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TJ  ill fullgörande af min åtagna förbindelse vid emottagandet af det reseunder*- 
stöd, hvarmed Hans  K e j s e r l i g a  M a j e s t ä t  i Nåder behagat hugna mig för 
besökande af den Internationella Expositionen i Paris under sistlidne sommar, får 
jag här nedan framlägga resultaterne af mina derunder gjorda iakttagelser hvar- 
jemte jag begagnar mig af tillfället att meddela anteckningar äfven från andra 
af mig såväl nu som tillförene besökta orter.

Mitt ögonmärke härvid har varit att framhålla endast sådant, som på 
något sätt kunde lända till befordrande af Finlands industri, hvarvid jag fästat 
särskildt afseende vid sådana nyuppfunna eller förbättrade äldre maskiner, för
medelst hvilka det blefve möjligt att på fördelaktigaste sätt tillgodogöra Fin
lands förnämsta råmaterial, dess skogar. Nuförtiden tillgodogöras skogarne huf- 
vudsakligast sålunda, att ifrån ett årligen ökadt antal sågar utskeppas en mängd 
bjelkar, plankor, bräder, m. m., för att säljas å utrikes orter och der förarbe
tas till de mest olika föremål. Skulle man deremot i en framtid kunna kom
ma derhän, att exportera virket icke endast i denna ännu jemförelsevis råa form, 
utan jemväl förvandladt till den form, det ändock senare är ämnadt att antaga, 
så borde, då i allmänhet arbetskrafterna här i landet betalas lägre än å utri
kes orter, från skogarne kunna påräknas en vinst betydligt större än den, som 
nu erhålles, hvarvid dock måste förutsättas, att arbetet verkställes med samma 
hjelpmedel som i utlandet, och att endast sådana artiklar tillverkas, hvilka kun
na påräkna förmonlig afsättning äfven då de tillföras utlandet i större qvanti- 
teter. Införandet eller utvidgandet af en dylik industri synes mig vara af så 
mycket större vigt, som den kan erbjuda vinstgifvande arbete åt ett ej obetyd
ligt antal personer, samt dessutom tillgodogöra jemväl de s. k. sämre sorterna
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af virke, eller vankantiga, qvistiga och fläckiga bräder, emedan vid mångahanda 
arbeten, till hvilka träd erfordras, sådana ställen lätt kunna frånskiljas och 
trädets renare färg återställas.

Såsom artiklar af sist omordade beskaffenhet, hvilkas tillverkning borde 
visa sig ganska fördelaktig, och som sedan deras soliditet samt billiga priser 
vunnit erkännande, borde kunna finna säkra marknader i de stora hamnplatser, 
hvarifrån dylika slöjdalster till andra verldsdelar exporteras, vill jag här endast 
framhålla:

1. Golfplankor, slätt hyflade på alla sidor, eller försedda med not och 
fjeder till spontning, m. m.

2. Foderbräder och simslister, likaledes släthyflade på alla sidor eller 
utkjelade efter olika profiler.

3. Färdiggjorda dörrar, fönsterramar, trappsteg, m. m.
4. Packlådor och tunnor, hvilka, då de skola exporteras, böra vara 

söndertagna, samt hvar för sig hopbundtade, så att de efter framkonsten till 
bestämmelseorten endast behöfva sammansättas; m. m.

Medan de under punkterna 1—3 omnämnda artiklarna erfordra torrt 
och felfritt virke, finner det sämre virket användning vid fabrikationen af de 
sistnämnde.

Fabriker för tillverkning af dylika slöjdalster hafva redan länge existe
rat i utlandet. Så har jag under mina föregående resor besökt åtskilliga dylika 
verkstäder, såväl i Sverige och Tyskland, som i New-York och Washington; 
och i synnerhet i de båda sistnämnde städerna påträffat talrika inrättningar, 
som endast syssla med tillverkning af antingen den ena eller den andra af nyss- 
berörde artiklar. Äfven voro å den senaste utställningen i Paris exponerade 
en mängd sågade, hyflade och utkjelade bräder, färdiggjorda dörrar, m. m., 
från särskilda fabriker i Norige, Bayern och Österrike. Egare af dylika fa
briker pläga tillhandahålla allmänheten illustrerade kataloger, innehållande af- 
bildningar af de arbeten, som de ständigt hålla på lager eller efter erhållen 
beställning på ytterst kort tid tillverka, hvarigenom en ordre ifrån en aflägsen
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ort med största lätthet kan utföras endast och allenast efter uppgift på kata- 
lognummern. Anläggningar af det nämnda slaget, hvilka erfordra ett i förhål
lande litet kapital, torde dessutom med framgång kunna förenas med redan be
gående såginrättningar, och göra de senare mera vinstgifvande i det de ytter
ligare förarbeta dessas underhaltiga vara till säljbara artiklar. Om dylika fa
briker här i Finland inrättades, så borde väl äfven de med säkerhet kunna räkna 
på framgång, då våra tidningar som oftast berätta om de förmonliga vilkor, 
hvartill svenskt och norskt byggnadsmaterial, golfplankor, fönsterramar, dörrar, 
m. m. blifvit sålda i engelska hamnar.

En annan industri, hvilken sysselsätter stora arbetskrafter och förädlar 
betydliga qvantiteter träd, men hvilken fordrar vida större rörelsekapital, för att 
kunna blomstra, är S k e pp s by g g n ad ,  hvilken industri dock åtnjuter den stora 
fördelen, att icke mera vara ny i detta land, då allaredan talrika varf längs 
landets kuster förskaffat finska fartyg det aktade namn, de såväl inom landet 
som på utrikes orter åtnjuta.

Större sådana företag, utförda på ett ställe, skulle göra det lönande, att 
ersätta en del af handarbetet genom maskinarbete, hvarigenom icke allenast ar
betet i de aldraflesta fall skulle vinna i godhet, utan äfven större billighet kunde 
uppnås. De maskiner som hufvudsakligast förekomma vid fartygsbyggnad äro 
sågar och hyfvel, maskiner för rakt och krokigt virke, förutom andra mindre 
hjelpmaskiner till borrande och stämmande af hål, tapphål, m. m. Så hafva 
t. ex., såsom en ingeniör för en af de större engelska ångfartygsbolagen benäget 
meddelat mig, i norra England på varfven för träfartyg blifvit införda Nor- 
mand’ska Patent-Sågmaskiner, hvilka äro enkom konstruerade för att skära huru 
beskaflådt krokigt virke som helst efter å trädet uppdragen ritning. Enligt ett 
mig tillstäldt kostnadsförslag från firman S. Worssam & C:o i London erfordrar 
inredningen af ett varf, hvarå årligen byggas fartyg af tillsammans omkring 3 
å 4 tusen eng. tons drägtighet: 2 vanliga ramsågar för rakt virke och 2 Nor- 
mand’ska Patent-Sågmaskiner, den ena för enkelt krokigt virke och den andra 
för virke, hvars sidor äro krökta åt olika håll, såsom fartygsknän, m. m. Pri-
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set å dessa maskiner uppgår tillsammans till Liv. Sterl. 2,230 —, hvilken summa 
likväl, enligt fabrikanternas förmenande, bör på ett varf af nämnde storlek åter
vinnas inom 12 månader, endast och allenast genom inbesparing af arbetslöner.

På expositionen hade patentinnehafvaren Normand utställt endast ett 
exemplar af nämnde Patent-Sågmaskiner för enkelt krokigt virke och denna 
var dessutom i ofullständigt skick; deremot hade en annan fransysk verkstad, 
A. Sautreuil & C:o i Fécamp, bland sina andra vackra konstruktioner och ar
beten exponerat en sågmaskin med flera blad för samma ändamål. Då jag an
sett mig kunna antaga, att upplysningar om alla till denna så vigtiga industri 
hörande ämnen — vigtig emedan den är för Finland så naturlig, man kan säga 
infödd — borde vara af allmännare intresse, i synnerhet för personer som sys
selsätta sig med fartygsbyggnad, har jag egnat mycket af den tid jag tillbragt 
vid expositionen till inhemtande af insigter i hithörande ämnen, och kan jag 
icke vara H:rr utställare af dessa maskiner nog erkänsam för den beredvillighet 
och det förekommande sätt, hvarpå de gått mina önskningar till mötes. I den 
här längre fram följande beskrifningen kommer jag att, efter mig benäget lem- 
nade fotografier, meddela några skizzer till särskilda hos Hrr Sautreuil & C:o 
tillverkade maskiner, nemligen en till den ofvanomnämnda, å expositionen ut
ställda sågmaskinen, en till en annan sågmaskin och en till en hyfvelmaskin, 
alla dessa afsedda för krokigt virke, såsom det begagnas vid fartygsbyggnad. 
Omnämnas måste ännu att dessa H:rr försett de flesta af franska regeringens 
arsenaler med dylika maskiner, hvaröfver hos mig föreligga afskrifter af de 
mest granna intyg.

Slutligen har jag ansett mig böra fästa uppmärksamheten på ännu en 
industri, som kunde med fordel baseras på afsättning i Ryssland, nemligen till
verkning af jernvägsvagnar, hvilken, understödd af tillräckligt kapital, äfvensom 
af alla de hjelpmedel, som i utlandet begagnas, borde hafva en stor framtid för 
sig. Materialet till de enkla person- och lastvagnarne består till största delen 
endast af träd och jern, och derigenom har denna industri äfven det goda med 
sig, att den betydliga jernåtgången dervid kan med tiden lemna de finska jern-
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bruken en vinstgifvande sysselsättning. Till en början torde väl hjul, axlar och 
andra dylika tillbehör böra införskrifvas ifrån utlandet, men sedan fabriken en 
gång erhållit nödig utsträckning, torde väl jernbruken finna sin uträkning vid 
att sjelfva anlägga inrättningar för fabrikation af dylika artiklar.

En fabrik för jernvägsvagnar behöfver dessutom till en början icke allt 
för stora inrättningar. Några hjelpmaskiner för hyfling, för borrning af runda 
och aflånga hål och för skärning af tappar, äfvensom några cirkelsågar m. m., 
kunna under en längre tid vara tillräckliga äfven för vidsträcktare tillverknin
gar, om fabriken kontraherar med något jernbruk eller någon mekanisk verk
stad om leverans af de behöfliga jernarbeten, såsom axellager, buffar, beslag 
m. m. Såsom exempel kan jag anföra en tysk sådan fabrik, som sysselsatte 
flere hundra arbetare, hufvudsakligast vagnmakare, snickare och smeder, och 
ändock lät utföra alla svarf- och hyfvelarbeten i jern på den i grannskapet lig
gande mekaniska verkstaden. Först sedan dess arbeten uppnått större utsträck
ning, — hvilket dock skedde i en jemförelsevis kort tid — förskaffade den sig 
egna inrättningar för utförande af dessa arbeten. För att föröka mina insigter 
i denna industri och komplettera mina anteckningar om de deri arbetande ma
skiner, besökte jag vid slutet af min resa den stora Lauenstein’ska fabriken i 
Hamburg, hvarvid jag med verkmästarne genomgick arbetsmaskinerna, och icke 
allenast erfor mästarnes omdömen om nyttan och beqvämligheten af de olika 
maskinerna, utan ock erhöll sådana noggranna uppgifter på produktionsför
mågan hos de enskilda verktygen, som en mångårig erfarenhet gifvit dem.

Hvad särskildt Pariserutställningen angår, så känner hvarje expositions- 
besökare att för utställning tillverkade maskiner och arbeten oftast äro utförda 
med större omsorg och soliditet än de arbeten, som göras för direkt försäljning, 
under det å andra sidan fabrikantens uppgift om sina maskiner ofta är för myc
ket lofordande. Jag har derföre ansett det vara synnerligen vigtigt, att besöka 
just de ställen, hvarest samma maskiner äro i verksamhet och der man är i 
tillfälle att taga närmare kännedom om det arbete de leverera. Utaf samma
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orsak besökte jag en såg i Wurttemberg’ska Schwarzwald — en inrättning af 
största omfång, som berättades vara försedd med de nyaste sågkonstruktionerna.

I det följande sammanställer jag de sålunda samlade anteckningarne, 
hvarjemte jag är beredd att äfven lemna ytterligare upplysningar på enskilda 
förfrågningar.

Helsingfors, April 1868.

Rudolph Kolster.



Sågverk och olika Sågmaskiner.

Sågning af stock för erhållande af utskeppningsplankor och bräder verk
ställes här i landet vanligtvis sålunda, att stocken, då densamma innehar större 

dimensioner, först kantskäres uti den ena ramen, så att i 
midten uppstår en parallelt skuren kärna, hvars bredd nog
grant öfverensstämmer med bredden på de plankor, som skola 
bildas och lofvar att lemna de mest vinstgifvande resultater, 

medan samtidigt sidostyckena sågas till tunnare bräder. Sedermera vändes kär
nan och delas i plankor eller bräder af den önskade tjock
leken. Under denna sista sågning vinner man således rent 
skurna fullkantiga bräder, med undantag af kantbräderna, 
som endast kunna gifva affall. De under den första såg- 

ningen erhållna, ännu okantade sidobräderna kantskäras sedermera medelst cir
kelsågen på en skild sågbänk.

Sågning af smalare stockar verkställes sålunda, att 
dessa genast delas i plankor och bräder, som då äro allde
les okantade. Båda kanterna skäras sedermera samtidigt på 
en sågbänk med dubbel cirkelsåg, hvars blad allt efter be- 

hof kunna flyttas närmare eller längre från hvarandra. Det sednare sågnings- 
sättet medför vanligtvis mera förlust på material, men har den fördelen, att 
stocken endast en gång behöfver passera ramen, och att man kan gifva hvarje 
bräde den största möjliga bredd, enär detsamma kantas särskildt för sig eller 
ock tillsammans med endast några få andra bräder. Sågramarne inrättas oftast

2
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med sådan bredd att tvenne stockar på en gång kunna skäras, så att t. ex., 
medan den ena kantskäres, den förut kantade sågas enligt det sednare sättet.

Jemför man med det föregående den method, som användes i utlandet, 
så finner man dervid följande skilnad. Utom de hos oss begagnade ramsågarne 
användas der ännu sågningsmaskiner med lätt ram och tunna blad, s. k. bräd- 
sågningsmaskiner. Stocken passerar två gånger de stora ramsågarne. Första 
gången frånskäres stocken genom tvenne sågblad tvenne så tjocka sidostycken, 
att en parallelt skuren kärna af lagom bredd återstår. Denna kärna vändes 
och passerar sedermera en ram med ett motsvarande antal inhängda sågblad, 
för att erhålla så många plankor eller bräder, som kunna  fås fu l l kan t iga .  
Utom dessa fullkantiga plankor och bräder återstå nu fyra sidostycken, hvilka 
aftaga i tjocklek från den ena ändan till den andra. Äro dessa mycket långa, 
så delar man dem på en tvärsåg i sådana längder, som önskas, hvarefter de 
sorteras efter ungefär lika dimensioner. Dessa sidostycken föras sedan i den 
enkom för dem inrättade lättare brädsågningsmaskinen, hvari tvenne bakor på 
en gång kunna skäras i tunnare eller tjockare bräder.

Fördelen af en sådan upprepad skärning består deri att sidostyckena 
bättre sorteras och att man äfven af hvarje sådant kan uttaga bräder med för
delaktigaste resultat. Emedan dessutom dessa sidostycken till följd af den ena 
jemn skurna sidan kunna få ett säkert stöd emot den för detta ändamål inrät
tade jernledaren, så kan man begagna tunnare sågblad, utan att derigenom nå
gon fara uppstår för bladens afvikande från den bestämda direktionen, i syn
nerhet då man derjemte ökar ramens hastighet och i samma förhållande min
skar matningens storlek. Sågbladens tunnhet tillåter att skära mycket tunna 
bräder, hvarigenom åter trädets värde ökas. Att äfven sådan tunnare vara be
talar sig, torde redan framgå, deraf, att å utrikes orter ofta förekomma stora 
såginrättningar sysslande endast med att dela de plankor, som komma norrifrån, 
i flera tunnare bräder.

En större såg, arbetande efter denna method, var jag i tillfälle att be-
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söka i Schwarzwald, i Höfen nära Pforzheim, hvarest Hrr Lerch & Klumpp för 
några år sedan inrättat en alldeles ny sådan.

Sågen sättes der i rörelse genom Jon val-turbiner af tillsammans om
kring 90 hästars kraft. Stockarne flötas långsmed vattentilloppskanalen och upp
dragas på vanligt sätt medelst vindspel uppför ett lutande plan till byggnaden. 
Så snart stocken införts till en viss längd uti byggnaden, afskäres den efter det 
önskade måttet medelst en tvärsåg. Denna maskin består helt enkelt utaf en 
horizontelt liggande och omkring sju fot lång bjelke af träd med ett på dess 
ena ända fästadt tjockt sågblad af omkring 3 1/  f°ts längd. Bjelkens andra 
ända är medelst ett charner förenad med en vertikalt stående pelare, hvilken 
medelst en vef sättes af maskinen i fram- och återgående rörelse.

Uti rummet, till hvilket stockarne sålunda införas, befinnas tvenne stora 
sågningsmaskiner af nästan enahanda dimensioner. Ramarne, hvilka helt och 
hållet äro utaf smidt jern, löpa längs med ledskenor af qvadratisk genomskär
ning, fästade på framsidan af en tackjernsställning, och göra omkring 150—200 
slag i minuten. Längden af ramarnes slag utgör 2 fot. Ramarne sättas un
derifrån i rörelse medelst vefstakar af träd med dervid fästade lagerställningar 
utaf jern. Lagren, såväl i vefstakarne som till ramarnes ledning, äro alla utaf 
hvitbok, samt påstodos frambringa mindre slitning än sådana af metall.

Vid mitt besök befunnos i hvarje ram fem sågblad, anordnade sålunda 
att afståndet emellan två af dem på en och samma sida var betydligt större än 
afståndet emellan de öfriga. Emellan de båda första skuros kantstyckena ifrån 
stocken, som sedermera tillbakadrages emellan dem för att vändas, sedan litet 
flyttas åt sidan och vidare söndersågas genom de öfriga i ramen befintliga såg
bladen, i detta fall till bjelkar af stor höjd och mindre bredd, sådane som an
vändas till byggnader i Rhentrakten och Frankrike.

Stockkälkarne äro de vanliga, konstruerade af tvenne parallela träbjel- 
kar med på undra sidan fästade kuggstänger, löpande emellan de på banstoc- 
karne fastskrufvade friktionsrullarne. Matningen sker på vanligt sätt medelst 
sperrhjul och sperrklinkor, som röras genom en excenterskifva på vefaxeln;
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tillbakadragningen sker medelst remskifvor och friktionsrullar, för att efter be
hag kunna påtrycka remmen eller aflägsna densamma. Stocken ligger på bak
ändan med jernhakar. Dessutom har ställningen för ramen tätt invid sågbladen 
en vals, på hvilken stocken nedtryckes af tvenne tunga tackjernsvalsar, en på 
hvardera sidan om ramen. Dessa kunna medelst ett litet vindspel höjas och 
sänkas allt efter stockarnes olika tjocklekar.

I samma rum finnes bredvid ena väggen dessutom en sågbänk med en 
cirkelsåg af omkring 36 tum i diameter, för att af mindre groft virke skära 
sparrar, m. m. Sågbänken har ett på rullar löpande bord, på hvilket virket 
fästes medelst fyra stycken spännskrufvar. Frammatningen sker medelst kugg- 
stång och ett dref under bordet, samt kan ökas och minskas medelst remtrissor 
af olika storlek; tillbakadragningen sker med skild utvexling och större hastig
het. Slutligen finnes emellan de båda stora sågningsmaskinerna midtemot den 
sida, uti hvilken stockarne införas, en tvärcirkelsåg med under takbjelkarne upp
hängd oscillerande lagerställning, för att skära kantbräderna ifrån de tre förut- 
omtalade sågarne till lagom längd.

De sålunda afsågade kantbräderna falla genom ett rör i golfvet till ett 
rum i nedra våningen, för att vidare arbetas. I denna våning befinna sig fyra 
s. k. brädsågningsmaskiner, konstruerade i öfrigt efter enahanda princip med 
de stora, utom att sågbladen äro anordnade i tvenne grupper, en på hvardera 
sidan i ramen, för att samtidigt kunna såga tvenne sidostycken. Dock är sät
tet att leda dessa stycken, äfvensom matareverket något afvikande. Då trä
styckena äro slätt skurna på den ena sidan, så är i midten af maskinställningen 
en fyrkantig ram af tackjern med slätt hyflade vertikala sidor, emot hvilka dessa 
stycken pressas genom tryckrullar och vigter. Underifrån stödjas bräderna först 
invid ramen genom en horizontelt framspringande kant, och sedan framför ställ
ningen och bakom denna genom i lagerbockar hvilande valsar. Uppifrån åter 
nedtryckes bräderna genom tryckvalsar, försedda med belastning, hvilka genom 
vindspel kunna höjas och sänkas. Frammatningen sker medelst en gemensam 
kuggstång midtemellan de båda trästyckena, hvilken uppbäres af samma valsar
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och lagerbockar som dessa. Stången är lika lång som de längsta vid sågningen 
förekommande trästyckena, och har på bakändan ett horizontelt tvärstycke, 
som för de båda styckena framåt samtidigt. Vid tvenne af dessa maskiner sät
tes matarehjulet i rörelse medelst sperrhjul och sperrklinka, vid den tredje 
deremot genom remmledning och kugghjulsutvexlingar. Kuggstångens tillbaka- 
dragning sker här på samma sätt som vid kälkarne af de större sågningsma- 
skinerne.

