v nejbližším 
okamžiku vstup páry, které tužka na proužku papíru, v témže okamžiku 
nepohybovaném, označuje přímkou svislou. Začne-li se nyní zaznamný
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buben, uvedený ve spojení s křížovou hlavou a tudíž i s pístem, pohy- 
bovati, trvá parní napjetí na stejné výši a naznačená čára má směr vo
dorovný. Začínající expansí snižuje se směr čáry.

Za příčinou snadnějšího měření dle diagramu rýsuje se před hoto
vením diagramu v dolejší části se nacházející vodorovná přímka, za obou
stranného účinku atmosferického tlaku na píst indikátoru. Povstalá čára 
jest za výše uvedené okolnosti vždy přímkou a nachází se při strojích 
výfukových pod nejnižší čarou parního diagramu, při strojích s konden- 
sací pak nad ní.

Konečné napjetí páry. vyznačené na diagramu výškou pravé úzké 
části, označuje váhu ku každému zdvihu potřebného množství páry, střední 
napjetí pak udává velikost zdvihem vykonané práce. Zužitkování páry 
jest tím výhodnější čím větší jest střední napjetí a Čím menší jest ko
nečné napjetí, zlomek z obou má pak tím menší hodnotu, Čím výhodněji 
stroj účinkuje.

Hotovením diagramů při rozličném napjetí v kotli parním, při rdou
šení páry nebo rozvodu s expansí, můžeme snadno dojiti k poznání, 
v jakém úkonu se nejméně páry spotřebuje, při Čemž ku různě přivoze
ným ztrátám páry se nepřihlíží.

Pomocí diagramů získaných na obou koncích parního válce můžeme 
vypočísti velikost parou vykonané indikované práce, známe-li průměr 
válce, délku zdvihů a jich počet.

Ku snadnějšímu přehledu proměňují se plochy diagramu v pravo
úhelníky o délce diagramu a o výšce, odpovídající jistému střednímu 
tlaku. Pomocí těchto veličin vypočteme výkonnost stroje jako u strojů 
plnotlakých.

Práce vykonaná jedním zdvihem pístu rovná se součinu z velikosti 
povrchu jedné strany parního pístu, od níž se odpočítá velikost řezu 
pístnice, s délkou zdvihu v metrech a počtem obrátek v minutě. Pro 
druhou stranu válce platí tentýž výpočet, avšak jen v tom případě, pro- 
chází-li pístnice oběma víky. Není li tomu tak, neodčítá se při druhé části 
velikost řezu pístnice od plochy pístu. Sečtením obou obnosů obdržíme 
celkovou práci.

Střední výšku plochy parním diagramem zaujaté vypočteme buď 
počtářsky, dle zvláštního pravidla, nebo zjistíme plošný obsah diagramu 
pomocí planimetru a dělíme-li jej jeho délkou. Vypočtěná výška, měřená 
měřítkem příslušného péra indikátoru, udává střední tlak dle diagramu 
v atmosférách.

Našroubování indikátoru na parní válec setkává se s obtížemi, ne
bylo-li předem postaráno o přiměřené otvory. Při objednávání nového 
stroje jest tudíž záhodno pamatovat! na ně předem

Indikovaná dělnost parního stroj jest vždy větší, než užitečná či 
efektivní práce, kterou poskytuje hřídel. Chceme-li stanoviti velikost 
efektivního výkonu parního stroje, činíme tak brzdovým dynamometrem.

Dynamometry.

Dynamometry měříme buď jen velikost jisté síly nebo také ve
likost v jisté době vykonané práce. Používáme jich také k zjištění iihrnu 
výkonu pracovního, či tak zvanému totalisování,

Dynamometrem můžeme měřiti velikost síly buď nepřímo, pomocí brz
dového dynamometru nebo přímo pomocí transmisního dynamometru, nebo 
celkovou dělnost dynamometrem totalisujícírn. Z těchto má pro parní stroj 
důležitost jen prvý, Druhého užívá se k měření dělnosti u strojů dělných.
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na něž s© přenáší síla pomocí transmise. Poslední druh se vyskytuje 
v praxi je n  zřídka.

