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En svovlstikke-aflæggemaskine - G. Sebold i Durlach i Baden. 
 
Beskrivelse af en svovlstikke-aflæggemaskine construeret af G. Sebold i Durlach i 
Storhertugdømmet Baden. 
 
For i Svovlstikkefabrikkerne i store Masser at kunne dyppe Stikkerne i Svovl og Tændmasse, lægges 
disse i egne dertil bestemte Presser, som construeres paa følgende Maade: 
 a ere Lister af Fyr eller Bøgetræ. Ved begge Ender af samme er boret Huller gjennem 
hvilke stikker Jernstængerne c, som holde Listerne sammen. Ved den ene Ende ere disse 
Jernstænger befæstede til det bredede Pressestykke b, medens det andet Endestykke d, saavel 
som Listerne a lade sig forskyde langs Jernstængerne. 
 Ved Hjælp af en eiendommelikg allerede tidligere af mig construeret Maskine, 
presses Listerne a med en indbyrdes Afstand af ca. 1 Linie og de mellem Listerne i en indbyrdes 
Afstand af ca. 1½ Linie anbragte Stikker saaledes sammen, at Stikkerne kunne dyppes i Svovl og 
Tændmasse og dernæst tørres. 
 Hidtil bleve Stikkerne, efter at være godt tørrede atter udtagne af Presserne derved, 
at Arbeiderskerne efter at Skydestiften var trukket ud, skjød de mellem to og to Lister værende 
Stikker bort i Retning af den ene Jernstang til den anden. 
 Til denne Manipulation udfordres meget øvede Arbeidere, og desuden klæber der 
den store og uundgaaelige Gene derved, at der, ved den ved Afstrygningen frembragte Gnidning af 
Stikkernes Tændmasse mod hinanden indbyrdes, daglig forbrændes en stor Mængde Stikker, 
hvilket navnlig er Tilfældet om Sommeren, naar Veiret er varmt, hvor selv den mindste Gnidning 
foraarsager en Antændelse. 
 Herved lider Fabrikanten et føleligt Tab i færdige Varer, men Hovedfeilen bestaar 
deri, at ved denne Forbrænding af ofte en heel Presses Indhold paa over 2000 Stikker paa 
eengang, der hele Fabrikslokale let fyldes saa stærkt med Phosphordampe, at Arbeidernes 
Sundhed derved udsættes for Fare, hvilket noksomt stadfæstes ved aarelang Erfaring. 
 
 Den vedføiede Tegning fremstillede af mig construerede Maskine, har det Formaal at 
tage Stikkerne ud af Pressen uden at selv blot en eneste Stikke brænder, hvorpaa den første i mit 
herværende Maskinbyggeri fuldførte og i alle Heenseender prøvede Maskine afgiver det bedste 
Bevis. De Maskinerne betjenende Arbeidersker indøves paa nogle faa Timer, og Maskinerne 
aflægger, kun betjent af 1 Pige, i 12 Timer 2½ Millioner færdige Stikker, vel ordnede efter een 
Retning i en Kasse, hvorfra de igjen af Børn lægges i Tutterne. 
 
Maskinens Construction 
 e er et Støbejerns, rundt omkring lukket Gestel, paa hvis 4 øverste Hjørner ere 
fastskruede de med Skruegangen forsynede Støtter f. Enhver af disse Støtter er forsynet med to 
Skruemøttriker g, og ved den øverste Ende af Støtten f er den Støbejerns Skinne h indskruet. - i er 
en fiirkantet, foroven afhøvlet Støbejerns Plade, paa alle Sider forsynet med Forstærknings Ribber 
k. Sammen med denne Plade, i ere støbte Kanster t, og Pladen hviler paa den af Tegningen 
fremgaaende Maade paa Støtterne f. Sammen med Pladen er endvidere støbt de store Leier, m , 
og de mindre Leier, n. 
 I de store Tappeleier, m hviler den huulstøbte udvendig afdreiede Støbejerns Valtse 
o, og i de mindre Leier n den ligeledes afdreiede Smedejerns Valtse p. I Pladen i er indhøvlet 26 
ligelangt fra hinanden fjernede Canaler i hvilke er indladt og befæstet Messingstrimlerne q. Disse 
Ribber g danne med pladen i 25 Canaler i hver af den løber en Gummirem v, af en Brede, svarende 
til Canalen. Disse Remme ere i Lighed med de almindelige Maskindrivremme lagte omkring 
Tromlen o og Axen p. 