Vid den fjerde brädsågningsmaskinen förekommer den afvikelse, att mat
ningen verkställes icke medelst kuggstång, utan medelst tvenne kettingar utan 
ända, hvilka sättas genom tvenne tandade skifvor i långsamt framåtskridande 
rörelse. Hvar som helst på dessa kettingar kunna emellan lederna fastsättas 
tackjernklossar, hvilka föra trästyckena emot ramen, och sedan virket blifvit 
genomsågadt, tillbakaflyttas klossarne endast för hand, så att en skild tillbaka- 
dragning kan undvaras.

I samma rum finnes ännu: en tvärcirkelsåg med oscillerande ställning 
for samma ändamål som den förut omnämnda, likasom tvenne enkla cirkelsågar 
med fast bord och flyttbara linealer för att kantskära de ännu okantade brä
derna och söndersåga de sista affallsstyckena till lister af större och mindre 
bredd, för rappning, m. m.

I öfra våningen är ett rum inrättadt till snickareverkstad, som är för
sedd med en bandsåg, några enkla cirkelsågar, och en sågbänk med flere cir
kelsågar på samma axel, vid hvilken sågbladen äro sålunda fästade, att de
ras afstånd från hvarandra kan medelst skrufning ökas eller minskas. Sist
nämnde sågningsmaskin begagnas i synnerhet för att till önskad bredd afkanta 
sidobräderna på packlådor, m. m.

Slutligen finnes ännu ett rum, uti hvilket sågbladen hvässas. En me
delst rem drifven smergelskifva fördjupar tändernas mellanrum, medan de yttre 
kanterna filas. Af de här förekommande sågbladen hade intet enda större tjocklek 
än V16 tum; de flesta, i synnerhet de för brädsågningsmaskinerne, voro betyd
ligt finare.
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Egarne afse med denna såginrättning ej allenast att kunna på fördel
aktigaste sätt tillgodogöra stocken, utan ock att höja värdet af den mera brist
fälliga varan. Kärnan af stocken sågas till tunnare bräder; af det icke full
kantiga eller icke felfria virket förfärdigas i snickareverkstaden dörrar, fönster
ramar och andra arbeten; de sämre bräderna förarbetas till passande virke för 
packlådor, cement- och andra ordinära tunnor, till lister för rappning etc. och 
då tillochmed tillräcklig afsättning finnes för sågspån, som hemtas från fa
briken för att begagnas till strö i fähus, så måste väl medgifvas, att icke det 
ringaste förloras af råvaran, och att denna å en vanlig såg knappast kan till
godogöras på ett mera vinstgifvande sätt.

Men då vid en större såg de qvarblifvande sämre sorterna virke före
komma i ganska stor mängd, så bör vid anläggningar af nyss beskrifna be
skaffenhet framför allt tagas i betraktande, huruvida dessa sämre sorter eller 
de alster, som af dem å sågen tillverkas, kunna räkna på fördelaktig afsättning. 
Utsigterna dertill äro i Höfen särdeles gynnsamma, då orten genom en utmärkt 
landsväg står i direkt förening med det tyska och franska jernvägssystemet samt 
med den stora vattenkommunikationen, hvilken Bhenfloden med dess bifloder 
erbjuder. Dessa utsigter komma ytterligare att ökas, då den redan nu nästan 
fullt färdiga jernvägen till Pforzheim kommer att fulländas. På de mer eller 
mindre gynnsamma utsigterne till afsättning af nyssberörde varor måste äfven 
bero, huruvida det i Finland kunde löna sig, att i stället för det nu brukliga 
sågningssättet införa det förut beskrifna sättet att såga, hvilket i alla fall för 
lika stor åtgång af stock erfordrar en större inrättning och mera arbetsmaskiner.

Nya konstruktioner för större sågmaskiner likasom de ofvanbeskrifna 
voro inom expositionen icke utställda; deremot såg man i den fransyska afdel- 
ningen tvenne s. k. l okomobi la  r a m s å g a r ,  den ena konstruerad afCochot, 
den andra af Frey fils.

Dessa lokomobila sågar, som alltid drifvas af en lokomobil ångmaskin, 
kunna med lätthet förflyttas ifrån ett ställe till ett annat, hvarigenom ofta onö
diga transportkostnader för virket undvikas; ty tager detsamma slut å ett ställe,
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så flyttas sågen till en annan lämplig plats. Sågen har derföre antingen sin 
ställning förenad med ett hjuldon, eller är den åtminstone konstruerad så att 
den lätt kan förflyttas på ett sådant, utan att helt och hållet behöfva sönder- 
tagas. Dylika konstruktioner äro icke heller så särdeles nya, om de äfven, så 
mycket jag har mig bekant, icke här i landet blifvit begagnade. Redan år 1860 
medförde jag ifrån New-York ritningar till sådane, som byggas å amerikanska 
verkstäder till ett jemförelsevis lågt pris. Priset för en ramsåg, som kan för
bruka stock af ända till 28 tum i diameter och en längd af 18 fot, beräkna
des invid verkstaden till 650 dollars, och i komplet skick med ångmaskin jemte 
tillbehör till 1860 dollars, samt' för sådana, som kunna såga stock af ända till 
34 tum i diameter och en längd af 25 fot, med ångmaskin m. m., till 3,500 
dollars. Dessa maskiner äro till största delen konstruerade utaf jern, endast 
kälkarne samt banbjelkarne bestå utaf träd.

Äfven engelska fabriker hafva upptagit idéen om lokomobila ångsågar, 
och Fig. 1 visar, huru den bekanta engelska fabriksfirman Th. Robinson & Son 
i Rochdale utför dylika konstruktioner. Vid denna maskin, som för ofrigt lik
nar en alldeles vanlig ramsåg, sättes ramen i rörelse genom tvenne vefvar på 
vefaxeln a. Denna axel bär på sina båda ändor svänghjul b, hvilka hvardera 
kunna begagnas såsom trissor för remmen ifrån lokomobilen. Hela maskinen 
hvilar på tvenne par starka hjul, af hvilka det främsta paret kan vridas kring 
en bult, på samma sätt som å ett vanligt hjuldon, och maskinen kan framskaf
fas å slät väg antingen af två eller tre hästar, allt efter sågens storlek. Skall 
maskinen arbeta, så aflägsnas så mycket af jorden under hjulen, att bottenplå
ten kommer att hvila på marken, sedan lägges på begge sidorna om ramen 
långa bjelkar c med jernskenor ofvanpå. På dessa löpa tvenne små hjuldon 
d, som uppbära hvar sin ända af stocken. Framskjutningen af stocken sker 

genom tvenne refflade valsar e, hvarföre också stockens såväl öfre som undre 
sida böra vara litet planhuggna. Verkstaden levererar dylika maskiner för såg- 
ning af stock från 16—30 tum i diameter; de väga ifrån 60—120 centner och 
kosta ifrån 200—250 Liv. Sterl.
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De båda under nuvarande expositionen utställda exemplaren af dessa 
maskiner liknade hvarandra temmeligen mycket i byggnadssättet, och skola dy
lika redan i större antal blifvit använda. Den af Hrrne Frey fils mig lemnade 
ritningen öfver den ena af de utställda sågarne igenfinnes under Fig. 2. Hjul
donet sjelft bäres äfven här utaf tvenne axlar med sina hjul. Öfverbyggnaden 
består af tvenne bjelkar a af smidt jern, i form af | i genomskärning, som äro 
förenade genom starka tvärstycken likaledes af smidt jern. På de sista äro 
fastnitade långa | formiga jernskenor b, som ersätta banstockarne. Stockkälken 
är äfvenledes konstruerad af smidt jern. Hvardera af kälkens sidobjelkar c 
bestå af tvenne platta skenor, hvilka hållas genom några stagbultar på sådant 
afstånd från hvarandra, att tillräckligt utrymme återstår emellan dem för an
bringande af små rullar, som skulle löpa på de uppåt riktade benen af de jern
skenor, som bilda banan. Kälkens yttre jernskenor äro kuggade för att bilda 
kuggstänger i och för framskjutningen, hvilken verkställes medelst sperrhjul d 
och utvexling. Sperrhaken sättes i rörelse utaf sjelfva ramen och ej genom 
någon excenterskifva. Ramen löper emellan ledstänger e, som finnas anbragta 
emellan tvenne, vid yttre hjuldonsbjelkarne fastnitade, vertikala pelare f  af 
smidt jern, och sättas i rörelse af vefaxeln, som är försedd med tvenne genom 
inotvigter balancerande svänghjul g. Vid hvardera svänghjulet är veftappen 
vid en arm fästad. Axeln ligger under hjuldonet och sättes i rörelse af loko- 
mobilet, derigenom att remmen från detsamma förenas med svänghjulet.

Hrr Frey fils ansågo det i allmänhet vara fördelaktigare att i stället 
för kälken begagna till matning tvenne refflade valsar under stocken, på hvilka 
denna nedtryckes genom belastade rullar; d. v. s. ungefärligen en dylik inrätt
ning, som finnes vid den förut beskrifna sågen af Robinson, och det, oaktadt 
stocken på de emellan valsarna gående sidorna bör vara kantskuren eller åt
minstone temmeligen slätbilad. Medan vid begagnande af kälke tidt och ofta 
uppehåll uppstå vid stockames påläggning och fastfästande, och dessutom de
ras längd alltid begränsas af kälkens längd, så består i det senare fallet förde-



17

len deri, att arbetet oafbrutet fortgår och den ena stocken följer på den andra 
utan uppehåll, samt att stockens längd kan vara hvilken som helst.

Hrr Frey fils fastställa priset för en dylik såg med vagn jemte tillbehör 
för stock af 50 cent. X! 50 cent. =  21 tum X  21 tum till 8,000 francs, 
och för ett dertill behöfligt lokomobil af 8 hästkrafter till 6,500 francs. Skall 
lokomobilet dessutom drifva en dubbelbladig cirkelsåg för kantskärning af stock, 
så måste dess styrka ökas till 15 hästkrafter. I sådant fall kunna enligt de
ras beräkning dagligen sågas omkring 2,000 meter ( =  omkring 6,600 fot) stock; 
vid begagnande af kälke kan denna såg producera endast hälften af ofvan- 
nämnde belopp. De sist angifna talen äro synbarligen för högt tilltagna; ty 
för 140 slag i minuten, för hvilka maskinen var beräknad och tillochmed 8:mm 
( =  % tum) matning för slaget, såsom de angifva, uppstår under 10 timmars
o a f b r u t e t  arbete en längd af endast

10. 8. 60. 140
— IÖÖÖ— =  672 meter,

och då äfven i gynnsamaste fall uppehåll dock torde inträffa, så kan man for 
10 timmars arbete, förutsatt att äfven kantskärning och matning medelst val
sar användas, icke gerna påräkna mera än . hälften af det uppgifna beloppet.

Hvad alla dessa lokomobila sågar beträffar, så ingifva de alla, oaktadt 
stor soliditet och omsorg vid deras utförande, en viss farhåga, att under arbe
tet, i synnerhet med flera blad och stark matning, vibrationer uppstå, som in
verka menligt på hela konstruktionen, och sålunda lätt göra större reparaturer 
nödvändiga. För att kunna undvika eller åtminstone förminska dessa vibrationer, 
måste maskinställningen hafva en viss tyngd, hvilken vid fasta sågar åstad
kommes derigenom, att maskinställningen fastskrufvas vid solida fundamenter. 
Då emellertid dylika fundamenter här skola undvikas, så rekommenderes af 
konstruktören, ifall sågen längre tid kommer att stå på en och samma plats, att hjulen 
aftagas och åkdonets bjelkar nedläggas på något slags sten- eller trädfundament; 
men man skulle äfven här tro att ett enkelt nedläggande, utan vidare solid före
ning med fundamentet, icke skulle medföra särdeles stor nytta. Vill man be
gagna dylika sågar i skogen, så må man för säkerhetens skull alltid vara be-

3
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redd att kunna afhjelpa små reparaturer, och att kunna utbyta lagerskålar 
m. m., som säkerligen här torde fortare slitas än vid fasta sågar.

Utom nämnda lokomobila sågar funnos utställda i den fransyska afdel- 
ningen tvenne r a m s å g a r  för  s å g n i n g  a f  k r o k i g t  v i rke ,  för plankor till 
bordläggning af fartyg, m. m. Utställarene voro Hrr A. Sautreuil & C:o i 
Fécamp, och A. Normand i Håvre *).

Under Fig. 3 lemnar jag en teckning af den utaf Hrr Sautreuil & C:o 
utställda sågen, äfvensom under Fig. 4 en teckning af en annan af samma verk
stad konstruerad såg, ehuru icke utställd, afsedd för kantskärning af krokiga 
bordläggningsplankor, m. m. hvilka konstruktioner blefvo mig meddelade af 
fabrikanterne.

Den under Fig. 3 åskådliggjorda sågen liknar en vanlig ramsåg. Ra
men a ledes emellan tvenne par ledskenor, anbragta på tvenne sidostycken b af 
tackjern, och sättes i rörelse nerifrån medelst en vefstake c af träd med dervid 
fästade jernbyglar och messingslager. Framåtskjutningen sker genom tvenne 
relflade valsar dd, på hvilka stocken placeras, och ofvanom denna finnas tvenne 
andra valsar e, hvilka genom med vigter försedda häfstänger åstadkomma 
stockens nedtryckning mot de undra valsarne. Dessa häfstänger kunna medelst 
skrufning efter behag höjas och sänkas. På vefaxeln finnes en remtrissa, som 
sätter i rörelse en annan invid den ena sidoställningen placerad trissa, och på 
dennas axel finnes en skruf utan ända, som framdrifver ett skrufhjul g, å hvars 
axel åter finnas tvenne andra skrufvar framdrifvande de på matarevalsarna dd 
befintliga skrufhjulena.

Ledes nu en böjd stock, lutande med den konkava sidan emot golfvet, 
genom valsarne, så måste, medan den ena ändan just är emellan valsarne, den 
andra ändan befinnas betydligt lägre; när stocken skrider framåt, så lyftes den 
bakre ändan af stocken uppåt, och den främre ändan åter nedsänkes. Båda 
ändarne måste således efter behof fritt kunna sänkas eller upplyftas. Vagnarne

f) Sågniaskinerne af A. Normand äro beskrifna in: Tlie. Artizan 1865..
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hh, som leda stocken, hafva derföre fått följande inrättning: Vagnarna hänga hvar- 
dera på fyra på jernvägsskenor hvilande hjul. På vagnen är med ett scharner 
fästad en stor galfel ii, i hvars båda grenar finnas skrufbultar spetsiga i 
ena ändan, för att kunna inpressas i stocken. Då nu dessa bultar löpa paral- 
lelt såväl med gångjernet å scharneret, som med bultarne och gångjernet i den 
andra vagnen, äfvensom med matarevalsarnes axlar, så måste äfven stocken 
vid framåtskjutningen alltid röras uti ett emot jernvägen vinkelrätt plan, och 
sågbladen, då de gå igenom stocken, måste beskrifva plana ytor.

Då gaffeln genom sin längd blir temmeligen tung, så har man för be- 
qvämlighetens skull ännu anbragt ett kring en annan bult rörligt kugghjulsseg- 
ment, hvilket kan sättas i förening med en vid gaffeln anbragt skruf, genom 
hvars vridniug gaffeln han höjas och sänkas, så att den passar för den till såg- 
ning ämnade stocken. Under sjelfva sågningen måste naturligtvis skrufven af- 
skiljas ifrån kugghjulssegmentet eller ock arbetaren fortfarande sköta om skrufven.

Med en dylik inrättning för vagnarne kunna vid den ifrågavarande ma
skinen sågas stockar, som vid 10 meters längd hafva en böjning af 1 meter.

Sautreuil & C:o leverera dessa maskiner till följande dimensioner 
och pris:

1) För stock af ända till 80 centm ( =  32 tum) bredd ocli för högst 
8 blad, arbetande med 120—140 slag i minuten, och en matning af 1—3 mm.

.Denna maskin väger 7,000 kilogrammes, erfordrar för sitt framåtdrifvande 6 
hästkrafter och kostar 8,500 francs.

2) För stock af ända till 45 centm ( =  18 tum) bredd, för 8 blad, 
160—180 slag i minuten, med matning af 1—3 mm; de väga från 4,000— 
5,000 kilogrammes, erfordra 4 hästkrafter och kosta 6,000 francs.

Den andra, icke utställda, under Fig. 4 åskådliggjorda maskinen har för 
ändamål att från en såväl på öfre som på under sidan slät planka eller bjelke 
efter å denna uppritade krokiga linier utsåga en eller flere bordläggnings- eller 
andra krokiga plankor.

Å denna maskin finnas tvenne ställningar af tackjern a, hvilka genom
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åtskilliga stagbultar och en stark grundplåt äro förenade med hvarandra. Såg- 
ramen förekommer på ställningarnas vertikala framsida emellan två par på dem 
fastade ledskenor bb, och sättes i rörelse af vefstaken (den i figuren punkte
rade linien), som är förenad med ramens öfra  tvärstycke. Sålunda vinnes den 
nödiga längden, som erfordras för att oskadliggöra den genom vefaxelns ensi
diga läge framkallade sneda inverkan af vefstaken på ramen och ledskenorna. 
Framskjutningen åstadkommes äfven här förmedelst tvenne refflade valsar 
som sättas i rörelse af tvenne skrufhjul med gemensam skruf hvilken åter 
kringvrides förmedelst utvexlingar af koniska och cylindriska kugghjul samt 
remtrissor af olika storlek.

Emedan plankornas tjocklek här icke varierar mycket, erfordra icke 
heller tryckvalsarna stort spelrum i vertikal riktning, hvarföre också den ena 
tryckvalsen e kan anbringas vid en häfstång f  med oflyttbart gångjern g. Den 
andra tryckvalsen sitter uti ett tvärstycke, som genom en skruf med stark stig
ning kan höjas och sänkas. Denna höjning och sänkning åstadkommes af ko
niska kugghjul, förenande skrufven med en horizontel axel. På denna axel 
sitter ett sperrhjul hoch å detta verkar en häfstång med sperrhake och vigt, 
hvilken söker att drifva axeln i den riktning, hvarigenom skrufven skulle 
föras neråt.

För att plankan med lätthet må kunna föras icke allenast framåt, utan 
äfven i sidoriktning för åstadkommande af den behöfliga krökningen, så hvila 
plankans ändpunkter på tillspetsade tappar, vertikalt stående på tvenne små 
vagnar ii, hvilka löpa på små rullor, liknande dem som begagnas under fot
terna på bord m. m. Rullorna löpa icke på jernskenor utan på ett jemnt golf. 
För att föra plankan i sidoriktning, finnes en skild ställning A, försedd ak- 
terut med en horizontel vals k, hvilken uppbär plankan, och framtill med ett 
hcrizontelt liggande skrufhjulsegment, hvilket förmedelst ett handhjul och en 
skruf vrides kring en vertikalt stående tapp 1. Ofvanpå segmentet ligger en s. k. 
support, å hvilken tvenne vertikalt stående rullor m kunna placeras sålunda, att 
de tangera plankans båda kanter. Vrider man nu på skrufven och det dertill

✓
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hörande hjulet, så pressas derigenom plankan åt ena eller andra sidan, medan 
den samtidigt föres framåt af matareapparaten, och med tillhjelp af dessa båda 
rörelser kan nu under sågningen följas hvilken på plankan angifven kroklinie 
som helst.

Sautreuil & C:o förfärdiga dylika maskiner för sågning af qvadratiska 
stockar af ändatill 80 centim. (== 32 tum) bredd. Dessa maskiner kunna ar
beta med 8 blad, göra 120— 140 slag i minuten och framskjuta plankan 1 å 
3 mm per slag; de behöfva till drifvandet 6 hästkrafter, väga omkring 8,500 
kilog. och kosta 12,000 francs.

Dylika maskiner förfärdigas äfven för sågning af plankor ändatill 20 
cent. X  40 cent. ( =  8 tum X  16 tum); de arbeta med tvenne blad, göra 
160—180 slag i minuten, hafva enahanda matareapparat med de förra, erfor
dra 3 hästkrafter, väga omkring 4,000 kilog. och kosta 8,000 francs.

Dylika sågar hafva bland annat blifvit utförda å fransyska regeringens 
beställning och arbeta i krigshamnarna Cherbourg, Lorient, Rochefort och 
Toulon.

Bland de andra sågmaskinerna intaga

B andsågm askiner
en framstående plats. Det är icke länge sedan dessa maskiner blifvit i 
praktiken införda, ty det var H:r Perin från Paris förbehållet, att under ex
positionen derstädes 1855 först fästa allmänna uppmärksamheten på de utom
ordentligt vackra och fina ornamenter, som kunde frambringas med den af ho
nom konstruerade bandsågen. Äfven under denna exposition måste ovil- 
korligen hvarje besökandes uppmärksamhet fästas vid de dagligen af honom 
utförda ornament-arbeten. Sedan år 1855 har denna maskin blifvit kringspridd 
nästan i alla länder, och det finnes nu väl knappt någon större snickare-verk
stad, som icke begagnar en eller flere dylika.