Brzdový dynamometr. Za účelem zjištění dělnosti parního stroje u ta 
huje se brzda siloměru na přiměřeném kotouči nebo lépe přímo na h ří
deli klikovém tou měrou, až stroj nabývá rychlosti, jakou vykazuje za 
normálního zatížení. Je-li normální rychlost dosažena, ustává se v dalším 
brzdění. Veškerá dělnost stroje parního, k te rá  se za obyčejného upotře
bení vyčerpala poskytováním hybné síly jiným  strojům, spotřebuje se 
nyní umělým brzděním.

Nej známější je s t brzdový siloměr Pronyho (obr. 290.). Na hřídel 
stroje naklínuje se kotouč B, pomocí něhož brzděním se měření provádí. 
K u kotouči přiléhá v dolení polovici obvodu pás D , vyložený kusy dřeva, 
svrchu svírá kotouč krátký vykrojený trámec B , na němž spočívá konec 
delšího trám u L , spojený s pásem D  svorníky, jichž konce opatřeny jsou 
šrouby a matkami h h, které přitužováním vyvozují potřebný stupeň tření. 
Na druhém konci páky L  nachází se miska, na níž přidává se tak dlouho 
závaží za stálého utahování matek H h , až nabude stroj rychlosti, jakou  
se otáčí, vykonává-li obyčejnou práci. Brzda udržuje se v rovnováze zá
važím, k němuž dlužno přičísti 
i váhu páky L, takže závaží 
i váha páky a misky ve spojení 
s délkou l páky L  poskytují 
měřítko k posouzení velikosti 
tření mezi kotoučem a svírají
cími jej čelistmi.

Za brzdění chvějí se čelisti 
a chvění toto sděluje se i páce 
L  a působí rušivě na správnost 
pozorování. Aby se účinek 
chvění omezil, užívá se gumo- Obr. 290.
vých vložek..

Kotouč A  otáčí se obráceným směrem šípu a tu  by mohl nastati 
případ, že by  volný konec páky i s miskou po utažení šroubů sdílel o tá 
čení kotouče dří^e ještě, než by přiměřeným závažím zjednána byla rov
nováha K  zamezení tohoto pohybu umístí se nad pákou zarážka C, na 
spodní zarážku O, klade se páka před brzděním. Vzdálenost obou zará
žek musí poskytovati dosti prostoru pro volnější pohyb páky.

Kotouč může se také otáčeti směrem šípu. V tomto případě se stla
čuje volný konec páky L  směrem k zemi a opírá se za příčinou zjištění 
tlaku o váhu decimální.

Stanovení dělnosti za pomocí brzdového dynamometru děje se pak 
výpočtem dle věty, že mechanická práce rovná se součinu ze síly a rych
losti. Podrobnosti výpočtu podává mechanika.

Patrno, že usilovným třením na sucho měnila by se valná Část síly 
v teplo, jimž by se hřídel nebo kotouč značně zahřál. Z této příčiny se 
zmírňuje tření mazáním a po případě též chlazením vodou.

Dřevěná brzda jako dobrý vodič pozbývá tepla jen  velmi nesnadno. 
Lépe v této příčině účinkuje ocelová brzda pásová, u níž není třeba ochla
zení vodou a která mimo to vyniká snadnějším ovládáním, poměrně menší 
váhou, větší pevností a menším nebezpečím.

Braueruv brzdový dynamometr používá pásové ocelové brzdy, která 
se ovinuje přímo kolem setrvačníku nebo na klikovém hřídeli naklínova- 
ného řemenáČe. Oba konce pásu jsou sevřeny pákou a celý přístroj umí
stěn jes t v podélném rámu, jehož delší strany uprostřed jsou přiměřeně 
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prohnuté a přiléhají k obvodu pásu a kola. Závažím, protizávažím a pro
vazem udržuje se rám i s brzdou v rovnováze, jemnější ustavení vyrov
nává se tlakem spirálového péra, mohutnější zatížení provádí se stahová
ním konců pásu šroubem.