Dessa sågmaskiner hafva på en stark ställning vertikalt ofvanom hvar
andra två tackjernremtrissor, hvilkas periferier äro beklädda med läder- eller
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kautschuk-ringar. Den undra trissan sättes i rörelse antingen genom maskin
kraft medelst remmar, eller för hand medelst yef, eller också förmedelst tramp- 
ning med foten. Denna trissa med sin beklädnad af läder eller kautschuk 
verkar på sjelfva sågen, som består af ett stålband utan ända, löpande kring 
båda remtrissorna, och sätter denna i rörelse på samma sätt som en vanlig 
rem; stålbandet åter kringdrifver den öfra trissan. Stålbandets ena kant är 
sågformigt tandad. Vid maskinen är anbragt ett arbetsbord, sålunda att den 
undre trissan är belägen under bordet och den öfra ett stycke ofvanom det
samma. I bordet finnes inskuren en slits, hvarigenom den nedgående delen af 
bandet löper. Genom att föra det under hand varande arbetet mot sågen, kan 
man sålunda i detta utskära de önskade figurerna.

De stora fördelar, livilka detta sätt att såga medföra, äro i ögonen fal
lande. Sågen arbetar oafbrutet åt samma håll, således inbesparas icke allenast 
den tid, som vid en vanlig såg går förlorad under dess uppgång, utan måste 
äfven de sågade ytorna blifva mycket slätare, då sågspånet aldrig kan fastna i 
bladet och derigenom skada arbetets finhet.

Då dessa sågar först infördes, var det mycket svårt att få sågbladen 
varaktiga, emedan man då ännu icke kände sättet att få dem att uthärda den 
oafbrutna förändringen i deras läge, i det de, då de passera trissorna, böjas 
för att i nästa ögonblick åter uträtas emellan trissorna. Dessa svårigheter 
öfvervunnos af Perin framför allt derigenom, att han förbättrade sågbladets 
tillverkning och ökade dess fasthet och elasticitet, att han angaf ett nytt sär
deles enkelt sätt att ihoplöda bandets ändor, att han styrde bladet genom att 
leda detsamma igenom tvenne träklossar, fästade den ena i arbetsbordet under
till, och den andra tätt öfver det för hand varande arbetet, den sistnämnde 
klossen likväl rörlig så att den kunde höjas eller sänkas allt efter den olika 
tjockleken hos de till sågning ämnade trästyckena, hvarigenom således endast en 
kort del af sågen blef fri och faran för svängning undveks; och slutligen att 
han endast begagnade trissor af mycket stor diameter, så att stålbandet min
dre böjdes.
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Den öfra trissans axel hvilar alltid i lager, hvilka äro fastade vid en 
support, som kan höjas och sänkas medelst en skruf, så att trissornas afstånd 
ifrån hvarandra kan ökas eller minskas, allt efter sågbandets längd, samt större 
eller mindre spänning i bandet derigenom åstadkommas.

Sedan försöken en gång lyckats, blef bandsågen snart använd för de 
mest olika ändamål, för skärandet af de finaste ornamenter ända till sönder- 
sågning af stora stockar, i engelska arsenaler tillochmed till sågning af 
jernstänger.

De bästa sågbladen påstås tillverkas fortfarande i Frankrike, och ett 
stort urval sådana voro exponerade, i synnerhet af Perin och Mongin. Det 
fanns blad ifrån mera än 3 tums bredd ändatill de allrasmalaste. Den väl
kända firman S. Worssam & C:o i London meddelar, att den begagnar blad 
endast af Perin, liksom den äfven förser alla till afsalu gjorda sågmaskiner med 
Perin’ska blad.

Hvad sågbladens hållbarhet beträffar, har jag särskildt underrättat mig 
derom i hvarje skild snickareverkstad, jag i Paris besökte, och alltid erhållit 
det omdöme, att bladen högst sällan springa, men då så sker, att desamma 
med mycken lätthet och beqvämlighet kunna hoplödas, utan att bladens använd
barhet derigenom det ringaste lider. Lödningen för sig går sålunda, att bla
dets ändor snedt filas, hopläggas derefter på livarandra och fastskrufvas vid 
ett bord, hvarefter lödningen sker på vanligt sätt med silfver- eller slaglod och 
borax. Perin sjelf har konstruerat en liten transportabel smidesässja för löd
ningen; Arbey & C:o, Zimmermann m. fl. begagna helt enkelt en uppvärmd tång, 
enkom för ändamålet formad.

Perin hade i den fransyska afdelningen utställt flera mindre och större 
bandsågmaskiner: den ena, aftecknad enligt Perins uppgifter i Fig. 5, ärafsedd 
att till bräder söndersåga stora stockar. Fig. 5 visar, huru den öfra trissans a 
axel hvilar i tvenne å supporten c befintliga lager samt huru supporten kan 
höjas och sänkas längs de å en vertikal pelare d anbragta skenorna, då hand
hjulet e medelst några kugghjuls utvexlingar vrider den i midten sittande skruf-
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ven, hvars mutter är fästad vid supporten. Äfven visar teckningen huru såg
bladets styrning åstadkommes, på sidan om stockkälken genom den fasta, in
skurna träklossen f  och ofvanom stocken genom den uppåt och nedåt flyttbara 
träklossen g. För att gifva stockkälken h ett så säkert understöd som möjligt, 
glider den, utan tillhjelp af rullar, med glidstycken längs på banstockarne i 
fastskrufvade jernskenor. Kälkens framåtskjutning sker genom åtskilliga kugg
hjuls utvexlingar och ett par koniska remtrummor k, som tillåta en gröfre eller 
finare matning allt efter det ställe, till hvilket remmen föres på dem. Tillbaka- 
dragningen verkställes förmedelst en skild inrättning och sker med ökad hastig
het. På kälken finnes en vertikal vägg l, rörlig åt sidan förmedelst glidstyc
ken och glidbanor. Emot denna vägg stödes stocken, hvarifrån sedan frånså
gas det ena brädet efter det andra, under det att väggen jemte den dervid 
fästade stocken för hvarje gäng flyttas så mycket åt sidan, som motsvarar den 
tillämnade tjockleken af det efterföljande brädet.

Sågen, som ofta var i verksamhet i expositionslokalen, levererade myc
ket snabbt särdeles slätt skurna bräder.

En annan verkstad i Paris, Varrall, Elwell & Poulot, hade utställt en 
dylik såg *) i förening med en fullständig ångmaskin, så att sågen jemte ång
maskinen voro flyttbara. Å ena sidan om den vertikala, cylindriska pannan 
var ångmaskinen fästad, å den andra sidan axellagren för sågtrissorna, så att 
dessa kunde ifrån maskinens svänghjul sättas i rörelse. Sågen sjelf liknade till 
principen den Perin’ska sågen, och skiljde sig endast i några mindre detaljer. 
Stockens framåtskjutning kunde t. ex. ske antingen förmedelst kälke, eller i 
fall kantsågadt virke skulle vidare delas, kunde refflade valsar ersätta kälken, 
med flere smärre skilnader. Det uppgafs att stock ändatill 0,7 meter ( =  28 
tum) i diameter kunde sågas, med matning af 1j2— 1 meter i minuten, dock 
kunde matningen ökas till det dubbla, då kantskuret virke sågas med begag
nande af de refflade valsarne.

*) Närmare beskrifven i Dingler polyt. Journal 1868.
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Förutom den omtalade stora sågen hade Perin utställt flere mindre ma
skiner, för snickareverkstäder bestämda sågar. Yid en mindre sådan var ett 
alldeles smalt blad fördt öfver flere rullar, uppenbarligen för att kunna öka ar
betsbordets dimensioner.

Andra fransyska verkstäder sysselsätta sig äfvenledes ifrigt med dessa 
sågmaskiner. Arbey & C:o leverera bandsågmaskiner efter alla brukliga di
mensioner, ifrån små, som kunna trampas med foten, ändatill stora, drifna med 
ånga, för brädsågning af okantad stock. En annan utställare, Gérard i Paris, 
sysslar deremot hufvudsakligast med mindre maskiner. Dessa fransyska verk
städer tyckas alla följa den Perin’ska konstruktionen.

Priserna variera naturligtvis efter storleken. Perin’s stora såg kostar 
5,500 francs, medan Gérards minsta, med träställning och för fottrampning kostar 
endast 375 francs. Endast sågbladen kosta ifrån 75 centimes till 4 fr. 20 
cent. per löpande meter med en bredd mellan 10—70 millimeter, Perin’ska 
blad alldeles färdiga till arbete, kosta med en bredd af 3— 10 millimeter 1 
fr. 35 cent., o. s. v. derutöfver tillochmed en bredd af 70 millimeter 5 fr. 
90 cent. per löpande meter.

Bland de förbättringar, som icke fransyska konstruktörer hafva försökt 
att anbringa, bör framför allt omnämnas ett förbättradt sätt att spänna sågbladet. 
Vid det sätt som Perin infört, att genom skrufning för hand öka eller minska 
trissornas afstånd, beror det endast på arbetarens vana och känsel, huru han 
kan träffa det rätta.

Derföre hafva flere bekanta firmor, t. ex. i England H:rr Powis, James 
& C:o, i Tyskland Schmaltz Gebrtider i Offenbach, Zimmermann i Chemnitz 
m. fl. vid deras bandsågar träffat den anordning, att supporten hvilar på fje- 
drar, som allt efter bandets större eller mindre spänning mer eller mindre ihop- 
pressas, så att detta ihoppressande gifver ett .mått, hvarefter arbetaren kan 
rätta sig. Af dessa bandsågar, hvars konstruktioner hos nämnde firmor i det 
närmaste öfverensstämma, har jag under Fig. 6 meddelat en ritning.

Äfven här hvilar den öfra trissan uti en support a, som glider emellan
i
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skenor längs ett plan b vid den fasta ställningen A af tackjem. Skrufven, som 
skall höja och sänka supporten, har sitt öfra lager uti midten af ett tvärstycke c, 
som stöder sig på tvenne gummi- eller fjederbuffar d, en på hvardera ändan 
af tvärstycket. Då nu skrufvens mutter sitter fast vid supporten, så är det 
dessa buffar, hvilka egentligen uppbära den öfra trissan, och buffarnas spänning 
måste alltid öfverensstämma med sågens spänning. Derigenom att de äro elastiskt 
eftergifvande, emottaga de alla tillfälliga stötar, som kunde skadligt inverka 
på bandet; och om sågbladet genom arbetet upphettas, så att dess längd ökas, 
så utvidga sig buffarna något, hvarigenom ingen betydlig förändring i sågens 
spänning kan inträda, likaså förekomma de äfven ett farligt ökande af spän
ningen under afkylningen efter fullbordadt arbete. Genom användande af dy
lika fjedrar undvikes till det närmaste de eljest förekommande bristningarne 
af sågbladet. På den under bordet B  befintliga axel finnes utom den vanliga 
lösa och fasta remtrissan för maskinens i gång sättande äfven en brömsskifva e. 
När arbetaren vill stanna sågen, trycker han brömsklossen f  emot denna skif- 
vas periferi på samma gång, som han medelst häfstången g och gaffeln h leder 
remmen ifrån den fasta, öfver till den lösa remtrissan, derigenom åstadkommande 
ett nästan ögonblickligt stillastående af sågen.

Figuren visar vidare, huru bordet B  medelst ett eller två derunder fast- 
gjutna, halfcirkelformiga stycken i, ett på hvardera sidan om bordets fot, kan 
ställas i sned vinkel emot bladet, för sågning af koniska ytor; en inrättning, 
som brukar vara gemensam för alla större bandsågar för snickareverkstäder; 
endast mindre maskiner umbära densamma. Under det att alla dessa bandså
gar hafva bordet så inrättadt, att detsamma, för att kunna vridas, måste hafva 
slitsen vid sjelfva sågbladet ganska bred, hvarigenom arbetet försvåras, så hafva 
H:rr I. I. Pieter & C:o i Winterthur inrättat bordet sålunda, att under midten 
af detsamma är fästadt ett halfcirkelformigt lager på så sätt, att lagrets geo
metriska axel infaller noggrant i bordets öfre kant, hvarigenom, då bordet vri- 
des, slitsens läge icke ändras, och den derföre kan vara af den minsta möjliga 
bredd. Ofta finnes vid dessa maskiner äfven en skild ställning, på hvilken
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föremål kunna nedskrufvas och sedan vridas kring en fast bult, så att cirkel
formiga stycken kunna skäras noggrant efter en bestämd radius.

Äfven Worssam & C:o begagna fjedrar till spännande af sågen, om 
också i någon annan sammanställning än de förut beskrifne. Supporten är 
försedd med en kuggstång, som föres fram eller tillbaka af ett kugghjulsseg- 
ment, hvars axel vrides af en häfstång på yttre sidan om hufvudpelaren, som 
bär hela supporten. Häfstången föres uppåt och nedåt genom en länkstång, 
hvars undra gängade ända går ledigt igenom en ifrån ställningen framsprin
gande arm. Stångens fria, gängade ända är omgifven af en spiralfjeder, hvil- 
ken lägger sig emot armen och emot ett handhjul, hvars naf är försedd med 
passande muttergängor, så att hjulets kringvridande verkar spännande på fje- 
dern och genom fjedern på länkstången, hvarigenom supporten höjes, och sågen 
spännes.

H:rr Gschwind & Zimmermann i Carlsruhe begagnade vid den af dem 
utställda sågen motvigt för att spänna bladet; huru således också längden för
ändras, bibehålies alltid samma spänning.

För att sågbladen icke må skadas genom böjning kring trissorna, måste 
dessa såsom redan förut omnämdt, hafva tillräckligt stor diameter, och måste 
denna rätta sig efter bladens tjocklek. Man finner diametern vanligtvis vara 
emellan 2 % —4 fot för de oftast förekommande bladen, och man gifver åt bla
det en hastighet af ändatill 2—4,000 fot i minuten*).

Skola ornamenter, inneslutne af ogenomskuret trä, utsågas, så kan 
bandsågen icke mera användas, utan måste den vanliga , , o rnament sågen“ 
med lösgörligt blad anlitas.

En mycket ofta förekommande form af denna ornamentsåg åskådliggöres

*) En fabrikant af dessa bandsågar, Herr Arbey, kade artigheten att såsom prof på 

livad man med en bandsåg kan åstadkomma, lata mig uppgifva något godtyckligt namn, som jag 

önskade skuret i trä, hvarföre jag uppgaf namnet S U O MI ,  hvilket han genast lät utskära i en 

omkring tum tjock mahogni kloss, der detta namn framträder inöm en krans af subtila

prydnader, med beundransvärd noggranhet skurna till endast V32 tums tjocklek.
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af Fig. 7. I den ihåliga, på sidorna med stora öppningar genombrutna fot
ställningen A, hvilar nära golfvet en axel a, som medelst remtrissor kan er
hålla en hastigt roterande rörelse. Inom fotställningens ihålighet finnes på en 
fristående ända af axeln en skifva c, på hvars yttre sida en tapp d kan flyttas 
längre eller närmare till medelpunkten. Medan axeln roterar, meddelar denna 
tapp genom en vefstake en upp- och nedgående rörelse åt ett glidstycke e, 
som löper i den tätt under bordet vid foten anbragta vertikala glidbanan f. 
Vid detta glidstycke är sågbladets ena ända fästad medelst ett scharner. 
Bladet genomgår sedan det bord, som finnes nedskrufvadt på fotställningen, och 
sågens öfra ända hakas eller skrufvas fast vid ett annat längre, stångformigt 
glidstycke af qvadratisk genomskärning, som löper i tvenne vertikalt styrande 
lager g. Sågen spännes derigenom, att en trissa vid det sist omnämnda glid
stycket h uppbäres af en tarmsträng, hvars ändor blifvit fästade vid den af 
elastiska trädskenor sammansatta bågen B. Föres sågen genom vefstaken upp- 
och nedåt, så söker denna bågens spänstighet alltid att tillbakahålla sågen, och 
tillåter ej några svängningar. För att alltid kunna bibehålla den erforderliga 
spänningen i bågen, kan denna, hvilken med hela öfra glidstyckets tillbehör är 
fästad vid ett gemensamt trästycke C, höjas och sänkas derigenom, att detta 
trästycke medelst en på baksidan fästad kuggstång och en dref med lilla hand- 
vefven i flyttas i vertikal riktning långsåt den från taket nedhängande pelaren D. 
Hela bordet är fritt, och ingen ställning hindrar arbetsstyckets framåtskjut- 
ning emot sågen. Denna brukar göra omkring 4— 500 slag af omkring 6—8 
tums längd i minuten. Äfven förekomma mycket ofta sådana sågar inrättade 
för trampverk.

H:rr Gschwind & Zimmermann ifrån Carlsruhe hade utställt den under 
Fig. 8 aftecknade ornamentsågen.

Sågbladet a inspännes här uti en ställning, som liknar mycket en löfsågs- 
båge. Tvenne horizontala armar af trä äro nemligen fastskrufvade, hvar med 
sin bult, vid en vertikal slid b sålunda att armarnas ändar på hvardera sidan 
om sliden förblifva af olika längd, och att armarna erhålla omkring 20 tums
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afstånd från hvarandra. Sågbladet inspännes emellan ändarna af armarnas längre 
delar, medan de kortare delarne ihophållas af en genomgående, med skrufgän- 
gor och mutter försedd jernstång. Sliden b löper emellan ledskenor, anbragta 
å en vertikal pelare c, medan sågbladet genomgår ett framför denna pelare be
fintligt bord d. Sliden röres uppåt och nedåt förmedelst en vefstake e, som 
nedgår till en tapp i den ena armen af svänghjulet f  på ändan af en med 
remtrissor försedd axel, hvilken löper i lager nära pelarens fot. En under 
bordet d befintlig häfarm tjenar till sågens igångsättning. Då med tillhjelp af 
åtskilliga andra häfstänger remmen öfverföres till den lösa remtrissan, tryckes 
på samma gång en brömskloss g emot svänghjulets periferi, hvarigenom ett 
ögonblickligt stannande af sågen kan åstadkommas. Medan vid den förut be- 
skrifna Arbey’ska ornamentsågen, dimensionerna å det under arbete varande 
föremålet kunna vara huru beskalfade som helst, är här deras storlek begrän
sad utaf sågarmarnes längd, hvilken dock utgör omkring 30 tum och förty är 
alldeles tillräcklig för alla vanliga ändamål.

Joh. Zimmermann i Chemnitz hade utställt en för honom patenterad 
såg m ask in  med s tic k så g , tecknad under Fig. 9. Sticksågen, styfvare än 
de förut omtalade sågarna, förblifver fri i öfre ändan, medan den undre ändan 
fästes uti en cylindrisk stång, hvilken af en vefaxel med tillbehör sättes i upp- 
och nedgående rörelse. Sågen, hvars tänder äro nedåt riktade, skär endast vid 
nedgången, under det att det för hand varande arbetet stödes af ett bord, ge
nom hvilket sågen går. För att denna sedermera under uppåtgåendet ej må 
kunna medtaga arbetsstycket, nedtryckes detsamma af några flyttbara stänger. 
Maskinen är icke ämnad för tillverkning af fina ornamenter, utan specielt för 
gallerverk och dylika arbeten, som ofta förekomma vid byggnader. Arbetsstyc- 
kena äro således ofta ganska stora och tunga och skulle vara mycket obeqväma 
att styra, om de skulle sågas med bandsågen eller någon vanlig ornamentsåg; 
derföre har Zimmermann träffat sådan anordning, att arbetssycket ej behöfver 
vridas, utan skjutas endast framåt, medan sågen jemte den cylindriska bladhålla- 
ren samtidigt vridas sålunda, att hvilken kroklinie som helst kan följas.
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Den Zimmermann’ska konstruktionen, som mycket berömmes, är följande: 
Bordet hvilar på tvenne med hvarandra förenade tackjernsfotstycken. Den 
cylindriska, sågbladet hållande, stången c går igenom tre ifrån fotställningen 
framspringande armar a, af hvilka de båda öfre ligga nära bordet så tätt till 
hvarandra, att en snörtrissa b finner jemnt utrymme emellan dem. Stången c 
går äfven genom denna trissa, och har i sin öfre del ett långt kilspår, för att 
ej hindras i sina vertikala rörelser, men ändå kunna vridas medelst trissan och 
dess i spåret löpande kil. Ett glidstycke d, som följer en vid fotställningen 
anbragt fast glidbana, sitter emellan tvenne vid stången fästade flänsar, och 
meddelar således åt stången, alldeles oberoende af dess ögonblickliga vridning, 
den rörelse, som glidstycket erhåller af vefaxeln på vanligt sätt.

Den cylindriska stången, som till ännu säkrare ledning genomgår den 
tredje, nedersta armen, vrides genom ett snöre, hvars midt är slagen kring 
den omnämnda trissan 6, och hvars ändar föras öfver tvenne ledrullar / och 
fästas uti tvenne trampbräden g ,ett på hvardera sidan om bordet. Arbetaren, 
hvilken sitter framför bordet, nedtrampar dessa bräden, och håller derigenom 
icke allenast snöret fortfarande spändt, utan förmår genom höjande eller sän
kande af den ena eller andra foten, vrida cylindern alldeles, huru han behagar.

För att å arbetsstycket hålla den derå befintliga teckningen ständigt 
synlig, atlägsnas sågspånet genom ett biåsrör och tvenne gummibollar under 
bordet, på hvilka tvenne på tvärstycket anbragta stänger med knoppar på än
dan slå för hvarje slag sågen gör, hvarigenom bollarne verka såsom små pu
star, bortblåsande spånet.

Denna såg skall göra omkring 360 slag i minuten, och säljes till ett 
pris af 150 thaler (— C:ca 560 f. mark).

Cirkelsågen

är den sista formen, under hvilken sågar mera allmännt förekomma. Konstruk
tionen af cirkelsågen är så enkel, att någonting nytt i den vägen väl icke mera 
kan väntas.
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Bröderna Schmaltz ifrån Offenbach hade utställt en större såg för gröfre 
byggnadsvirke. Fig. 10. Bladet af omkring 3%  fot i diameter, är försedt i 
bordsplanet med en mycket noggran styrning för att undvika svängningar, och 
skall göra omkring 600 slag i minuten. Ett på bordet vertikalt stående, me
delst skruf rörligt vinkelstycke af tackjern i förening med å golfvet fästade jern- 
skenor med små å rullar löpande vagnar, hvilkas bottnar ligga i samma höjd 
med bordet, och äro på yttre ändan försedda med jernhakar för att tryckas i 
stocken, leda stocken i den för densamma bestämda riktningen, paralelt med 
sågen. Matningen sker genom en tross, försedd å ena ändan med enjernkrok, 
som inhugges i stocken; trossen upprullas på ett spel, som drifves medelst ut- 
vexlingar från sjelfva sågaxeln med godtycklig hastigbet.

Sågen kan begagnas för stock af ända till 15 tums diameter, och drif
ves vanligtvis med maskin af 5 hästkrafter.

Dylika maskiner byggas af nästan alla fabriker, som syssla med verk
tygsmaskinbyggnad, och begagnas för sågning af bjelkar, sparrar, m. m .; för 
kortare stycken begagnas de utan vagnar och jernskenor. Den angifna storle
ken är den, som mest användes; dock byggas äfven större maskiner af några 
fabriker; så tillverkar t. ex. Ch. Powis & C:o i London dem äfven för sågblad 
af 4V2 fot i diameter, för att kunna såga ända till 24 tums djup.

Priserna variera efter storleken:
för engelska maskiner emellan Liv. Sterl. 55— Liv. Sterl.80 ( =  C:ca 1,400—2,200 
finska mark) om de äro utan jernväg och vagnar; för dessa, extra Liv. Sterl. 20 ( =  
510 f. mark). Bröderne Schmaltz räkna för den ofvanheskrifna maskinen, alldeles 
komplet fl. 850 ( =  1,850 finska mark). Joh. Zimmermann i Chemnitz för en 
likadan 500 thaler ( =  1,875 f. mark). Arbey & C:o i Paris för dylika såg- 
maskiner med kälke och med blad af 3 och 4 fot i diameter 2,500—3,000 
francs. Vigten af dessa maskiner varierar emellan 25—48 Centner.

För mindre cirkelsågar finner man i synnerhet i de Parisiska verkstä
derna vackra modeller. Alla hafva på båda sidor om sågbladet en ledning i 
bordsplanet, som består af små hårda trästycken, som genom ställskrufvar
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kunna närmas bladet så, att detta jemnt styres utan att framkalla stor friktion. 
Allt är naturligtvis infälldt i planet, så att dess yta förblir slät.

Herr Whitney från Winchesden (Mass.) i Nord-Amerikas förenta stater 
hade utställt en sågmaskin af egendomlig konstruktion. Fig. 11.

Tvenne cirkelsågar cc, som ligga i samma vertikala plan, hvila med sina 
paralela axlar <M, uti en ramformig ställning, som i midten uppbäres af en 
ihålig cylinder a hvars axel hänger i lager e under bordet. Den sistnämnda 
axeln är försedd med ett skrufhjul f  och kan genom handhjulet g och en skruf 
utan ända kringvridas. Sågaxlarne kunna således derigenom att hela ramen b 
vrides, ombyta sina lägen, så att antingen den ena eller den andra axeln är 
uppe och sättes i rörelse af den underifrån kommande remmen, medan den 
andra, som blifvit förd nedåt, står stilla. Sågbladena äro olika tandade, nemli- 
gen den ena tandningen för sågning i fibrernas riktning, den andra för sågning 
tvärs igenom fibrerna. Fördelen af denna konstruktion består således deri, att 
tvenne skilda maskiner ersättas genom en enda. Sjelfva bordsplåten h är en 
kälke, som för att vara beqväm till afskärningar, äfven är utrustad med full
ständigt tillbehör af linealer, m. m.

En maskin, hvars införande vid våra stora sågar skulle säkert medföra 
betydlig vinst, är den på utrikes verkstäder allmännt begagnade, „mas kin en 
fö r h v ä ssa n d e  a f  s å g b la d 44. (Machine å affuter les scies, Sägenschärfma- 
schine, Saw Sharpening machine).

Maskinen är af fransyskt ursprung, och begagnar i stället för filen en 
skifva, som är gjord af en viss komposition, (éméri) till en stor del bestående 
utaf smergel. Denna skifva sättes i en mycket hastig roterande rörelse, 1,000— 
1,500 slag i minuten, och slipar tändernas kanter.

Det fanns olika konstruktioner af dylika maskiner utställda. Ch. Mongin 
& C:o hade utställt tvenne konstruktioner.

Den ena (Affuteuse Malbec, Fig. 12) har på en bänk af tackjern eller 
trä en tackjernspelare a, hvilken bär en horizontel cylinder b, som med en 
fastgjuten vertikal tapp nedgår i nämnde pelare, och i denna faststättes genom
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en ställskruf c. I denna horizontela cylinder befinnes ett äfvenledes vridbart 
lager, som genom ställskrufven d kan hållas i ett bestämdt läge. Genom detta 
lager kan stången e medelst muffen f  och häfstången g föras fram och tillbaka; 
en kil i lagret samt ett längre spår i stången förhindra deremot hvarje vrid- 
ning. Denna stång e uppbär på främre ändan en gaffel h med lager, uti hvilken 
en axel bär smergelskifvan i jemte en snörtissa. På bakre ändan af stången e 
finnes ett tvärstycke k med tvenne ledrullar samt en liten i spetstappar
löpande axel med dubbel snörtrissa l. Dessa rullar sättas i rörelse genom ett 
från axelledningen kommande snöre. Ett annat snöre går öfver den andra de
len af dubbeltrissan l och vidare öfver ledrullarne n och trissan vid smergel
skifvan. Denna anordning tillåter således att sätta smergelskifvan i roterande 
rörelse, huru man äfven må hafva vändt den genom vridningen af cylindern b 
sjelf, eller af lagret inuti denna.

Cylindern b vrides nu sålunda kring den vertikala i pelaren a befintliga 
tappen, att stången c löper parallelt med den sida af tanden, som skall hväs
sas ; lagret inom cylindern vrides deremot endast så mycket, som behöfs för att 
smergelskifvan i lutar tillräckligt snedt för att kunna bilda den skärande sneda 
kanten. Den roterande smergelskifvan föres sålunda emot det på en support o 
fästade bladet, att hela stången flyttas genom vinkelhäfarmen g framåt, hvarvid 
så mycket af tanden bortslipas, som man behagar. För att icke slipa tänderna 
för djupa, är muffen f  på stången flyttbar, s& att den alltid begränsar framåt- 
skjutningen och alla mellanrum blifva lika djupa. Sålunda hvässer man först

den ena sidan ab af tänderna 1, 3, 5, 7 ---- ,
sedan vrides lagret jemte smergelskifvan i cylin
dern b lika mycket åt andra hållet, och de 

motsvarande sidorna af tänderna 2, 4, 6, 8 - - - hvässas. Sedan vrides hela 
cylindern b och sidorna a e behandlas på samma sätt.

Kostnaderna fär denna maskin med jernställning -uppgå till 350 francs.
Vid den andra af Ch. Mongin & C:o utställda maskinen befanns smer

gelskifvan med sin snörtrissa på ett lager, som kunde glida emellan tvenne ver-

5
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tikala ledskenor. Med en häfstång nedtryckte arbetaren skifvaus lager, som 
medelst en bandformig upprullad stålfjeder åter drogs uppåt. Sågen fastades 
på en tapp vid en support, ocli tappen kunde ställas så, att sågbladet kom att 
ligga snedt. Sågen träffade smergelskifvan vid nedtryckning i en punkt under 
axeln, och genom fortsatt nedsänkning af smergelskifvan bildades en inskärning 
i bladet. Arbetet skedde som förut; vid ena lutningen af bärtappen hvässades 
alla udda tänder, och sedan derpå tappen fått en motsatt lutning, alla jemna 
tänder. För att bilda kanten cie, sänkte arbetaren skifvan och förde sågen sam
tidigt rundt. För att se, om sågen löper rundt, för man densamma kring tap
pen förbi den roterande skifvan, hvarvid alla framstående spetsar bortslipas.

En variation af dessa konstruktionere fanns utställd af Bröderne 
Schmaltz i Offenbach. Samma konstruktion begagnar Joh. Zimmermann i Chem- 
nitz och S. Worssam & C:o i London. Fig. 13. Maskinerna äro inrättade 
såväl för raka sågblad som för cirkelsågar. En dubbelarmig häfstång a röres 
i spetspunkter b upp och ner, och bär på framsidan slipskifvan c med snör- 
trissan d och på andra ändan en motvigt e. Häfstångens rotations-axel finner 
för sina spetspunkter stöd uti en cirkelformig ring, som medelst skrufvarne 
kan fastskrufvas i den på ställningen fastgjutna vertikala väggen. Med denna 
ring ställer *man smergelskifvan sålunda, att den vid häfstångens upp- och ned
gående kommer att följa först den ena sidan; och efteråt ställes ringen förden 
andra sidan af sågens tänder. Axeln, som skall drifva maskinen, finns på ställ
ningens bakre fot, och sätter förmedelst ett snöre slipskifvan i rotation. Snö
ret ledes öfver den stora trissan g, tvenne ledrullar h k och rullan d på skif- 
vans axel. Framför ställningen finns en svarfvad, upprätt stående stång l, 
hvilken bär på öfre ändan en support m med ett skrufstäd, för att kunna upp
taga och fastspänna raka sågblad. Supporten är jemte stången rörlig och fast
ställes med en skruf. Skrufstädet är på undre sidan försedt med en kuggstång, 
och en vef med kugghjul förer sågbladet och städet längs den i supporten an- 
bragda ledningen, och låter den ena tanden efter den andra slipas. Två ställ- 
skrufvar, en till hvarje sida af supporten, bestämma bladets underkant; låter
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man bladet glida långs dessa skrufvar, medan skifvan innehar konstant höjd, så 
måste tändernas spetsar äfven erhålla en jemn höjd. Vidare finns en ställskruf n 
på häfstången, som vid slipskifvans nedsänkning lägger sig emot den fasta vin
keln och derigenom således begränsar djupleken af tändernas mellanrum.

För att hvässa sågbladen spänner arbetaren först bladet i horizontel rikt
ning i lagom höjd, gifver sedan åt supporten den nödiga lutningen emot skifvan, 
och arbetar först tänderna 1, 3, 5, 7 - - -, vänder sedan supporten i motsatt
riktning och arbetar sedan de andra, 2, 4, 6, 8 ------ på samma sätt som vid
de förut omnämnda maskinerna.

För att hvässa cirkelsågar, utbytes supportens skrufstäd emot en annan 
bågformig skruftving o. — Stiftet p, på hvilken en konisk hylsa befinnes, för 
att kunna upptaga sågblad med olika axelhål, flyttas till den höjd på ställnin
gen, som motsvarer bladets diameter, hvarefter arbetet försiggår som förut.

Erfarenheten skall hafva visat att vid begagnandet af dessa maskiner 
vinnes följande resultater:

1. En inbesparning af 15—20 procent af den tid, som vid vanligt 
handarbete skulle åtgå;

2. Medan vid handarbete sågtänderna småningom aftaga i längden, och 
först, då de blifvit allt för korta, göras djupare, så behåller man här alltid 
samma djuplek och mellanrum, så att bladen alltid skära med samma lätthet;

3. Äfven har det visat sig, att sågar, slipade med denna skifva, bibe
hålla sin hårdet och förbli således längre tid hvassa än vid begagnande af fil;

4. Slutligen finner man, efter att hafva en längre tid användt denna 
maskin, icke obetydliga inbesparningar i utgiften för de förut begagnade filarne.

Maskinen kostar 150 thaler eller c:a 570 f. mark.
Mongin & C:o leverera slipskifvor ifrån 28 cm.—50 cm. i diameter 

med en tjocklek af 2 å 6 mm. ända till 20 mm. Priserna variera då emellan 
1 frcs. 50 cent. till 12 frcs 60 cent. per stycket. Skifvorna sjelfva afnötas 
nästan icke alls.

Äfvenledes fanns påbörjad en maskin, afsedd att med en trekantig fil



36

hvässa bandsågar, dock var den ännu icke färdig och så komplicerad, att den 
väl aldrig kommer att införas allmännare.

Slutligen må ännu omnämnas m a sk in e r  fö r a t t  sk rä n k a  sågblad . 
Bladet föres under en stamp, som för hvarje slag nedåt böjer en tand noggrant 
efter faststäldt mått. Hafva sålunda alla udda tänder på detta sätt blifvit böjda, 
så vändes bladet för att de jemna tänderna likaledes måtte skränkas. Skränk
ningen blifver således mycket noggrannt utförd, och behöfver derföre icke vara 
så stor som vanligt, medan bladena ändock gå lätt.

H:rr A. Sautreuil & C:o, Fécamp, hade utställt en dylik maskin till ett 
pris af 250 francs..

ISyfVelmasItiiier för trä.

För hyfling af släta och plana ytor å trä kunna olika principer för 
maskinens konstruktion användas:

Så begagnar man till hyfling vid den ena konstruktionen två eller flera 
bett insatta uti en horizontel arm eller skifva, hvilken arm eller skifva är fästad 
vid den nedra och fria ändan af en vertikal axel.

Då axeln roterar, beskrifva betten således cirklar, som alla falla i samma 
plan, och ett bräde, som föres emot betten på en tillräckligt understödd kälke, 
kommer således att erhålla en plan öfre yta. Dessa maskiner begagnas vanligt
vis endast för gröfre arbeten. Då axeln icke har något stödjande lager un
derifrån, så ansträngas sidolagren så mycket mera, hvarigenom dessa vid den 
stora hastigheten, (axeln gör 1,000— 1,500 slag i min.) mycket snart utslitas. 
Har axeln åter icke tillräckligt säkert stöd i sidolagren, är det omöjligt, att 
åstadkomma en fullkomligt plan och slät yta. Dessutom, emedan betten be
skrifva en cirkel, träffa de träets fibrer i ständigt olika vinklar, hvarigenom 
hvarje fiber på ett olika sätt afskäres, och cirkelformiga spår uppkomma.

Vid den andra konstruktionen begagnas en med långa, parallelt med 
axeln ställda hyfvelbett försedd vals, hvars axel löper parallelt med det plan, 
som skall hyflas. Medan valsen roterar med stor hastighet, ända till 2,000
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slag i minuten, kommer hvarje bett att skära ett bågformigt stycke ifrån det 
bräde, som föres emot dem, och det derigenom uppstående planet bildas såle
des af en mängd små cylindriska ytor, hvilka livar för sig dock icke äro syn
bara. Brädets framåtskjutning emot valsen sker antingen medelst refflade val
sar eller medelst kälke; i båda fallen, men i synnerhet i det första pressas 
brädet genom starkt belastade valsar, anbragta tätt framför och bakom hyfvel- 
valsen, emot sitt stöd, för att förekomma darrningar. Tunna plankor böjas deri
genom, men återtaga efteråt den form, de förut hade; voro de sneda, förblifva 
de sådane, och hyflandets enda verkan är åstadkommandet af en slät yta, något 
som dock för många ändamål, såsom golfplankor, m. m. är tillräckligt. Endast 
tjockare bjelkar, som vigterna icke mera förmå böja, blifva plana. Dessa hyfvel- 
maskiner förekomma antingen med endast en horizontel vals, eller med tvenne 
dylika, en för den öfre och en för den undre sidans samtidiga hyflande, och 
slutligen förenar en tredje konstruktion dermed ännu vertikala valsar för sam
tidig bearbetning af brädets vertikala sidor, för tillverkning af not och fjeder 
för spontning, m. m.

Begagnar man kälke till stöd för bräderna, så kan man underkila de 
punkter, som tillfölje af brädets snedhet icke hvila på kälkens plan, hvarigenom 
tryckvalsarnes skadliga inverkan upphäfves, och noggranna planer kunna hyflas, 
men hvarvid arbetet går långsamare.

Till följe af den breda spåna, som valsarna så tätt på hvarandra lös- 
skära, kan man icke undvika stark darrning i maskinen, hvilket lätt synes på 
arbetsföremålet, i synnerhet om qvistar förekomma i brädet. En jemn yta åstad
kommes endast, om bräderna redan förut varit jemnt, skurna, så att maskinen 
endast behöfyer taga en tunn och jemn spåna.

Äfven bettens insättning och ställning hafva derpå inflytande. Insättas 
de radiala, så kunna de taga endast fina spånor; de sk a fv a  ytan slät, men 
arbetet går långsamt framåt. Insättas stålen deremot, så att de bilda kord- 
planer uti valsen, så liknar deras arbete mera en vanlig hyfvels.

Insättas fagonnerade hyfveljern uti valsen, så får man motsvarande lister,
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och derigenom, att dylika bett insättas såväl uti vertikala som horizontela val
sar, kan den mest komplicerade genomskärningsform åstadkommas för sådanr 
profilerade lister (moulures, Gesimsleisten, mouldings). Då man här vanligtvi 
har att göra endast med smalare virke, och äfven endast med redan förut 
jemnt skurna lister, så försvinner den skadliga darrningen till största delen, men 
ändå föredrager man för tillverkning af de allraslätaste lister andra maskiner, 
s. k. dragbänk, som vanligtvis gå för hand.

En tredje konstruktion begagnar faststående hyfvelbett, som likna dem, 
hvilka begagnas i våra vanliga handhyfiar. Brädet tryckes lindrigt emot betten, 
och föres framåt. Med denna kan man skära endast tunna spånor, ty vill man 
dermed lösskära en tjockare spåna, händer det lätt, att stycken ur brädet bort- 
rifvas. — Dylika bett begagnas af några amerikanska och engelska fabrikanter 
till hyflande af golfplankors ena sida. Äfven var man på expositionen i tillfälle 
att se maskiner med aldeles vertikalt stående bett för skafning af sådana ytor, 
som skulle få en ytterst möjlig släthet.

En fjerde konstruktion begagnar en vanliga snickarehyfvel, hvilken föres 
i fram- och återgående rörelse öfver trädet medelst en vef jemte vefstake.

Bröderna Schmaltz i Offenbach använda en dylik hyfvel till kantning af 
fyr- och sexkantiga figurer till parquet-golf. Arbey & C:o i Paris hafva upp
tagit en maskin med dylik hyfvel under fig. V—VI af deras illustrerade stora 
katalog, och i största skala finnes dylik hyfvel begagnad, för utskärande af fanér, 
uti H:r Martinolls verkstad i Paris, hvilken inrättades af H:r Arbey och Bernier.

Den första konstruktionen utföres i alla verkstäder så temmeligen öfver- 
enstämmande; jag skall begagna en ritning af Hrr James, Powis & C:o London, 
för att något mera åskdliggöra densamma. Fig 14.

Emellan tvenne noggrant hyflade jernskenor, fästade vid en vertikalt stående 
ihåliggjuten tackjemspelare, kan en spindeldocka a röras upp och ned medelst 
i pelaren befintlig skruf, som vrides medelst koniska kugghjul och handhjulet b. 
Spindeldockan bär den vertikala axeln c med armen d för hyfvelbetten nedan
för och en lång cylindrisk remtrissa emellan dockans lager. Trissan är så bred,
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att vid högsta och lägsta ståndet af dockan remmen ännu fritt löper derpå. 
Den stora pelaren är fastskrufvad vid en jernbädd e, på hvars horizontala ske
nor en med jernskenor försedd träkälke glider. Kälkens framåtskjutning kan 
åstadkommas i båda riktningarne med olika hastigheter ifrån 10—20 fot i mi
nuten med tillhjelp af trappformigt anordnade remtrissor, kugghjulsutvexling 
och en kuggstång på undre sidan om kälken. En mängd små skruftvin- 
gar äro fastgjorda på kälken, för att å denna fasthålla det virke, som skall 
hyflas. Då skruftvingarne dervid trycka på träets kanter, så lider den öfre ytan 
dervid ingen genomböjning, och det blir således möjligt att borthyfla snedheten 
äfven af tunnare bräder. De cirkelformiga spår, som alltid återstå efter de 
roterande tandformiga betten, låta denna maskin endast lämpa sig för mindre 
släta arbeten.

Dessa maskiner förekomma i olika storlek och kunna hyfla föremål af 
en bredd ifrån några tum ända till 22 tum; kälkens längd är emellan 15 fot 
ända till 30 fot, vigten från 40 ända till 120 engelska centner. De behöfva 
ända till 5 hästkrafter för att sättas i rörelse.

Joh. Zimmermann i Chemnitz har, utom den föregående, i sin förteck
ning upptagit en annan maskin, der i stället för armen en stor skifva med 
många radialt ställda vanliga hyfvelbett af större bredd roterar, hvarigenom icke 
allenast stor noggranhet utan också stor släthet åstadkommes. Skifvans storlek 
tillåter att anbringa axeln på sidan om kälken, hvarigenom axelns nedre ända 
äfven kan fästas stadigt.