Brzda tato vykazuje jen nepatrné záchvěvy a udává střední dělnost 
stroje velice přesně. Suchému tření předejde se i zde hojným mazáním.

Při použití dynamometru jedná se hlavně o normální zatížení par
ního stroje buď za účelem vyšetření spotřeby páry nebo za příčinou získání 
parních diagramů. K tomu účelu není třeba, jmenovitě u brzdy Braue- 
rovy, vyhledávati velikost závaží zkusmo, nýbrž nalezneme je výpočtem 
a ponecháme regulátoru, aby vyvodil potřebný počet obrátek.

Je-li parní stroj opatřen provazovým převodem, může se místo pásu 
užíti soustavy drátů, umístěných po jednom v každé obvodové drážce. 
Konstruktér této brzdy brzdil parní stroj s provazovým převodem pomocí 
10 drátěných ok o síle drátu 7 mm, po čtyři hodiny a dosáhl zatížení

Obr. 291.
o

rovnající se  ̂234 H P, aniž musil kolo a brzdu chladiti vodou, jelikož nej
vyšší stupeň tepla, jaké tření na provazovém setrvačníku vyvodilo, ne
dosahovalo ani 60° C.

Měření rychlosti otáčecí. Pro praxi strojnickou mají z celé řady 
aparátů, jimiž se měří rychlost, jen ony důležitost, kterými lze stanoviti 
počet ^obrátek hřídele za jistou časovou jednotku.

Často jedná se při měření rychlosti točícího se hřídele nejen o rychlost 
průměrnou, nýbrž o stanovení rychlosti patrným způsobem v každém 
okamžiku, k čemuž nejlépe se hodí rafije s přiměřenou stupnicí.

Nástroje ku měření rychlosti vyjádřené počtem obrátek nazývají se 
tachometry.

U tachometrů, o nichž se nyní blíže zmíníme, užívá se známé u re
gulátoru^ síly odstředivé, ve spojení buď se zatížením pomocí závaží nebo 
spirálovým pérem. Z této příčiny nazýváme je tachometry  Odstředivými.

Zařízení odstředivého přístroje jest totéž jako regulátorů odstředi
vých. Užívá se u nich taktéž těžkých hmot v podobě kovových koulí, 
upevněnýeh na konci dvou ramen ve společném závěsu zakloubených, 
jichž odchylka ze svislé polohy při otáčení vzniklá přenáší se dvěma ji
nými rameny na společnou cívku, která se posunuje po hřídelíku, více
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nebo méně, dle rychlosti otáčecí. Uvedeme-li tuto cívku ve spojení s ra- 
fijí stupnice, můžeme měřiti rychlost, jakou se hřídel otáčí. Tachometr 
cakto provedený účinkuje spolehlivě pouze v poloze přesně svislé.

Posléze uvedený požadavek nedá se v každém případě provésti, 
proto nahražuje se působení tíhy účinkem spirálového péra, ostatní pro
vedení je s t celkem stejné až na to, že se místo dvou ramen užívá ramen 
čtyř, dvou nahoře a dvou dole, z nichž vždy dvě pro
tější spadají do téže přímky a bod, ve kterém se s tý 
kají, je s t závěsem a podporou. Spirálové péro jest na
vléknuté na hřídelíku a opírá se nahoře o zarážku, dole 
o posuvnou cívku, jejíž pohyb přenáší se na rafiji.

Ústrojí toto jes t umístěno uvnitř tachometru, jehož 
řez znázorňuje obraz 291. a celkový pohled obraz 292.
Pohybu dostává se mu řemenem přímo z hřídele, jehož 
rychlost otáčecí chceme po
zorovati. Řemen vine se 
kolem malého kolečka u 
Otáčení sděluje se hříde
lem h f, jednak ústrojí 
odstředivému umístěnému 
v prostorug, jednak ústrojí 
převodnému, uloženému ve 
schráně b. Celek uložen 
jest na podstavci, kterým 
se kdekoliv na příhodném 
místě upevní. Podstavec můžeme upevniti v jakékoliv poloze, tachometr 
se však natočí svisle a pojistí šroubem x.