I fransyska afdelningen fanns en hyfvelmaskin efter samma princip ut
ställd (af Giérard?) men axeln befanns horizontelt liggande, medan skifvan med 
fyra radialt ställda hyfvelbett roterade i ett vertikalt plan. Hela maskinen lik
nade en vanlig cirkelsåg, med skifvan nästan till hälften framstående ofvanom 
bordet. Linealer, liknande dem vid cirkelsågen, tjenade äfvenledes här till att leda 
träet, som under förbiförande framför skifvan hyflades på den vertikala sidan.

Den andra konstruktionen, som medelst roterande valsar hyflar plankor,
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fanns talrikt utställd, dock liknade konstruktionerna af de olika fabrikanterne 
alla mycket hvarandra.

Fig. 15 visar en enkel maskin, som J. Zimmermann i Chemnitz begag
nar för hyfling af byggnadsvirke, golfplankor m. m.

Hyfvelvalsen Fig. 16 består af ett fyrkantigt prisma med cylirdriskt 
svarfvade ändor för remtrissan och tappar. Prismats fyra sidor äro inrättade 
med skåror för upptagning af de skrufvar, hvilka skola fasthålla hyfvelbetten, 
som kunna vara enkla eller dubbla jern.

Hyfvelvalsen a hvilken sättes i rörelse medelst rem ifrån trissan b kan 
efter behag höjas och sänkas med tvenne skrufvar, som samtidigt kunna kring- 
vridas af handkorsets c axel samt de på denna cch på skrufvarne sittande ko- 
niska kugghjul. Emellan maskinens starka sidostycken, uti hvilka hyfvelvalsens 
lager äro på nämnde sätt flyttbart anbragta, finnes nedanom hyfvelvalsen ett 
fast bord, och på hvardera sidan om detta tvenne valsar för att uppbära
plankan; den andra i ordningen af de främre bärvalsarne är refflad. Plankan, 
som hvilar såväl på bordet som på dessa fyra valsar, nedtryckes af tvenne 
andra med stark belastning försedda valsar f f \  samt tätt invid hyfvelvalsen ännu 
af en tredje mindre belastad dylik. De fyra stora valsarne tjena äfven
till brädets framåtskjutning, och sättas i rörelse af ett större kugghjul //, som 
löper löst på en i sidoställningen inskrufvad tapp. De öfre valsarnes drifhjul 
ingripa direkte uti kugghjulet g, de nedre valsarne behöfva deremot ett mel- 
lanhjul, för att erhålla den rätta rörelseriktningen. Om nu den ena af dessa 
sistnämnde valsar medelst utvexling af remtrissor, kugg- och skrufhjul erhåller 
en roterande rörelse, så meddelas denna likformigt åt de andra valsarne, hvilka 
således alla, dels genom refflorna, dels förmedelst den enkla friktionen, draga 
brädet framåt under hyfvelvalsen. De öfra valsarnes lager hänga i stänger 
fästade vid belastade häfarmar, hvilkas axlar hvila vid hyfvelvalsens lagerställ
ningar, och härigenom kunna alla dessa valsar på samma gång antingen höjas 
eller sänkas, allt efter brädets olika dimensioner, dock måste tryckvalsarnes
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lager, hvilka bestå af fyrkantiga klossar, glida i bågformiga slitsar koncentriska 
med stora utvexlingshjulet.

Är maskinen i gång, så föres det ena brädet efter det andra åt de 
refflade valsarne till, ocb framkommer hyfladt på den öfre sidan; hela arbetet 
skers åledes utan uppehåll. Men såsom redan blifvit omnämndt, kan man endast 
vid tjockare virke, som genom den begagnade belastningen icke böjes, erhålla 
släta och plana ytor; vid tunnare bräder qvarblifver deremot snedheten, om 
äfven ytan blir slät.

Maskinen kan hyfla plankor af ända till 18 tums bredd samt %.—8 
tums tjocklek. Inom 12 timmar blifva dermed 500 stycken plankor af 12 fots 
längd hyfiade på ena sidan. Maskinen behöfver 2 x/a hästkrafter, väger omkring 
37 l/2 centner och kostar i komplett skick 680 thaler (2,550 finska mark).

Medan vid den nyss omnämnde maskinen matningen åstadkommes för- 
medelst refflade valsar, så begagnas vid andra maskiner för samma ändamål en 
sådan kälke, som den förut beskrifna, af Powis, James & C:o konstruerade, 
och kan man genom dessa sistnämnde erhålla plana ytor af jemväl tunnare 
virke. Yid alla dessa maskiner höjas eller sänkas hyfvelvalsen allt efter vir
kets olika dimensioner. Det finnes jemväl andra maskiner, vid hvilka bordet 
höjes och sänkes, genom hvilken förändring åsyftas en solidare konstruktion för 
hyfvelvalsens lager. Höjningen och sänkningen af bordet åstadkommes i de flesta 
fall derigenom, att bordet skrufvas upp och ned emellan vertikala styrplaner; 
bordet hvilar således endast på skrufvarna. Whitney ifrån New-York hade 
utställt en maskin, vid hvilken bordets höjning och sänkning frambragtes deri
genom att det föres upp för ett lutande plan, hvarigenom bordet erhåller en 
solidare underbyggnad. Fig. 17 visar huru man medelst handhjulet & och 
skrufven b drifver en kil c fram och tillbaka längs maskinens horizontala grund
plåt, och sålunda efter behag höjer och sänker bordet. Den åskådliggör vidare, 
huru den med tvenne bett och kontrejern försedda hyfvelvalsen d sättes i rö
relse af en rem, och huru denna rörelse förmedelst rullarne f  , trappremtris- 
sorna h i och utvexling af särskilda kugghjul sedan meddelas åt två refflade

6
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valsar k l och en tredje slät vals m ofvanomarbetsstycket. Valsen k löper uti vid
bordet fastade lager, och har till ändamål att minska friktionen af plankan mot 
bordsplanet. H:r Whitney har gifvit åt den främsta släta valsen en litet 
mindre periferihastighet än åt de andra, hvarigenom den förstnämnde kommer 
att glida på den hyflade ytan, och att hålla ytan ren genom undanskjutande af 
de små spånor, m. m., som samla sig på densamma.

Såsom särdeles heqväma för arbetarena anse åtskilliga verkstäder de 
maskiner, vid hvilka hyfvelvalsarne sitta utanför lagren, medan bordet, vinkel- 
formigt konstrueradt, höjes och sänkes i vertikal riktning längs med en plan yta 
på maskinens främre sida. Emedan hyfvelvalsen och matarerullarne äro fästade 
å axlarnes fria ändor, utanför lagren och dervid lätteligen föranleda darmingar 
så böra deras axlar samt lagerställningar vara synnerligt starkt konstruerade. 
I Lauenstein’ska fabriken för jernvägs vagnar i Hamburg meddelades att der dy
lika maskiner redan länge begagnats med framgång för hyfling af såväl plana 
som profilerade lister, oaktadt ställningen varit konstruerad af trä. Jag skall 
derför här äfven under Fig. 18 lemna närmare beskrifning på en dylik maskin, 
hvilken jag varit i tillfälle att bese i särskilda af New-York’s snickareverkstä
der. Ritningen är tagen ifrån S. Wrighfs illustrerade katalog, Newark, N. I.

Hyfvelvalsen a samt tvenne matarevalsar b b äro lagrade på en tackjerns- 
ställning sålunda, att de sistnämnde genom en med ställskruf försedd fjeder 
kunna nedtryckas emot den till hyfling bestämda listen. Bordet c flyttas me
delst tvenne skrufvar d d upp och ned, hvarvid tumsmått ingraverade på de 
motsvarande sidorna af maskinställningen göra det lätt att gifva åt bordet den 
riktiga höjden. Brädet lägges på bordet och pressas genom fjedern f  mot 
ställningen, som således tjenar till lineal, medan fjedrarne e trycka ned brädet 
emot bordet, och sålunda förekomma darrningar. De båda matarevalsarne äro 
förenade medelst tre cylindriska kugghjul för erhållande af en och samma ro- 
tationsriktning; den roterande rörelsen sjelf åstadkommes förmedelst utvexling 
af trappformigt anordnade remtrissor och kugghjul. För att kunna nedsätta pri-
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set för dylik maskin, förfärdigas maskinställningen samt bordet ofta utaf trä, 
medan den öfriga anordningen helt och hållet bibehålies.

Priset uppgår för en dylik amerikansk maskin med träställning i komplett 
skick med hyfvelvalsar och 12 satser bett, beräknade för hyfling af ända till 
8 tums breda lister till 200 dollars ( =  1,100 finska mark) och för hyfling af 
ända till 6 tums breda lister till 168 dollars (— 924 finska mark).

Ibland förekomma några obetydliga afvikelser af den nyss beskrifna 
konstruktionen, sålunda att skrufvarne till bordets höjning och sänkning röras 
på samma gång genom en axel och koniska kugghjul, eller att fjedrarne f f ,  
som skola nedhålla träet mot bordet, ersättas af små valsar med fjedrar tryc
kande på lagergången. Powis, James & C:o i London begagna refflade val
sar för dylika maskiners matning hvilka i stället för fjedrar äro belastade med 
en häfstång och en vigt; bordet flyttas i vertikal riktning i en noggrant hyflad 
glidbana på maskinens främre sida.

De lemna sådana maskiner för 7 tums breda lister för Liv. Sterl. 75 
( =  1,920 finska mark).

De sistnämnde utföra efter samma princip äfven större dylika maskiner 
med fyra hyfvelvalsar, tvenne horizontala och tvenne vertikala, livarigenom de 
kunna hylla plankor af ända till 9 X 4  tums och 1 2 X 4  tums storlek, samt be
arbeta alla fyra sidorna på samma gång. De hafva vid dessa maskiner gjort 
en sådan förändring i matareapparaten, att äfven under maskinens gång mat
ningens hastighet efter behof kan ökas eller minskas, i fall qvistar eller annat 
gröfre motstånd skulle möta valsen. De beräkna dem till Liv. Sterl. 160 
( =  4,080 f. mark) och Liv. Sterl. 175 ( =  4,450 f. mark).

Orsaken, hvarföre dessa konstruktioner äro så omtyckta af arbetarena, 
finnes i lättheten att upplägga bräderna på bordet, utan att i det ringaste hin
dras af de många remmarne, hvilka här alla äro placerade på andra sidan om 
bordet. Dessutom är hvässandet af betten här betydligt beqvämare, emedan 
arbetaren har fritt tillträde till dem, och med litet besvär kunna äfven här
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hyfvelvalsarne utbytas emot andra, utan att dervid axlarne behöfva aflägsnas 
ur lagren.

Yid expositionen funnos många maskiner utställda, hvilka på samma 
gång skulle hyfla brädernas sidor, och medelst tvenne kring vertikala axlar ro
terande bett färdiggöra not och fjeder till spontning.

I den fransyska afdelningen märktes framför allt tre vackra hyfvelma- 
skiner af Hrr A. Sautreuil & C:o i Fécamp. Den första var ämnad att sam
tidigt hyfla alla fyra sidorna; den andra skulle bearbeta på samma gång en
dast den öfre sidan jemte båda kanterna, och den tredje hyfla endast not och 
fjeder åt kanterna.

De båda första maskinerna öfverenstämma i de mesta anordningar med 
den under Fig. 23 åskådliggjorda hyfvelmaskinen af samma firma. Emellan 
tvenne sidostycken a af tackjern hänger en support på tvenne skrufvar, hvilka 
förmedelst en gemensam axel och ntvexling af skrufhjul kunna vridas och supp
orten derigenom efter behag höjas och sänkas, allt efter arbetsstyckets dimen
sioner. Vid denna support äro lagren b för den öfre hyfvelvalsen fästade, så 
att valsen höjes och sänkes tillsammans med supporten.

Den under plankan befintliga hyfvelvalsen c har ett oföränderligt läge, 
då dess bett måste öfverenstämma med bordsplanet.

De vertikala bettvalsarne d hafva under bordsplanet, hvarför sig, en li
ten support, uti hvilken en slid kan föras fram och tillbaka. Sliden uppbär 
bettvalsen med tvenne vanliga lager samt ett mycket omsorgsfullt anordnadt 
fotlager. Dessa båda slidar röras, hvardera medelst tvenne skrufvar försedda 
med cylindriska kugghjul e, i hvilka båda ett emellan dem liggande tredje kugg
hjul f  ingriper hvilket vrides genom ett på dess axel befintligt handhjul. Så
ledes kan valsarnes läge på det noggrannaste afpassas, och ändock brädet äfven 
vid olika bredd alltid intaga bordets midtersta del.

För att kunna vid den öfre valsen noggrant fästa betten är vid suppor
ten anbragt en flyttbar lineal. Är denna inriktad och fastskrufvad, så behöfves 
valsen endast för hand föras omkring, för att se om alla betten tangera linea-
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len. Hyfvelvalsarne sättas i rörelse ifrån en hufvudaxel, hvilken hvilar i lager 
vid ställningens ena ända; ifrån denna axel leder en öppen rem till den öfre 
horizontala, en korsad rem till den nedre horizontala, samt halföppna remmar 
till de båda vertikala bettvalsarne.

Matningen sker medelst refflade valsar, af hvilka den ofvanom brädet 
befintliga är anbragd uti en gaffelformig häfstång, för att medelst på denna 
stång hvilande tyngder nedtryckas emot arbetsstycket. (Se Fig. 23 g). För att 
kunna sätta den i nämnde liäfstång anbragda matarevalsen i rörelse, som höjes 
och sänkes efter arbetsstyckets olika dimensioner, har nämnde vals ett kugghjul, 
som ingriper uti ett annat, hvilket sitter på den axel, kring hvilken häfstången 
rör sig. Denna axel åter sättes i rörelse ifrån hufvudaxeln genom rem- och 
kugghj ulsutvexlingar.

För att med lätthet kunna höja tyngden på häfstången samt äfvenledes 
för att förebygga dess oförmodade nedfallande på bordet, då ett bräde passerat 
matarevalsen utan att omedelbart efterföljas af ett annat, är vid maskinen i 
stolpar anbragt ett litet vindspel, hvarifrån en lina ledes till häfstången, hvil
ken lina ett sperrhjul på spelet håller lagom upprullad. Utom den i häfstån
gen sittande, refflade matarevalsen, som trycker brädet emot bordet, finnas ännu 
andra rullar, som medelst fjedrar nedtryckas emot brädet. Brädet åter hvilar 
till större delen på valsar, och styres genom flyttbara linealer.

På alla maskiner af Hrr Sautreuil & C:o finner man en egendomlig 
smörjkopp, den s. k . ' „graisseur pneuinatique“ , på hvilken de uttagit patent. 
Den består af en glaskula af omkring 5 cent. i diameter, med en konisk öpp
ning nedåt, uti hvilken ett trärör af 8 cent. längd, och en yttre diameter af 
1 cent. och en invändig diameter af 2 mm, är noggrant inpassadt. Glaset 
fylles helt och hållet med olja, och röret intryckes, hvarefter kulan vändes och 
röret insättes i lagrets smörjhål, hvarvid endast måste iakttagas att rörets öpp
ning kommer att livila på tappen. Då tappen roterar, suger adhesionen oljan 
fram ur röret, men så snart tappen stannar, hålles oljan qvar i kulan. Man 
har således genom denna enkla apparat erhållit ett medel att gifva en tapp, så
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länge den roterar, lagom olja, men smörjningen afbrytes genast, så snart axeln 
stannar. Af de genom Hrr Sautreuil mig till försök öfverlemnade smörjkopparne 
lemnade jag först ett exemplar till Hrr Osberg & Bade härstädes, livilka dermed 
anställt försök och erhållit så gynnsama resultater, att de öfverallt infört samma 
kopp. Äfven på öfriga härvarande verkstäder har denna smörjapparat seder
mera blifvit till allmänt bruk införd.

Maskinen att hyfla virke af 0,oi5 å 0,120 X  0,25 (%  å 5 tum X  10 
tum) ifrån alla fyra sidor på samma gång, kostar 7,000 francs, och väger 2,500 
kilogr. (omkring 280 L$f).

Maskinen att hyfla plankan ifrån endast en sida och båda kanter (5/8 
tum å 4 tum X  12 tum) kostar 4,000 francs, och väger 2,400 kilogr. (270 L$f.).

Maskinen för hyfling af not och fjeder till spontning kostar 2,500 francs 
och väger 1,700 kilgr. (200 L$£).

Zimmermann i Chemnitz hade utställt tvenne hyfvelmaskiner för samma 
ändamål. (Fig. 19 och 20).

Den första var försedd med en horizontel och en vertikal hyfvelvals. 
Den vertikala bettvalsen a är icke flyttbar, utan löper emellan fasta spetstap
par, hvilka äro anbragda uti en skild jernståndare b, som är fastskrufvad på 
bädden, samt ofvantill förenad med sidostycket genom en stagbult. Den hori- 
zontala hyfvelvalsen c kan på vanligt sätt höjas och sänkas emellan ställningens 
sidostycken d. Maskinen, helt och hållet konstruerad af jern, har endast käl
ken e beklädd med trä, och vid denna anbragda knaggar tillåta att kila brädet 
deremellan, så snart endast den öfre sidan skall hyflas.> Tryckvalsar framför 
och bakom horizontala hyfvelvalsen, förekomma darrningar; dessutom är bordet 
försedt med i bandjern innitade fina stift, som pressas i brädet och fästa detta 
ännu säkrare på kälken.

Då vertikala trycket är jemförelsevis endast svagt, och ingen stor böj
ning för brädet att befara, så egnar sig denna maskin bättre än de föregående 
för sådana arbeten, som skola blifva så mycket som möjligt p lan a  och släta. 
Då bräden fästas på en kälke, blir det onödigt att hafva två vertikala bettvalsar
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såsom på de förut beskrifna maskinerna, emedan brädet likväl måste vändas för 
att hyflas på den andra sidan, hvarvid den återstående kanten äfvenledes kan 
bearbetas. Maskinen, som hyflar ändatill 18 tums bredd, 12 tums liöjd, 16 
fots längd och dessutom kan förse brädet med not och fjeder, behöfver omkring 
4—5 hästkrafter, och väger omkring 98 centner. Priset är 1,250 thaler.

Den andra af Zirnmermann utställda maskinen kan arbeta med fyra val
sar på samma gång. Nästan helt och hållet öfverensstämmande med denna 
maskin är hyfvelmaskinen af Robinson & Son i Rochdale, och den af Bröderne 
Schmaltz i Oifenbach utställda hyfvelmaskinen afviker äfvenledes mycket litet der- 
ifrån. Fig. 20 åskådliggör den Schmaltz’ska maskinen, sedd ifrån sidan i fig. A, 
genomskärning i fig. B  och uppifrån i fig. C. Fig. 21 visar den Zimmermann’ska 
hyfvelmaskinen, endast sedd från sidan. (Sims & Bretthobelmaskine, Planing, 
Tongueing & Grooving Machine).

Den ena af de båda vertikala bettvalsarne a, hvilka äfvenledes här löpa 
på spetstappar, kan närmas till den andra derigenom, att dess lagerställning 
medelst skrufning föres längs en horizontal glidbana. Medan den nedre hori- 
zontala liyfvelvalsens b läge är oföränderligt motsvarande bordsplanets höjd, 
kunna den öfre liyfvelvalsens c lager höjas och sänkas: vid den Schmaltz’ska 
maskinen i tvenne ledare, en på hvardera sidan om densamma, genom skrufvar, 
hvilka på samma gång röras genom den ofvanom ledarne liggande axeln; och 
vid den ZimmermamPska maskinen derigenom, att båda valsens lager äro fästade 
på en slid, som flyttas i en stark, nästan vertikal support genom en i midten 
liggande skruf.

Matningen sker förmedelst fyra valsar e e De båda öfre valsarne 
äro anbragda emellan de båda fria ändorna af tvenne gaffelformiga stycken g g 
som tillsammans bilda ett charner med en fast liggande gemensam axel 
Gafflarne nedtryckas sålunda, att från dessa gafflars ändor gå nedåt fyra häng- 
stänger, hvilka uppbära en plåt med derå hvilande tyngder. För att lätta be
lastningen och för att kunna lyfta matarevalsarne är en vinkelhäfstångs i hori- 
zontala arm äfvenledes förenad genom en stång med samma belastade plåt, me-
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dan häfstångens andra vertikala arm kan föras fram och tillbaka genom en der- 
vid fästad, genom maskinställningen gående, gängad stång 7», på hvilken hand
hjulet l kan skrufvas fram och tillbaka. Matarevalsarnes samtidiga rörelse 
åstadkommes genom en midt under charnerens axel k liggande annan axel 
På hvar sin ända af de sistnämnde båda axlarne sitta kugghjulen n och o, som 
gripa i hvarandra. På matarevalsarnes axlar finnes fyra andra hugghjul 
hvaraf p  och q ingripa i hjulet n,r och i hjulet o. Då nu axeln sättes i
rörelse med ett på andra ändan varande kugghjul, så röres på samma gång 
hjulena n och o åt motsatt led, hvarigenom äfven de öfre och undre valsarne 
få motsatt rörelse, och alla fyra verka dragande på brädet.

Utom genom dessa belastade valsar nedtryckes brädet genom fjedern t, 
belägen ofvanom den under bordet liggande hyfvelvalsen, samt genom tvenne 
belastade linealer u v i hvilka Zimmermann anbringar små valsar af trä, be
fintliga å båda sidor om den öfre horizontala valsen. Brädets kant, hvarest 
den faststående vertikala hyfvelvalsen arbetar, styres genom en fast lineal; den 
andra kanten deremot genom en medelst skrufning flyttbar lineal w.

Hyfvelvalsarnes roterande rörelser utgå ifrån en hufvudaxel x, livilande 
i lager på maskinställningens ena ända, ifrån hvilken en öppen och en korsad 
rem ledes till de horizontala, samt tvenne i motsatt riktning halföppnade rem
mar till de vertikala bettvalsarne.

Insättas i valsarne fagonnerade bett, så kunna lister med de mest olika 
profiler vid en genomgång färdiggöras; men önskar man dem fullständigt raka, 
så bör äfven det dertill begagnade virket på förhand vara på ena sidan rakt 
sågadt eller hyfladt.

För bräder, som skola limmas, och således böra med mycken omsorg 
ihoppassas, har den föregående maskinen företräde.

Bröderna Schmaltz räkna för sina maskiner, som hyfla ända till: 
0,2 m. ( =  8 tum) bredd, och 0,oso m. (== 3y4 tum) tjock 1,400 fl. =  (3,000 f. m.) 
0,32 m. (= 13 tum ) ,, ,, 0,no m. ( =  4ya tum) ,, 2,000 fl. =  (4,300 f. m.)
hvarvid brädets längd är godtycklig.
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Zimmermann tillverkar maskiner af tre olika dimensioner, nämligen för 
att kunna hyfla ända till 9, 14 och 18 tums bredd, de behöfva då resp. 4, 5 
och 6 hästkrafter. En maskin för 9 tums bredd väger omkring 44 y2 Ctnr 
och kostar i komplett skick 825 thaler; för 14 tums bredd 1,210 thalervid en 
vigt af 76 Centner.

Robinson & Son räkna för sina maskiner för liyfling ända till:
9 tums bredd, 3 tums tjocklek, en vigt af 30 Ctnr, Liv. Sterl. 100

r> y> i >̂> •» i n 1 1 n ,, ,, 150 
16 ,, ,, , 5 ,, ,, , ,, ,, ,, 100 ,, ,, 200

Matningens hastighet vid alla dessa maskiner kan ökas ifrån 10—30 fot i 
minuten.

Engelska fabriker såsom S. Worssam & C:o, Powis, James & C:o, Ro
binson & Son, John Norman m. fl. bruka, utom de här beskrifna roterande 
hyfvelvalsarne, vid sina maskiner för hyfling af plankor, lister, m. m. ännu emel
lan matarevalsarne och de vertikala bettvalsarne anbringa ett verktyg liknande 
en omvänd snickarehyfvel, hvars plan sammanfaller med bordsplanet. Hyfveln 
är konstruerad i form af en låda, som inskjutes i bordet och åter borttages 
från maskinen, då nya bett skola insättas. I hyfveln äro insatta två eller tre 
vanliga bett af så stor bredd, som maskinen fordrar, hvilka kunna regleras 
medelst ställskrufvar. Brädet tryckes uppifrån emot dem, så jemnt som möj
ligt medelst flere små rullar; och då brädet föres öfver hyfveln, skäras tunna 
fina spån, och livarje ojemnhet aflägsnas. För att hålla betten längre tid hvassa, 
befrias brädets yta vanligtvis först genom roterande hyflar ifrån alla orenheter 
och gröfre ojemnheter, så att de stilla stående betten skära endast mycket 
fina spån.

Enligt Robinson & Son’s uppgift fordra dylika maskiner ungefärligen 
samma kraft som de andra, och väga för hyfling ända till 12 tum X  5 tum 
omkring 140 Centner, samt kosta Liv. Sterl. 250. Matningen varierar emellan 
30—60 fot i minuten så att man, uppehåll inberäknade, får säkert räkna att 
åtminstone 800 stycken 12 fot långa bräder färdighyflas under 12 timmar.

7
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Worssam & C:o räkna för hyfling ända till 14 tum X  6 tum 160 Centners 
vigt, 6 hästkrafter samt Liv. Sterl. 440.

Hyfvelmaskiner för tjockare bjelkar, hos hvilka större ojemnheter måste 
förutsättas, äro nästan alltid försedde med kälke.

Vidare må här omnämnas en konstruktion af Bröderne Schmaltz, som bygga 
hyfvelmaskiner med kälke jemte tillbehör, vid hvilka efter behof antingen den 
först omnämnda formen med kring en vertikal axel roterande arm med insatta 
hakformiga stål, eller också hyfvelvalsen kan begagnas, allt efter hvad man för 
tillfället åsyftar, ett noggrant planhyflande eller endast släthyflande. För mindre 
verkstäder, som icke alltid kunna påräkna så mycket arbete, att de utan af- 
brott kunna sysselsätta tvenne skilda arbetsmaskiner, borde en dylik samman
sättning vara ganska fördelaktig, då den endast ökar priset från 1,600 fl. för den 
enkla till 1,900 fl. för den förenade konstruktionen, (för hyfling af ända till 
0,6 m. bredd; 0,15 m. tjoklek, 3 m. längd, jemte kanthyfvel).

Mera vigtig för mindre verkstäder torde vara en förening af de båda 
olika matareapparaterna vid samma hyfvelmaskin med roterande valsar, sådan 
jag såg den i New-York, der det fanns maskiner, som kunde begagna antingen 
kälke eller refflade valsar. För arbeten, som önskas riktigt plana, får starkt 
tryck uppifrån icke användas, utan bör arbetsstycket fästas vid kanterna, hvil- 
ket låter sig göra endast på kälke, men arbetet går i sådant fall långsamare, 
emedan kälken alltid måste föras tillbaka. Skall en mindre noggran hyfling 
verkställas, såsom t. ex. vid golfplankor, m. m. föres kälken aldeles på ena 
sidan om hyfvelvalsen, så att kugghjulet icke mera ingriper i kälkens kugg- 
stång; och en ställning med refflade rullar och nödig utvexling fästes på andra 
sidan om valsen. Man uppnår derigenom en kontinuerlig matning och kan un
der samma tid på samma maskin åstadkomma nästan dubbelt så mycket arbete. 
Uti R. Bali & C:os katalog, Worcester i Massachusetts 1867, betecknas denna 
konstruktion såsom „Gray & Word’s or Dimension Planer with improved feed 
roll attachment-*. Priserna variera för maskiner med kälke af 24 tum bredd
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och en längd af 8 — 24 fot emellan 500—720 dollars; matareverket med reff- 
lade valsar kostar dessutom 100 dollars.

Vid alla dessa maskiner måste de kompletta hyfvelvalsarne vara på det 
noggrannaste balancerade för att centrifugalkraftens skadliga inverkan icke må 
vid den stora hastigheten snart förstöra valsen i sina lager och sammanfog- 
ningar; äfven detta oaktadt qvarstå stötar, som uppstå af bettens tätt på hvar
andra följande angrepp på virket. För att förekomma äfven dessa stötar hafva 
H:rr Arbey & C:o i Paris infört en vals med skrufformigt böjda blad (machine 
å planer å lames hélicoidales, systéme Maréchal). Bladena böjas i en sådan 
skruflinie, att då det ena bladet slutar att verka med sin ena ända, det föl
jande börjar med sin motsatta ända. Under valsens rotation finnes således all
tid en punkt, som skär, men också e n d as t en punkt; och arbetet blir således 
likformigt fördeladt under hela rotationen och stötar derigenom aflägsnade. Man 
skall kanske invända att dylika blad torde vara för besvärliga, ja  nästan omöj
liga att hvässa efter skruflinien, men denna svårighet har blifvit öfvervunnen 
genom en skild slipapparat, som tillåter att hvässa bladena på det noggrannaste 
utan att aflägsna dem ifrån axeln eller maskinen. Fig. 22 förklarar litet när
mare denna intressanta maskin, som också i andra detaljer visar många snill
rika konstruktioner. Mycket utförligt finnes den beskrifven i ,,Armengaud, 
Publications industrielles, Torne XV“ .

Utom de nämnde omständigheterna hafva konstruktörerne ännu velat in
föra två andra önskliga förbättringar, nämligen den ena: att vid återgången af 
kälken, denna med det påliggande virket må litet sänkas, för att bladena icke 
må förstöra ytan, eller bladens hvasshet onödigt skadas; och den andra: att så 
snart arbetsföremålen icke behöfva erhålla alldeles plana utan endast släta ytor, 
att då kunna begagna i stället för kälke refflade valsar för matningen, och så
lunda undvika uppehållen vid kälkens återförande. Dessa Arbey & C:os ma
skiner likna till det yttre de vanliga hyfvelmaskinerna. Den horizontala hyfvel- 
valsen a är flyttbar i vertikal riktning; den hvilar i tvenne lagerklossar hvilka 
hvardera hä ?a i muttrar till tvenne skrufvar c, som uppbäras af maskinställ-
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ningens starka sidostycken, och hvilka kunna gemensamt vridas genom en liand- 
vef på maskinens främre sida. Vefven vrider genom utvexling af cylindriska 
kugghjul axeln d, hvilken åter genom de koniska hjulen f\ på hvardera si
dan om maskinen står i förening med de omnämnde skrufvarne. Hyfvelvalsen 
sättes i rörelse förmedelst en remtrissa på ena ändan af dess axel; den nära 
trissan befintliga snörtrissan li begagnas endast för bettens hvässande. På axelns 
andra ända sitter en skruf, som griper uti ett skrufhjul i, hvilket, fästadt uti 
ett lager vid valsens ena lagerkloss medföljer dess vertikala rörelse, och glider 
långsåt den vertikala axeln k. Vidare äro uti hyfvelvalsens lagerklossar an- 
bragda tvenne förmedelst fjedrar belastade valsar l den ena slät, den andra 
refflad, båda i sådan höjd, att deras underkant ligger i samma plan med un
derkanten af den af hyfvelbetten beskrifna cylindriska ytan. Kälken glider på en 
tackjerns bädd-, och röres förmedelst en ketting, hvars ändor äro med tillhjelp 
af små balanser och fjedrar förenade med kälkens yttre ändor, genom hvilket 
befästningssätt alla plötsliga stötar undvikas. Kettingen ledes öfver en tandad 
skifva m på axeln o nedåt, vidare öfver en belastad rulle, sedan uppåt öfver 
en nära den första liggande annan kettingskifva n och så till kälkens ändor; 
belastningen håller kettingen alltid lagomt spänd. Axeln o erhåller sin rörelse 
ifrån den parallela axeln phvilken sistnämnde axel genom ett par koniska kugg
hjul q står i förening med den vertikala axeln k och genom den förutnämnde 
utvexlingen af skruf utan ända kringvrides af sjelfva hyfvelvalsen. Meddelandet 
af rörelsen ifrån axeln p  till o bör kunna ske antingen i samma eller i mot
satt riktning, allt eftersom kälken skall gå framåt eller tillbaka. Derföre kunna 
dessa axlar förenas antingen på den ena sidan genom endast tvenne cylindriska 
hjul r s, eller på den andra sidan genom tre dylika, allt eftersom de båda 
på nämnde axlarne anbragda lösbara tand-kopplingarne t och u öppnas eller 
slutas. Om det ena eller det andra verkställes, erhåller axeln o och således 
äfven kälken den ena eller den andra rörelseriktningen. Tand-kopplingarnes 
öppnande på den ena sidan sker alltid på samma gång med slutandet af kopp
lingen på den andra sidan, hvilket åstadkommes genom två häfstänger w hvilka
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gemensamt flyttas utaf en häfarm på den lilla vertikala axeln För att ma
skinen sjelf må reglera kälkvägens längd, finnas på kälken tvenne flyttbara 
klossar, hvilka stöta vid vändpunkterna emot en kloss y på en längs bädden 
rörlig stång, hvars ena ända består af en kuggstång #, hvilken ingriper uti ett 
kugghjulssegment å. Den sistnämdes fram- eller tillbakagående rörelse med
delas åt den lilla vertikala axeln x, och åt häfstängerna v w hvarigenom vexelvis 
den ena eller den andra af de båda kopplingsmuffarne öppnas eller slutes.

Skall matningen ske medelst valsar, så fastsättes kälken, och en ketting 
utan ända ledes öfver en på axeln o fästad kettingskifva och öfver en annan 
dylik vid den refflade valsens ena ända, samt öfver tvenne vid maskinens ena 
sidostycke befintliga ledrullor, hvilka äfven för olika höjder af hyfvelvalsen hålla 
kettingen lika spänd. Den refflade valsen drifver plankan längs den släta käl
ken emot hyfvelvalsen.

Ofvanpå kälken fasthålles virket från ändorna på ett mycket beqvämt 
sätt medelst tvenne glidstycken, hvilkas framstående, kanter som äro försedda 
med tänder, skrufvas emot plankan.

Kälken har som vanligt på undre sidan tvenne skenor, som löpa på 
bäddens hyflade skenor. Men dessa kälkskenor äro i denna maskin gjorde af

tvenne stycken, a och b hvars 
mot hvarandra liggande ytor 

äro hakformigt bildade. Den nedre skenan är något kortare än det öfre styc
ket är emellan sina något vinkelformigt nedböjda ändor, hvarigenom, för hvarje 
gång då kälken får en motsatt rörelse, dessa glida så mycket på hvarandra 
som spelrummet emellan hakorna tillåter, och kälken sänkes och höjes något. 
För att göra föreningen emellan dessa olika stycken säkrare pressar en på 
kälkens undre sida fästad fjeder d kälken alltid fast emot bädden c.

Betten hvässas medelst en smergelskifva som löper i spetstappar uti en 
liten tackjernsram, och medelst ett snöre ifrån axelledningen sättes i rörelse. 
Ramen sjelf glider på de båda stagbultar, som förena de stora sidostyckena med 
hvarandra vid öfra ändan. Den ena af dessa bultar är försedd med sig kor-
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sande höger och venster gängor. En liten metallhylsa slät utborrad och in
passad emellan en utskärning i armens ställning, sättes genom dubbel utvexling 
med skruf utan ända i långsamt roterande rörelse af smergelskifvans axel. Uti 
denna hylsa, som befinner sig på den gängade stagbulten, är kring en tapp 
rörlig en liten stålbit, som föreställer skrufvens mutter. Pressas ramen medelst 
en häfstång något framåt, så leder denna bit sig sjelf i den ena gängan, och 
bildar denna skrufgängas mutter, och hvarvid hylsans långsamt roterande rörelse 
förer hela ramen med smergelssifvan framåt. Har den omnämnde stålbiten 
kommit till skrufgängans slut, så att den ej kan komma vidare framåt, så för
orsakar hylsans allt ännu fortfarande rotering en vridning af stålbiten kring 
sin tapp, hvarigenom styckets andra sida infaller i den motsatta skrufgången, 
och ramen med skifvan föres tillbaka. Att denna mekanism med stor säkerhet 
uppfyller sitt ändamål, har jag ofta varit i tillfälle att observera, då H:r Arbey 
satte den i gång på expositionen för att visa dess verksamhet.

Hvässandet sjelft är med en sådan apparat lätt att utföra. Valsen skruf- 
vas så högt, att betten, der de framträda ur valsen, lägga sig emot en betthål- 
lare, som medföljer skifvan, och för att detta alltid säkert må inträffa, belastas 
en på hyfvelvalsens axel befintlig snörtrissa ännu med påhängda vigter. Har 
nu hela kanten genom flerfaldigt fram- och återgående blifvit nog slipad, så 
vrides valsen så att ett nytt bett hvässes, o. s. v.; alla bett erhålla således i 
hela deras längd mycket noggrant samma afstånd ifrån axeln. Slutligen gni- 
des betten med oljesten. Följer man hela konstruktionen i sina detaljer, så 
kan man endast medgifva att alla dervid uppställde problemer på ett snillrikt 
sätt blifvit fullständigt lösta. Visserligen har maskinen derigenom blifvit kom
plicerad, men man kan återgifva den större enkelhet, om man minskar sina an
språk på densamma. Skulle man t. ex. lemna åt arbetaren att reglera käl
kens fram- och återgång, i stället för att här hafva sjelfreglering, så skulle 
en mängd maskindelar försvinna, och maskinen derigenom i mångas ögon kan
ske icke obetydligt vinna.

Såsom bevis på huru mycket mindre stötar vid denna maskin uppstå



55

än vid de vanliga med raka blad, meddelas af H:rr Arbey & C:o, att sådana i 
arsenalen af Cherbourg blifvit uppställda på vanligt golf; äfven åberopas 13 
olika verkstäder, hvarest sådana sedan längre tid funktionera, hvaribland i S:t 
Petersburg i verkstäderna af „Grande société des Chemins de fer Itusses“ .

För långa stycken tillverkar nämnde firma maskinerna med tvenne pa- 
rallela valsar med betten krökta efter motsatta skruflinier. En dylik maskin 
blef utförd för ,,la C:o du Chemin de fer du Nord å Paris“ , och är beskrifven i 
Portefeuille des Machines-Outils N:o 71, publiées par C. A. Oppermann 1866 
Mai“ . Priset för en dylik maskin uppgår till 10,000 frcs, den kan hyfla en 
längd af 4 meter vid en bredd af 0,650 m. i minuten.

För att på samma gång hyfla alla fyra sidor af enkelt krökta plankor, 
såsom det fordras för fartygsbyggnad till bordläggning, m. m. har den för sina 
träbearbetningsmaskiner bekanta firman Sautreuil & C:o Fécamp, enligt upp
gift levererat maskiner till flere fransyska arsenaler; en teckning af densamma 
blef mig brnäget meddelad.

Den ofvanom plankan befintliga hyfvelvalsen b Fig. 23 kan höjas och 
sänkas medelst tvenne skrufvar emellan två starka sidostycken a af tackjern; 
den nedra valsen c ligger deremot som vanligt i fasta lager. De båda verti
kala axlarne d med sina betthållare äro flyttbara emellan horizontala ledskenor 
på samma sätt som vid de andra förut omnämnde maskinerna af samma firma, 
genom tvenne skrufvar e för hvardera bettvalsen, hvilka medelst ett gemensamt 
handhjul f  vridas med dref.

Matningen sker medelst två par valsar g , af hvilka de ofvanpå plan
kan hvilande äro refflade, och hvila i en gaffelformig, belastad häfstång h. 
Dessa matarevalsar stå genom cylindriska hjul i förening med hjul på de 
axlar i i, som bilda häfstängernas gångjern, hvilka drifvas af skrufhjul på samma 
axlar. Dessa skrufhjul vridas af två långa, vertikalt stående skrufvar, som äro 
förenade med två lika stora cylindriska kugghjul. Den ena af dessa skrufvar 
får sin rörelse direkt ifrån den nedre hyfvelvalsen genom utvexling af koniska 
och cylindriska hjul och trappformiga remmtrissor. Medan den första af dessa
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häfstänger har lagren för sitt gångjern fastade vid supporten för den öfre hyf- 
velvalsen, och således följer dess höjande eller sänkande, sänkes och höjes den 
andra direkt genom skrufven m. E tt litet vindspel underlättar lyftandet af de 
belastade häfstängerne.

Framför maskinen glider plankan på rullar ofvanpå en liten vagn 
medan en annan rulla n medelst skrufning nedtryckes mot brädet. Vidare fin
nes ofvanpå vagnen glidstycken, som medelst ett litet handhjul o kunna skruf- 
vas mot plankans kanter, medan vagnens hela platform kan vridas med utvex- 
ling af skrufhjul p  kring en vertikalt stående pelare. Är teckningen på brädets 
kanter så djup, att den äfven under hyfling uppifrån ännu blifver synlig, så 
kan arbetaren genom de båda på vagnen anbragda rörelse mekanismer lätt leda 
plankan så mycket åt sidan, att den påtecknade linien derigenom följes.

Dylika maskiner hafva blifvit gjorda för arsenalerna i Cherbourg, Koche- 
fort och Toulon. De hyfla plankor af ända till 0,20 m. XO,4o m .; hyfvelval- 
sarne göra omkring 1,000—1,100 slag och matningen utgör 3 å 4 meter i 
minuten; de behöfva 4 hästkrafter, väga 4,000 kilogr. och kosta 12,000 francs.

I alla Parisiska snickareverkstäder, som jag var i tillfälle att besöka, 
såg man en liten alldeles enkel maskin för att hyfla spår eller fagonnera kan
ter. Hela maskinen (Fig. 24) består af en ihålig pelare a af tackjern af nå
gorlunda stor diameter och genombruten på fyra sidor med öppningar. Ofvanpå 
pelaren hvilar ett bord b. Under bordsplanet befinnes ledskenor c, vid en ver
tikal vägg, och emellan skenorna en medelst skrufning i vertikal riktning rörlig 
slid d och en vid denna slid omsorgsfullt lagrad vertikal axel e med remmtrissa. 
Vid axeln, som något framskjuter ur bordsplanet, fäster man, vinkelrätt emot 
axeln, bett f  af olika former för olika profiler. Då axeln försättes i hastig 
rotation, ända till flere tusen slag i minuten, och arbetsföremålet föres till bet
tet, antager brädets kant den form, som bettet har. Till ledning för raka ske
nor kunna linealer anbringas på bordet, liksom och mekanisk sjelfmatning; för 
böjda skenor begagnas flyttbara rullar som fästas på bordet med sådant afstånd 
från axeln, som listens bredd fordrar. Listen måste dock förut vara kantsku-
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ren, för att kanten, då den föres längs rullan, alltid tryckes emot denna, hvar
med arbetet styres.