Aby přístroj správně účinkoval, musí se několikráte denně dobrým 
olejem mazati, jmenovitě na místech označených písmenami a, t, n, y.

Rovněž i vnitřní ústrojí vyžaduje občasného mazání, jež se děje 
otvory m v m 2 po odstranění zadního víka pouzdra, při čemž se část h ří
dele tachometru f  povytáhne tak  da
leko, až se octnou klouby K [ K 2 před 
zmíněnými otvory. Občasného mazání 
dostává se i malým Čepům soukolí, 
jímž se pohybuje ručička.

Po delší přestávce v činnosti 
tachometru musí se ztuhlý olej uvol
nit! navlažováním petrolejem, načež 
se po několikaminutovém jalovém 
chodu namaže dobrým olejem.

Ústrojí rafijové může býti vy 
pnuto ze spojení. Tachometr tento 
ukazuje počet obrátek hřídele v k až 
dém jednotlivém okamžiku a sice 
vždy za minutu, při čemž není třeba, O b r. 293.
aby pozorování dělo se po celou mi
nutu, neboť údaje týkají se pouze okamžiku, v němž ciferníku věnu
jeme pozornost, ale zvláštním převodem ukazují onen počet obrátek, který 
by hřídel za minutu vykonal, kdyby se onou rychlostí, jakou jsme na 
stupnici pozorovali, stejně stejnoměrně pohyboval.

Chvění a poskakování rafije svědčí o nestejnoměrném otáčení hří
dele nebo klouzání řemene.
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Přenosný či ruční tachometr téhož systému ukazuje nám obr. 293. 
Uvádí se v Činnost pomocí hrotité špičky, která se vtlačuje do otvoru 
v  Čele a ve středu plochy hřídele upraveného. Hrany hrotu zachycují se 
sten otvoru hřídele a přenášejí otáčení jeho na hřídehk tachometru, který 
je  dále sděluje rafiji. Pro veliké, střední a malé otáčení má tachometr sice 
jedinou rafiji, ale tři stupnice a tři převodně hřídelíky, na něž všechny 
hodí se společný hrot. P rvní hřídelík udává počet obrátek za minutu

mezi 30 až 200, druhý mezi 150 až 1000, 
třetí od 300 až do 2000.

Tachometry mohou se také opatřiti 
přístrojem záznamným, záznamy dějí se 
pak na proužek papíru a tvoří zvláštní 
diagram (obr. 294.).

K  přístrojům měřícím řadíme i čítadla, 
která určují počet obrátek hřídele nebo 
počet zdvihů pístu v jisté době vykona
ných. Zařízení jejich musí býti přehledné, 
aby bez námahy a zvláštního výpočtu 

počet obrátek nebo zdvihů přesně udávaly číslem obvyklé dekadické sou
stavy. Obraz 295. znázorňuje pětimístné čítadlo, jehož vnitřní zařízení 
jest patrné z prolomené Části. P ro  každou cifru jest třeba většího kole
čka, na němž umístěny jsou cifry. P rům ěr viditelného malého kolečka 
jest desetkráte menší průměru kola většího, rovněž tak i obvody. Malé 
kolečko pohybuje se přímo strojem a jediným  otočením pošine velikým

kolečkem, vlastně ciferníkem, 
o desítinu jeho obvodu, tedy 
o cifru, jež jest patrná v malém 
otvoru víka. Ostatní ciferníky 
jsou tak spojeny, že se každý 
následující pošine o jednu cifru, 
když předcházející vykonal 
celou obrátku. Největší číslo, 

kterého tímto čítadlem můžeme dosíci, jest 99.999, načež stroj začíná 
novou sérii. P ro  větší obnosy zařízena jsou čitadla šestimístná.

Jednodušeji zařízená čítadla ruční mají na hřídelíku nekonečný šroub, 
jehož závit zabírá do zubů kolečka, spojeného s rafiji, pod níž se nachází 
příslušný ciferník. Hřídelík vybíhá v hrot, jímž se dociluje spojení s otá
čeným hřídelem.

O b r. 294.
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