Priserna variera enligt olika kataloger emellan 300— 1,200 francs, allt 
eftersom ställningen är af trä eller jern; i medelstorlek med jernställning om
kring 600 francs, då de behöfva för att kunna sätta dem i rörelse 1 hästkraft.

Arbey & C:o i Paris, och Bröderna Schmaltz i Offenbach konstruera 
dylika maskiner också med horizontel axel, utan hord, endast med en stödjande 
rulle, för att således kunna hyfla lister af hvilken krökning som helst.

I stället för hyfvelmaskiner med roterande hett, begagnas för sådana 
simslister, som skola hyflas af hårdare träd, och för hvilka fordras så slät yta 
och så regelbunden genomskärning som möjligt, d ra g b ä n k  med s. k. d rag- 
je rn . (Fig. 25).

Midt på en af två parallela, fyrkantiga bjelkar a bestående bänk är fä
stad en vertikal tvärvägg b af tackjern, och emellan skenor, fästade på denna 
vägg, kan ett glidstycke c, medelst skrufning höjas och sänkas i vertikal rikt
ning. Vid detta glidstycke fästes det s. k. dragjernet d, ett af tunnt stål för- 
färdigadt bett, hvars nedåt riktade ända har den form man vill gifva åt listen 
som skall hyflas. Midt under dragjernets ända är vid omnämnda vertikala tvär
vägg en plåtformig, horizontelt liggande stålskena e fästad. Listen / genom
drages mellan denna skena och dragjernet, hvarefter dragjernet något sänkes, 
och dragningen så länge upprepas, tills slutligen hela listen blifvit fullkomligt 
rent skuren och jemn. Listen dragés förmedelst en mellan bänkbjelkarne på 
rullar löpande kälke g, som är på nedre sidan försedd med en kuggstång, hvil
ken föres fram och tillbaka för hand med vef och utvexling af kugghjul. I 
kälkens öfre sida är en skåra inhyflad, hvari tvenne skruftvingar flyttas sålunda, 
att deras afstånd från hvarandra motsvarar längden af den list, som skall dra
gas; listen sjelf inspännes sedermera emellan tvingarne i sådant afstånd ifrån 
kälken, att listens undre sida under dragningen alltid hvilar på den under drag
jernet befintliga stålplåten.

Med denna maskin kan en arbetare färdiggöra lika mycket, som fem

8
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andra skulle hyfla för hand på samma tid, medan dessutom profilerna blifva 
mycket likformigare och bättre.

Gérard i Paris levererar denna maskin, allt efter bänkens storlek, till 
ett pris af 300—800 francs; Arbey & C:o i Paris till 275— 1,500 francs.

Den redan förut omnämnde H:r Whitney i Winchesden (Massachusetts) 
hade utställt en maskin af alldeles ny konstruktion, som medelst en stor „sik- 
ling“ skulle gifva åt de förut hyflade bräderna den största möjliga släthet. I 
denna maskin finnes emellan två med hvarandra förenade sidostycken af tack- 
jern fyra släta valsar, af hvilka två uppbära brädet, medan de andra båda ned
trycka detsamma. Dessa fyra valsar äro genom cylindriska kugghjul förenade 
sålunda, att då den ena af dem sättes i roterande rörelse, meddelas denna rö
relse åt de tre andra så, att de alla på samma sätt och med lika stor hastig
het framdraga brädet emellan valsarne. Utvexlingen af dessa kugghjul är dess
utom så anordnad, att ett mindre sänkande eller höjande af de öfre valsarne 
icke inverkar skadligt på hjultändernas ingripande i hvarandra. Vid detta sän
kande eller höjande flyttas de öfre valsarnes lager gemensamt medelst fyra 
skrufvar, hvilka vridas på samma gång, hvarigenom alla fyra valsar förblifva 
parallela, och plankor af olika tjocklek kunna passera maskinen.

I maskinens sidostycken inlägges emellan de nedre valsarne en support 
med deri befintlig ,,sikling“ , hvars hvassa kant infaller i samma plan med dessa 
valsars högsta punkt för att kunna skafva brädets nedre sida. Supporten sjelf 
är en enkel, fyrkantig jernbjelke med handtag på ena sidan, för att beqvämt 
kunna insättas i maskinen och uttagas igen. Der hvarest siklingen skall fästas 
går en lång öppning genom supporten, och siklingen jemte ett kontrajern skruf- 
vas i denna öppning fast emot supportens ena vertikala vägg, livarvid iakttages, 
att siklingens skafvande kant endast mycket litet framträder ur supporten. 
Denna sednare tryckes uppåt genom en häfstång, hvars yttersta ända uppbäres 
af en medelst ställskruf reglerbar spiralfjeder; denna fjeders spänstighet håller 
således siklingen alltid i beröring med trädets yta, för att skafningen må blifva 
jemn öfverallt. Är siklingen riktigt insatt och dess kant rak och fin, så måste,
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under det trädet passerat denna maskin, brädets nedre yta erhålla en utmärkt 
släthet.

I snickareverkstäder, der ramar för dörrar, fönster, m. m. i mängd till
verkas, är åstadkommandet af hopslitsade hörn ett vigtigt och mycket tidsödande 
arbete. För att underlätta detta arbete och utföra detsamma med större nog- 
granhet än för hand, hafva olika maskiner blifvit konstruerade, hvilka antingen 
borthyfla eller bortsåga så mycket ifrån ändorna af de stycken, som skola för
enas, att tappar, resp. slitser, återstå.

En dylik maskin för enkla och dubbla tappar och slitser visar Fig. 26 
och 27. En horizontel axel a bär åtskilliga betthållare b (vanligtvis tre), som 
medelst ställskrufvar kunna fästas på visst afstånd från hvarandra, och uti hvilka 
betten äfven kunna ombytas. Axeln, som medelst rem försättes i hastig rota
tion, är lagrad uti en med motvigt balancerad, ramformig slid c, hvilken me
delst en häfstång d, ett kugghjul e, och den vid ramen fästade kuggstången /, 
eller också med en häfstång och en länkstång, lätt föres upp och ned framför 
de vertikala, med ledskenor försedda sidostyckena g. Dessa sidostycken äro, 
såsom ock en liten med skruftvingar försedd support fastskrufvade på en 
stark träbänk. Arbetaren riktar och fastskrufvar arbetsföremålet på supporten, 
förer sliden med de roterande betten nedåt, hvarigenom tapparne, resp. slit- 
serna skäras.

Det uppgifves, att på detta sätt ända till 200 tappar kunna arbetas un
der en timme. Jag var i tillfälle att i Gérard’ska verkstaden i Paris se en 
dylik maskin arbeta tappar till skruftvingar af träd och måste beundra släthe
ten och noggranheten hos dessa, i synnerhet då man tager i betraktande den 
korta tid, som till arbetet behöfdes. Gérard tillverkar dylika maskiner (machi- 
nes å faire les tenons et enfourchements) i åtta olika storleker, till pris emel
lan 500 till 1,800 francs.

Arbey & C:o tillverka äfvenledes dylika maskiner, som vanligtvis hafva 
den större fullkomlighet, att den plåt på supporten, vid hvilken arbetsföremålet
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fästes, kan ställas i sned vinkel, för att äfvenledes kunna skära sneda tappar 
och slitser.

De insatta bettens bredd måste naturligtvis noggrant öfverensstämma 
med slitsens bredd, och genom flere bett på samma axel fås dubbla o. s. v. 
tappar.

Flera bekanta firmor såsom Périn samt Frey Fils, Zimmermann m. m. 
begagna samma konstruktion äfvenledes för de allrastörsta tappar och slitser.

Zimmermann i Chemnitz uppgaf äfven för mig konstruktionen till den i 
Fig. 28 tecknade maskinen för enkla tappar och slitser. Uti tvenne i såväl 
vertikal som horizontel riktning flyttbara supporter (a och b) hvila tvenne pa- 
rallela axlar med hyfvelvalsar på deras ena framträdande, fria ända. En ge
mensam rem, hvilken medelst den på den vridbara armen c anbragta ledrullan 
alltid kan hållas spänd, meddelar åt valsarne en motsatt riktad rotation. På 
bordet framför supporterna glider en enkel kälke , på hvilken arbetsföremålen 
fästas genom nedtryckning af den med handtag försedda häfstången e. Hyfvel- 
valsarne äro försedda med bett såväl på den cylindriska ytan som på ändan. 
Arbetsföremålen föras först emot de på den öfre valsens ända befintliga betten, 
hvarvid trädets ändar släthyflas; sedan fästas träden sålunda, att de med tap- 
parnes blifvande längd skjuta öfver kälkens ända. Hyfvelvalsame närmas så 
mycket mot hvarandra, att afståndet mellan dem är så långt, att vid hyfiing 
deras bett qvarlemna så mycket af träet, som den blifvande tappens tjocklek 
utgör; i horizontel riktning föres valsarne sedermera så mycket framåt, att tap- 
parne erhålla den riktiga längden, hvarefter kälken föres emot de roterande 
betten, som skära från träets båda sidor så mycket att tapparne återstå alde- 
les färdiga.

I samma maskin finnes dessutom den vertikala axeln med sitt bett, 
som uthugger de tapparne motsvarande slitserna, så snart arbetsstycken inspän- 
nas i samma kälke, och föras förbi det roterande bettet. Äfven denna axel 
kan flyttas i vertikal riktning med sin support.

Det uppgifves, att man kan förfärdiga på två minuter tre slitser, 5 tum
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långa, 4 tum breda, %  tum tjocka, eller också hyfla 3—4 tappar i minuten. 
Maskinen behöfver omkring i y 2 hästkraft, väger 30 centner och kostar 500 
thaler.

Worssam & C:o i Londcn bygga sådana maskiner enligt samma princip, 
dock begagna de i stället för hyfvelbetten i den vertikala axeln, en snedt in- 
spänd cirkelsåg ,,a drunken saw“ , som allt efter vinkeln, som den innesluter 
med axeln, utarbetar bredare eller smalare spår (slitser). Pris Liv. Sterl. 75.

I brist af en sådan maskin kan en cirkelsåg begagnas, så inrättad, att bla
det kan höjas och sänkas i bordsplanet. Först ställes sågen så högt öfver bor
det, som tappens längd utgör, hvarefter arbetsstycket ställes med ändan mot 
bordet och föres öfver sågen, som utskär tappen; sedan sänkes sågen och ar
betsstycket föres liggande emot sågen, hvarvid den öfverflödiga trädmassan från- 
skäres och tappen är färdig.

För skärandet af stora enkla tappar användas äfven maskiner med fyra 
cirkelsågar, som på samma gång inskära de fyra linier, hvilka med den förra 
sågen måste insågas efter hvarandra. Maskinställningen består af en tackjerns- 
pelare med basen på golfvet; framför pelaren fästad ungefärligen vid midten af 
densamma är en bana, hvari en kälke glider. Yid pelarens ena sida finnes en 
vertikal glidbana, på hvilken tvenne slider, oberoende af hvarandra, kunna höjas 
och sänkas medelst skrufning. På hvardera af dessa slider finnes lagrad en 
horizontel axel med cirkelsåg på dess fria ända, som skjuter förbi pelaren åt 
kälken till. Sågbladen falla dervid i samma v e r t i k a l a  plan. Vid en vertikal 
axel på motsatta sidan om pelaren äro tvenne h o r i z o n t e l a  cirkelsågar anbragta, 
hvilkas afstånd från hvarandra kan reguleras genom mellanlagda ringar af olika 
bredd. Kälken löper parallelt med de vertikala sågarne; och arbetsföremålen 
fästas på densamma vinkelrätt mot dess bana, så att den ända, hvar tappen 
skall skäras, springer tillräckligt fram öfver kälkens sida. De vertikala sågarne 
flyttas så långt framåt, att deras utdragna plan tangerar de horizontela cirkel- 
sågarnes periferi på framsidan, och i vertikal riktning höjas och sänkas de så
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mycket, att, då kälken med arbetsföremålet föres emot dem, de tvenne tappen 
omgifvande styckena frånskäras och tappen återstår.

M askiner för borrande a f rnnda och aflån^a hål.

Borrandet af runda hål är till principen allmänt kändt. Maskinerna för 
borrning i trä öfverensstämma i det närmaste med dem som användas för borr
ning i jern. Skilnaden består deri, att vid borrning i trä borren roterar 
mycket hastigare, och att det tryck, som behöfs för att nedsänka verktyget i 
trädet, är mycket mindre, och derföre kan åstadkommas på ett enklare sätt. 
Den sistnämnde omständigheten tillåter också, att borren, hvilken är fästad vid 
en roterande axel, kan med denna genom en motvigt eller fjeder genast flyttas 
ur hålet, så snart den nedtryckande kraften slutar att verka, hvarigenom vinnes 
tid och beqvämlighet.

De mindre maskinerna fastskrufvas vid någon vägg eller pelare; större 
deremot hafva egen ställning af tackjern.

En mycket enkel maskin af amerikanskt ursprung begagnar två parallela, 
vertikala, fyrkantiga träbjelkar för fästandet af maskineriet, hvilka ställas på 
några tums afstånd från hvarandra. På den gemensama framsidan af dessa 
båda bjelkar äro ofvanom hvarandra tvenne horizontela armar af tackjern fast- 
skrufvade, hvilkas yttersta ändor äro försedda med lager, uti hvilka den verti
kala borraxeln roterar, och genom hvilka borraxeln äfvenledes kan föras uppåt 
eller nedåt. På denna axel sitter vid öfre armen en remtrissa, som löper i 
armens lager, sålunda att sjelfva trissan blifver under armen, i det att trissans 
naf går igenom lagret och skjuter så mycket fram öfver armen, att en ansats 
kan bildas, som hindrar trissan att falla ner. Den med långt kilspår försedda 
borraxeln kringföres af den i remtrissan befintliga kilen. Borraxeln höjes och 
sänkes medelst en häfstång, hvilken med en galfel griper kring en i axelns 
öfre ända anbragt vridbar, men ej flyttbar ring. Häfstången, som rör sig i 
mellanrummet mellan bjelkarne, förenas nertill genom en stång med ett tramp-
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bräde, upptill genom en annan stång med en stark träfjeder. Genom nedtramp- 
ning sänkes således borren, och upphör trampningen, så lyfter fjedern borren 
åter uppåt, alldeles oberoende af den roterande rörelse axeln för ögonblicket 
har. Denna roterande rörelse meddelas genom en rem från en annan vertikal 
axel, som stödjes på andra sidan om pelarne i der fastade armar, och hvilken 
medelst lös och fast remtrissa står i förening med axelledningen, medan en 
rem ledes ifrån en annan större trissa till den mindre å borraxeln befintliga. 
Borren fastskrufvas i borraxeln. Under bordet är vid pelaren fästadt ett bord, 
livilket medelst skruf liöjes och sänkes för olika arbetsföremål.

Den ifrån axelledningen drifna vertikala axeln gör omkring 400 slag 
och borraxeln något mera än 1,000 slag i minuten. Maskinen borrar hål ifrån 
% —1 tum i diametern, och levereras af R. Bali & C:o i Worcester (Massachu
setts) till ett pris af 100 dollars (550 f. mark) inclusive en sats borrar.

Fig 29 visar en af Zimmermann i Chemnitz byggd d u b b e l -b o r r ma 
skin  med tvenne alldeles lika borrmekanismer, en på hvardera sidan af en 
stor, fyrkantig, ihåliggjuten pelare af tackjern. Från pelarens öfre ända fram
springa fyra armar, tvenne åt hvardera sidan, hvilka äro vertikalt utborrade i
ändorna. Genom utborrningarne i hvardera af de nedre armarne glider ett
jernrör a, försedt på sidan med en kuggstång, som medelst ett handhjul b kan
höjas och sänkas. I ändorna af hvardera af de öfre armarne löpa nafvarne af 
hvar sitt koniska kugghjul; nafvarnes öfre ändor äro försedda med mutter och
kontramutter för att hindra hjulet att falla ner. Borraxeln, i livars nedre ända
borren är fastskrufvad, löper genom det omnämnda röret, och utsträcker sig vidare 
genom det koniska hjulet. E tt långt kilspår i axeln öfre del med motsvarande kil 
i hjulet drifver axeln jemte hjulet omkring, under det att axeln derunder dock 
röres upp och ned. Rörets nedre ända ligger emot en ansats på borraxeln, hvar- 
jemte öfre ändan fasthålles med på axeln skrufvad mutter och kontramutter c.
Öfre ändan af borraxeln är vridbar uti ett glidstycke d, som är flyttbart emel
lan glidbanor uti en ifrån öfre armen vertikalt uppåtgående del, som derjemte 
i öfre ändan uppbär en kettingrulla. I detta glidstycke är ena ändan af en ket-
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ting fästad, som löper öfver den omnämnda rullen och hvars andra ända med 
påfästade tyngder nedgår i pelaren och utgör motvigt för borraxeln. Det å 
borraxeln befintliga koniska kugghjulet drifves omkring af ett annat koniskt 
hjul på ändan af en horizontel axel, försedd med en konisk remtrissa. E tt so- 
lidt, horizontelt tackjernsbord e kan höjas och sänkas längs vid hufvudpelaren 
anbragta ledskenor med emellan liggande kuggstång, uti hvilken en dref in
griper, hvars axel vrides genom ett handhjul och utvexling af skrufhjul.

Denna maskin behöfver omkring 1 hästkraft, väger 25 centner, och 
kostar 450 thaler.

De båda omtalade borrmaskinerne representera i det närmaste alla bruk
liga konstruktioner. Mindre verkstäder, hvilka ej vilja påkosta en sådan ma
skin, bruka äfvenledes inrätta cirkelsågens horizontela axel sålunda, att i ena 
ändan kan fästas en vanlig borr, och fastskrufva vid ställningen ett litet bord; 
så att samma maskin allt efter tillfälligt behof kan begagnas såsom såg eller 
borrmaskin.

De till borrning begagnade verktyg äro de vanliga pinnborrar, centrum- 
borrarne eller skrufborrar.

Begagnar man i vanliga borrmaskiner pinnborrar eller spiralborrar med 
sina spiralformigt löpande skärande kanter, och förer man, efter det ett hål 
blifvit borradt, träet fram i sidoriktning, så komma borrens cylindriska kanter 
att skära, och hålet utvidgas slitsformigt, hvarigenom således tapphål med runda 
ändor uppstå. Om hålet på en gång kan blifva färdigt eller om arbetet måste 
upprepas, för att komma till den rätta djupleken, beror naturligtvis på djuple
ken af hålet och borrens soliditet. Skola tapphålens ändor blifva rätvinkliga, 
så stämmas de antingen för hand, eller också insätter man i maskinen något 
stämmjern, som erhåller fram och återgående rörelse för att sålunda färdiggöra 
ändorna. För större tapphål borrar man oftast endast i midten ett hål, och 
utvidgar sedan detta medelst ett upp- och nedgående stämmjern, emot hvilket 
arbetsstycket föres; har ena ändan blifvit färdig arbetad, så kan stämmjernet i 
maskinen vändas och andra ändan bearbetas.
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Fig. 30 visar en b o r r mas k i n  för  r u n da  och a f l ånga  hål, af Zim- 
mermann. Maskinställningen utgöres äfven här, likasom vid de vanliga borr- 
maskinerne, af en stark tackjernspelare med tvenne horizontelt utgående armar, 
uti hvilkas ändor den vertikala borraxeln roterar, samt ett bord under borr
axeln. Axeln liknar den i den föregående maskinen omnämnde borraxeln. För
sedd i sin nedre del med långt kilspår, genomgår axeln såväl det kugghjul, 
hvars förlängda naf är lagrad i den nedre från pelaren framträdande armen, 
som ock ett cylindriskt rör, hvilket med dervid fästad kuggstång och ett deri 
ingripande kugghjulssegment medelst en vid det sistnämndes axel fästad häf- 
stång a föres upp och ner genom den öfre från ställningen utgående armen. 
För att denna rörelse må kunna meddelas åt borraxeln, så förändrar sig detta 
rör i öfre ändan till en på kant stående fyrkantig ram b. Axelns ända, som 
inträder i armen, är gängad, och en skifva med påskrufvad mutter hindrar 
axeln att falla ur röret. Genom ramens öfre kant lägger sig en tryckskruf 
emot axelns yttersta ända, och meddelar åt axeln sålunda hvarje vertikalt rik- 
tadt tryck, som arbetaren åstadkommer med häfstången a. Häfstångens, såle
des äfven borrens läge kan genom ställskrufven c fixeras i olika höjder. Bor
det under borren är rörligt längs tvenne vinkelrätt mot hvarandra riktade glid
banor, genom vridning antingen af handhjulet d eller af vefven e. Arbetsföre
målet fästas på bordet emot vinkelplåten f  genom tryckskrufven g.

Skall ett rundt kål borras, så sker detta på vanligt sätt. Skall hålet 
bli aflångt, så förer man arbetsföremålet fram och tillbaka under den roterande 
borren, och för att hvarje fram- och återgång må få samma längd, flyttas tvenne 
klossar, hvaraf en, h, är synlig å ritningen, vid supporten sålunda, att de stöta 
vid vändpunkterna emot vid nedra glidbanan sittande, fasta andra klossar. För 
att erhålla hålets botten jemnt, fastsättes häfstången medan borren roterar.

Vid sålunda arbetade hål äro ändorna halfrunda; skola dessa blifva vin-
kelräta, så utbytes borren emot ett huggjern med hvassa kanter af närstående i_j
form. Koniska hjulet i är diametralt genomborradt, och ett stift Jc i den nedre 
armen intryckes i hålet, hvarigenom hjulets och axelns vridning förhindras,

9
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under det axeln löper upp och ned. Huggjernet föres medelst häfstången a 
upp och ned, medan arbetsföremålet föres något framåt, tills ena ändan blir 
skarpkantig; sedan lossas stiftet k, koniska kugghjulet i vrides om 180°, stiftet 
intryckes ånyo, och samma huggjern begagnas för fårdiggörande af den an
dra ändan.

Maskinen arbetar hål ändatill 2 tums bredd, 6 tums djup, 10 tums längd, 
och kostar 250 thaler.

H:rr Powis, James & C:o i London hafva konstruerat en enkel mask i n  
för  b o r r n i n g ,  s t ämning  och t a p p s k ä r n i n g  för hand (Fig. 32), hvilken till 
följe af sina praktiska fördelar blifvit antagen af många andra. Ställningen ut- 
göres här såsom vanligt af en tackjernsbock b, hvarifrån en pelare a uppstiger 
med tvenne vertikalt ofvan hvarandra liggande armar. Genom den nedre ar
men löper nafven af ett koniskt kugghjul, fästad såsom i de föregående maski- 
nerne. Genom denna naf och genom den öfre armens ända löper borraxeln. 
På axelns öfre ända sitter ett tvärstycke c, hvari axeln löper. Detta stycke 
fasthålles med mutter och kontramutter på axeländan. Från tvärstyckets tap
par löper på hvardera sidan om axeln en länkstång ned till den gaffelformiga 
häfstången d, hvars ledgång är belägen på pelaren. Denna häfstång nedtryc- 
kes af arbetaren, och upplyftes åter af en på häfstångens förlängning befintlig 
motvigt l. Borraxeln kringvrides för hand genom ett med vef försedt koniskt 
kugghjul, som ingriper i det å axeln befintliga kugghjulet. Längs axelns nedre 
del löper ett kilspår med motsvarande kil i kugghjulsnafven. På den nedre 
ställningen löpa tvenne glidbanor vinkelrätt emot hvarandra. Supporten i huf- 
vudglidbanan sättes i rörelse med en dref, som griper i en kuggstång under sup
porten, och vrides af ett handhjul f. Samma rörelse kan äfven åstadkommas ge
nom en från den gaffelformiga häfstången d nedgående stång g, hvilken medelst 
en flyttbar kloss h trycker på en häfstångsarm, hvarpå finnes en sperrhake 
som griper i ett kugghjul i på den under supporten löpande drefaxeln. Sperr- 
hakens återgång åstadkommes genom en motvigt på dess häfstång, och vidden 
af dess rörelse bestämmes af klossens h läge på den från den gaffelformiga
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häfstången nedkommande stången. Arbetsföremålet fastskrufvas mellan tvenne 
vinkeljern på öfre supporten. För föremål af olika tjocklek kan den vertikala 
pelaren flyttas något i vertikal riktning, hvarföre det hål är aflångt genom hvilket 
den skruf går, som sammanbinder pelaren med foten.

Huru ett rundt hål borras, behöfver ingen förklaring.
Skall ett rektangulärt hål utstämmas, så borras först ett rundt hål, 

livarefter borren utbytes emot ett huggjern, och koniska kugghjulet på borr
axeln fastgöres i armen medelst ett stift k. Arbetaren för med häfstången 
huggjernet upp och ned, och utstämmer först den ena sidan, vrider sedan borr
axeln om 180°, och utstämmer den andra sidan af hålet. Vid detta arbete kan 
sjelfmatning med fördel begagnas.

Skall en tapp skäras, så skjuter man den öfre supporten åt sidan, och 
fastsätter emellan den nedre armen af ställningen och den nedre horizontela 
glidbanan ett skildt stycka A  med tvenne vertikala ledskenor. I borraxeln 
fästes en slid e, vid hvilken ett hästskoformigt jern m är anbragdt, å hvars 
båda ben de skärande betten fästas. Sliden föres med borraxeln upp och ned 
och glider emellan de båda vertikala ledskenorna. Betten äro flyttbara så att 
afståndet emellan dem kan afpassas efter olika tappars dimensioner. Arbets
föremålet fästes sålunda på öfre supporten, att den ända, hvarest tappen skall 
skäras, skjuter fram öfver supporten emot betten. Sedan arbetsföremålet blif- 
vit inriktadt, för arbetaren hästskon upp och ned och sätter sjelfmatningen i 
gång, hvarvid för hvarje slag ifrån hvardera sidan af trädet ett spån bortstäm- 
mes och efter några slag den färdiga tappen återstår.

En arbetare skall med denna maskin kunna färdiggöra lika mycket af 
det bästa arbete, som åtta skickliga snickare kunna göra för hand.

Maskinen levereras i fullständigt skick med alla tillbehör till ett pris af 
Liv. Sterl. 21 (f. mark 530), och meddelas att ofvannämnde firma har redan 
såldt mera än 3,000 stycken.

En mask i n  för s t ämning  af t apphå l ,  sådan den tillverkas af den 
berömda fabriken i Graifenstaden, åskådliggöres af Fig. 33. Maskinens ställning
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består utaf en ihålig gjuten ståndare a af tackjern. På framsidan af stånda
rens fot är en ställning b fastskrufvad, som uppbär supporten för arbetsföre
målens fästande och flyttning. Ifrån ståndarens öfre del framskjuta tvenne ar
mar, hvilkas främre sidor äro hyllade och försedda med ledskenor, så att en 
lång och prismatisk slid c kan i dessa föras upp och ned. Denna vertikala 
rörelse åstadkommes genom en horizontelt liggande axel , som löper ige
nom ståndaren och ett cylindriskt stycke e, hvilket är fastgjutet vid den sida 
af pelaren, hvilken är motsatt sliden. Denna axel har på främre ändan, eller 
den, på hvilken sliden befinner sig, en påfästad vefskifva med flyttbar tapp 
ifrån hvilken en vefstake leder till en annan tapp på slidens baksida. Denna 
sistnämnde tapp sitter uti ett fyrkantigt glidstycke g, hvilket kan höjas och 
sänkas medelst en skruf uti den i slidens öfre del befintliga slitsen. Axeln 
erhåller sin roterande rörelse sålunda på följande sätt: I den omnämnda ifrån 
ståndaren utgående cylindern e är hålet excentriskt borradt, sålunda att cylin
derväggen upptill är tjockare än nertill. Axeln, som genomgår hålet, har straxt 
derutanföre en annan vef h med tapp och omkring denne en fyrkantig kloss. 
Cylinderns yttre yta är äfvenledes svarfvad, och en trappremtrissa i med der- 
vid förenadt svänghjul k och brömsskifva l rotera kring densamma, drifven af 
en ifrån axelledningen kommande rem. På den sidan af trappremtrissan, som 
ligger emot den sistnämnde vefven, befinner sig en slits, inom hvilken den fyr
kantiga klossen glider fram och tillbaka, då trissan roterar. Fördelen af denna 
något komplicerade konstruktion består deri, att klossens periferihastighet min
skas ju närmare klossen, till följe af den angifna excentriciteten, glider mot 
trissans medelpunkt, och att denna hastighet åter ökas ju mer klossen aflägs- 
nas ifrån nämnde medelpunkt. Då nu denna olikformiga rörelse genom axeln 
öfverföres på sliden, erhåller densamma en mindre hastighet vid nedgången än 
vid uppgången

Den prismatiska sliden är i nedre ändan cylindriskt utborrad i vertikal 
riktning för att upptaga huggjernshållarén, hvilken här är inrättad sålunda, att 
tvenne jern för stämning af dubbla tapphål kunna deri fastskrufvas. Tillfölje
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af den cylindriska formen hos öfre delen af huggjernshållaren kan denna vridas 
i sliden medelst ett handtag m, och fastsättas i tvenne diametralt till hvaran
dra stående lägen, derigenom att handtaget medelst en fjeder inspringer i en 
af de två inskärningar, som finnas vid ändorna af en med slidens nedre del 
förenad arm n.

Supporten består utaf tvenne rätvinkligt mot hvarandra stående banor, 
af hvilka den nedre är hufvudbanän och begagnas till matning. Under matnin
gen röres axeln o med en handvef, hvilken rörelse genom utvexling af ett par 
koniska och ett par cylindriska kugghjul öfverföres på skrufaxeln hvars 
mutter är fästad under den öfre sliden af supporten. Under den sistnämnde 
slidens tillbakadragning aflägsnas muttern ifrån den omnämnda skrufaxeln, och 
den andra axeln q för supporten tillbaka medelst en vef och en dref, som in
griper uti en kuggstång under sliden. Den öfre supporten begagnas endast 
för att inrikta arbetsföremålet, hvilket fastskrufvas på densamma emellan tvenne 
par vinkelstycken af tackjern. För att gifva den riktiga djupleken åt tapphålet, 
flyttas den vertikala sliden med sina huggjern i vertikal riktning, derigenom att 
den kloss, på hvars tapp vefstaken griper, höjes eller sänkes i slitsen.

Arbetet sker såsom vanligt. Sedan ett hål först blifvit borradt i arbets
föremålet, inriktas detta under huggjernet, hvilket nu förlänger hålet först åt 
den ena sidan, samt genom huggjernshållarens vridning om 180°, jemväl åt den 
andra sidan. Slagens antal variera emellan 135— 180 i minuten, och största 
lyfthöjden för huggjernet är 7 tum, med en y50 tums matning för hvarje slag. 
Den omnämnde brömsskifvan tjenar till maskinens ögonblickliga stoppande.

Som dessa maskiner likväl medföra den olägenheten, att det omnämnde 
borrhålet måste åstadkommas af en annan maskin och derigenom de ofta tunga 
arbetsstyckena flyttas ifrån den ena maskinen till den andra, så finner man ofta 
ställningar, hvarå en borrmaskin är förenad med stämmaskinen. En dylik var 
under sista expositionen i Paris utställd af Zimmermann, och åskådliggöres ifrån 
sidan af Fig. 31. Borrmekanismen är densamma som vid den förut beskrifna 
dubbelborrmaskinen af samma firma, medan mekanismen för stämmandet af hål
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till det närmaste öfverensstämmer med den nyss beskrifna konstruktionen från 
Grafienstaden’ska fabriken. Den afviker endast deri, att slidens rörelsehastig
het är lika såväl vid upp- som nedgåendet, hvarigenom äfven rörelseapparatens 
konstruktion blir betydligt enklare, emedan remtrissan, svänghjulet och vefskif- 
van äro fästade på en och samma axel; dessutom är den Zimmerman’ska ma
skinen försedd med sjelfmatningsapparat, bestående af en sperrklinkmekanism 
af bekant konstruktion, och huggjernets fästning efter vridningen verkställes 
helt enkelt med ett stift.

Zimmermann levererar dessa maskiner af två olika slags storlek, nem- 
ligen för hål af:
1 tums bredd och 9 tums djup, med en vigt af 37 Ctn. till ett pris af 575 thaler, och
1 3/  i i  40 740

H:rr Gschwind & Zimmermann i Carlsruhe hade under expositionen utställt 
en mindre maskin för samma ändamål, hvilken tycktes erbjuda större beqvämlig- 
het åt arbetaren, derigenom att såväl huggjernssliden som borraxeln äro hori- 
zontelt placerade, sålunda att såväl huggjernet som borren alltid arbeta i samma 
horizontela plan, i sådan höjd öfver golfvet, ungefärligen 3%  fot, att arbeta
ren kan beqvämt följa den å arbetsstycket befintliga ritsen för hålet.

Maskinen åskådliggöres af Fig. 34. Maskinställningen består af en 
hyflad horizontel bädd, fästad på ändarne på två tackjernsfötter. På bäddens 
främre sida är anbragdt ett horizontel bord, på hvilket arbetsföremålen fästas 
medelst en skruftving. För att kunna inrikta olika föremål, är bordet flyttbart 
emellan ledskenor i vertikal riktning förmedelst en med handhjul försedd skruf 
under bordet. På den hyflade bädden, hvars kanter äro laxstjertformiga, kan 
en slid a föras fram och tillbaka förmedelst en handhäfstång b på maskinens 
bakre sida; axeln af denna häfstång har under sliden en annan vertikal häf- 
stång c från hvilken en länkstång leder till en gaffel under sliden. Ofvanom 
denna slid, genom tvenne å densamma fästade lager, löper borraxeln d i en 
riktning vinkelrät emot bädden. Borraxeln är försedd med en lång remtrissa e, 
hvilken sättes i rörelse af en genom lager, fästade vid fotterna, löpande hufvud-
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axel f  medelst en lialf öppnad rem. Borraxelns framåtskjutning verkställes 
medelst en med handhjul försedd skruf, som trycker på axelns ända, tillbaka- 
dragningen sker genom den aflöpande remmens sneda riktning, så snart tryck- 
skrufven tillbakavrides. På sidan om borraxeln är parallelt till denna, på sliden 
en glidbana, uti hvilken huggjernssliden g rör sig, hvilket i genomskärning 
åskådliggöres af Fig. A. Denna slid erhåller sin fram- och tillbakagående rö
relse af ett cylindriskt kugghjul h, hvilket sitter på en axel i hufvudsliden, och 
hvilket är försedt med en veftapp, ifrån hvilken leder en vefstake till en annan, 
vid huggjernssliden fästad, tapp. Denna sista kan flyttas i en lång skåra vid 
slidens sida för att kunna rikta huggjemet för olika djupa hål. Det omnämnda 
kugghjulet griper uti ett annat i, hvilket ligger emellan en från häfvudsliden 
nedgående gaffel. Sistnämnde kugghjul sitter på en horizontel, med långt kil
spår försedd axel, på bäddens bakre sida, och, medföljande alltid slidens rörelse 
längs bädden, erhåller hjulet sin roterande rörelse genom de på axeländan sit
tande fasta och lösa remtrissor k, på hvilka en rem ledes ifrån en annan trissa 
på den vid maskinens fötter befintliga hufvudaxeln. Under den tid ett hål 
borras, står stämmapparaten stilla och är tillbakadragen; medan hålet efter- 
stämmes, är borraxeln tillbakadragen, men roterar fortfarande. Verktyget för 
borrning visar Fig. B, och verktyget för stämming Fig. C.

Skall ett tapphål skäras, så föres sliden förmedelst handhäfstången b 
fram och tillbaka, medan samtidigt borraxeln framskjutes tills hålet erhållit 
den riktiga djupleken; hvarefter borraxeln tillbakaskrufvas. Sedan framflyttas 
sliden på bädden så mycket, att huggjernet visar på en af de båda halfrunda 
ändorna, och remmen ledes öfver till den fasta trissan och sätter huggjerns
sliden i fram- och tillbakagående rörelse, hvarefter denna ända färdigstämmes, 
och sedermera vrides huggjernet 180°, förmedelst handtaget l för att stämma, 
den andra ändan.

Maskinen kan begagnas för ändatill tum djupa och 8 tum långa hål; 
borraxeln gör 1,500 slag, huggjernssliden 150 slag i minuten.

Arbey & C:o i Paris, Perin i Paris, S. Worssam & C:o i London, m. fl.
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drifva endast borraxeln med rem; men huggjernssliden deremot med en hand- 
häfstång, hvarigenom maskinen, något förenklas, äfven finner man vid deras 
maskiner verktygens läge bestämdt, medan arbetsföremålen fästas vid en fram- 
och tillbakaflyttbar support.

E tt annat sätt att åstadkomma långa hål, i synnerhet i hårdare trä, 
angifves af S. Worssam & C:o. Verktyget består uti ett qvadratiskt, ihåligt 
huggjern, uti hvilket en skrufborr roterar. Borrens ända träder litet framför 
huggjernets hvassa kanter, och då den nedsänkes emot virket, borrar den ett 
rundt hål, medan huggjernet genast efterföljer, och på samma gång färdigstäm- 
mer de fyra hörnen. Tapphål af hvilken längd som helst kunna bildas genom 
en rad af på hvarandra följande qvadratiska hål. Huggjernet har i sina sidor 
långa slitser, genom hvilka de under borrningen bildade spånorna utträda, så 
att huggjernet alltid förblifver spånfritt. Ofvannämnde firma meddelar att den 
konstruerat en maskin, vid hvilken, medan borren roterar, båda verktygen ge
mensamt sänkas ned i träet, och förmedelst hvilken maskin hål af 2 tum i 
qvadrat kunna bildas i 12 tums tjockt virke, och som behöfver, för att sättas 
i rörelse, en hästkraft.

Alla de hittils omtalade maskinerna färdiggöra mycket arbete, men blifva 
äfven så dyra, att en vanlig snickareverkstad sällan kan hafva tillräckligt arbete 
för att sysselsätta dem fortfarande och sålunda kunna göra anläggningskapitalet 
fruktbringande. För dylika verkstäders behof söker man derföre att förena vid 
samma bord så många verktyg som möjligt, hvilka kunna utbytas emot hvar
andra allt efter ögonblicklig önskan. Fig. 36 åskådliggör en sådan maskin 
med sina tillbehör.

På ett vanligt bord af tackjern löper i tvenne lager en horizontel med 
tvenne remtrissor af olika storlek försedd axel. Axelns båda ändor framskjuta 
ur lagren; den ena ändan, försedd med en gängad tapp, kan upptaga antingen 
en eller flere cirkelsågar, eller den under C ritade skifvan med hyfvelbett, eller 
ock slutligen den under D ritade lilla hyfvelvalsen; den andra ändan är inrät
tad att kunna deri fästa borrar. På båda sidor om bordet finnas andra i ver-
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tikal riktning flyttbara mindre bord. Bordet a invid sågen flyttas genom hand
hjulet b, som medelst utvexling af ett par koniska och ett par cylindriska kugg
hjul vrider en vertikal skruf, hvars mutter sitter invid bordet. Det andra lilla 
bordet c, som genom handhjulet d kan skrufvas högre och lägre, har dessutom en 
glidbana parallelt med axeln, för att arbetsföremålen kunna föras emot den der 
befintliga borren; ofta finnes äfven ytterligare en annan bana, vinkelrät emot 
den första, för att kunna borra aflånga hål. Det lilla bordet invid sågen är 
försedt med en upprätt stående vägg f ,som kan ställas närmare till bladet 
eller aflägsnas derifrån och användes i stället för lineal.

Skall maskinen begagnas såsom cirkelsåg, så nedsänker man det lilla 
bordet «, att det står i jemn höjd med det stora bordet.

Skall sågen skära ändorna af längre stycken vinkelräta, så begagnar man 
en liten slid E  hvars V formade skena på nedre sidan inlägges i en motsva
rande skåra på bordets främre kant; arbetsföremålet hålles emot den på 
slidens öfre sida befintliga listen och föres emot sågen.

För att skära enkla spår, utbyter man sågen emot en mindre, som in- 
spännes lagom snedt på axeln, A. Arbetsstycket fastskrufvas i passlig höjd 
öfver bordsplanet vid en liten slid e, som glider på den öfre kanten af den 
vertikalt uppåt stående vinkelväggen f. Denna vägg flyttas till lagomt afstånd ifrån 
sågen, hvarefter sliden jemte föremålet föres längs kanten öfver sågen, och 
ett spår skäres.

Skola tappar skäras på ändan af trädstycken, så utbytes sågbladet emot 
tvenne andra blad, hvilkas afstånd ifrån hvarandra bestämmes genom en emel- 
lanlagd ring, B.  Föremålet fästes på samma sätt som förut vid den lilla sli
den e, och föres längs vinkelväggens öfre kant, hvarvid tvenne inskärningar 
göras. Sedan alla stycken blifvit sålunda insågade, utbytas bladena emot ett 
enkelt blad, hvarefter bordet höjes så mycket att endast ett litet stycke af så
gen framträder. Med tillhjelp af sliden E  frånskäres då trädets båda sido
stycken, så att tappen återstår.

Skall maskinen hyfla, så utbytes sågen emot den under Fig. C åskåd-
10
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liggjorda hyfvelskifvan med sina sex bett. Inre delen af skifvan är utfylld med 
trä, hvars yta sammanfaller i ett plan med bettens skärande kanter. Före
målet, som skall hyflas, skjutes emellan vinkelväggen och denna skifva emot 
betten, hvarvid träfyllningen emellan betten bidrager till en säkrare ledning.

Skall maskinen begagnas till hyfling af lister, m. m., så utfylles öpp
ningen i bordet kring sågen med en fyllning a, och sågen sjelf utbytes emot 
en med hyfvelbett försedd vals. Bordet nedsänkes så mycket, att bettens 
kanter öfverenstämma med bordsplanet; vid vinkelväggen fastsättes en horizon- 
tel plåt D b i  lagom höjd öfver bordet, och listen föres emellan plåten och 
bordet emot de roterande betten. För att förekomma darrningar och säkert 
trycka listen emot den öfre plåten, är fyllningen d försedd med tvenne uppåt 
tryckande fjedrar.

Maskinen brukar vanligtvis kunna såga ända till 6 tum tjockt virke, och 
kan med skifvan G hyfla ända till 7 tums bredd, och med valsen ända till 3 
tums breda lister.

S. Worssam & C:o leverera en dylik maskin med nödiga tillbehör af 
16 sågar, 24 borrar och 12 hyfvelbett till ett pris af Liv. Sterl. 165 (= 4 ,2 0 0  
f. mark).

På senare tiden förenas äfven dermed en inrättning att kunna stämma 
rätvinkliga tapphålens ändor.
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