 De paa alle Kanter afhøvlede Støbejerns Stukker s ere ved Hjælp af Skruerne t 
fastskruede paa Støbejerns Skinnerne h, og i disse Skinner S, er indhøvlet 45 Indsnit U, og i hver af 
dem er indpasset en Smedejerns paa Maskinens indvendige Side afrundet Plade V. 
 Disse Plader kunne ved Hjælp af Tandstængerne w forskydes til Høire og Venstre 
hvilket fremgaar af Tegningen paa Plan VIII. Ved den ene Ende af Skinnerne h er fastskruet de ldit 
indadtil fremspringende Stykker x for ved Hjælp af dem at kunne give Pressen den rigtige Stilling 
ved Indlæggelsen i Maskinen. 
 Ved den ene Ende af Tromlen O er fastkilet Tandhjulet y, som er i Indgribning med 
Tænderne paa Tandhjulet Z, som sidder på Drivhulsaxen a´. b´ er en paalangs gjennem Tromlen O 
løbende i Retning af Pilene forskydelig Smedejerns Axel, paa hvis ene Ende det lille Tandhjul c´ 
sidder. 
Axlen b´ er inddreiet ved den anden Ende og kan ved Hjælp af Vægtstangen d´forskydes og bringes 
ud af Indgribning med det lille Hjul c´. Slipper man Vægtstangen d´, tvinges Spiralfjedren e´ atter 
Axen b´ og Hjulet c´  tilbage til den oprindelige Stilling. e e er en paa Axen b´ fast nittet Liste, der 
lader sig bevæge frem og tilbage i en Not, der er indsat i et passende Sted af Valtsen O´s Hoved, 
hvorved Tromlen O´s dreiende Bevægelse meddeles til Axen b. 
 Ved den ene Ende af Axen f´ sidder Tandhjulet g´, og paa den samme Axe paa 
passende Steder de to Tandhjul h´ der gribe ind i Tandstængerne w og kunne bevæge dem frem og 
tilbage. i´ ere to Mellemhjul til Overførelse af c´s Bevægelse paa f´og for ogsaa at gjøre det muligt 
paa den samme Maskinen at kunne aflægge saavel længere som kortere Stikker , derved at c´og f´ 
fjernes fra hinanden. 
 Paa den ene Ende af Drivaxen sidder atter et lille Hjul k, der griber ind i det større 
Hjul l´. Dette Hjul l´ dreier sig med sit tilstøbte Nav m´ paa Bolten n´og i dette Nav er inddreiet et 
Snorløb, hvorfra Snorskiven p´ sættes i Omdreining ved Hjælp af Snoren O´. Snorskiven p´ er 
fastkilet paa den ene Ende af Bolten q´ og ved den anden Ende af den samme Bolt sidder en 
Smedejerns Rulle v´, som sin Friction fører den Smedejerns Kassebærer S´ nedad den derpaa 
anbragte Samlekasse t´, alt eftersom man har at gjøre med tyndere eller tykkere Stikker, efter 
Behov sænker sig langsommere eller hurtigere. Kassen t´ er tilvenstre og tilhøire lukket med en 
Sidevæg u´, Axen v´ hviler paa de to sammen med Fodgestellet støbte Supports w´ og mindt paa 
denne Axe v´ er fastkilet en Smedejerns, forneden spaltet Vægtstang x´, hvori findes den omkring 
Bolten z´bevægelige Frictionsrulle y´. Frictionsrullen y´ virker ved Hjælp af Vægtstangen x´, 
Vægtstangen a´´ og Modvægten b´´ paa Kassebæreren s´, og bevirker at denne ikke af sig selv kan 
falde ned. Efter Anbringelsen af en tom Samlekasse t´, maa Kassebæreren s´ løftes, og i dette 
Øiemed Frictionsrullen y´ udløses. Hertil tjener Vægtstangen c´´, hvis Nav er tilfilet excentrisk, og 
ved Hjælp af en lille Bevægelse med Haanden ved d´´  løftes saavel Vægtstangen a´´  som 
Modvægten b´´. 
 Ved Aflægning af tykkere eller tyndere, længere eller kortere Stikker, maa man være 
istand til at stille Samlekassen t´ og Kassebæreren s´ høiere eller lavere, samt nærmere ved eller 
fjernere fra Maskinen, hvilket opnaaes ved de to Supportstykke l´´, der ere forsynede med Slidsen 
f´´ til vilkaarlig Forskydelse. Kassebæreren maa kunne presses fast til Rullen p´, for at denne Rulle 
kan virke paa en sikker Maade, hvilket bevirkes ved Hjælp af Stilleskruen i´´  og Supporten g´´, 
hvorpaa er faststøbt Kassebærerføreren h´´. 
 Af væsentlig Nytte er ogsaa den ved Enden af Ribberne hvilende eller vel snarere ved 
den dækkende Skinne f´´´, idet den fuldstændig forbundne Stikkerne fra at falde forbi Samlekassen 
b´. 
 Maskinen arbeider paa følgende Maade. 
Een med dyppede Stikker fyldt Presse lægges, efter at Pladerne v ere trukne tilbage, derved at 
Haandsvinget k´´ er blevet dreiet i den forkerte Retning mellem de Støbejerns Stykker s og 
ovenpaa de Støbejerns Skinner h, således at Pressestykket b støder mod Stukkerne xx. For let at 
kunnen trække de to Fastholdelsesstifter ud som afholder den fast sammenpressede Presse fra at 



gaae op, er der anbragt et Presse apparat l´, hvis Construction fremgaar af Tegningen. Med den 
høire Haand presser man ved Hjælp af Haandsvinget denne Presses Tandstænger mod 
Endestykkerne samtidig med at man løsninger Stifterne med den venstre Haand. Med høire Haand 
drives nu paa Svinget m´, der er anbragt paa Drivaxen a´, i den Retning som Pilen angiver, hvorved 
den allerede omtalte Hjulforbindelse bevirker at Valtserne o bringes til at dreie sig i den Retning, 
som Pilen angiver, samt at Tandstængerne w sætte sig i Bevægelse, saaledes at altid to ligeoverfor 
hinanden liggende Plader v træde frem, og med de afrundede Ender presse sig ind mellem to og to 
af Pladerne a, og derved aabne disse saaledes, at de mellem dem værende Stikker n´´ let kunne 
falde ned (see Plan I). 
 Plan I antyder den Vei, som de allerede aflagte Stikker tage, een Række er netop 
faldet og fem Rækker befinde sig endnu i Pressen. Afstanden mellem Gummiremmen p´s øverste 
Flade og Bladet a´s nederste Kant er afpasset saaledes, at en Stikke naar den med sin nedre Ende 
staaer paa Gummiremmen, endnu med sin øvre Ende rager 3-4 Millimeter ind i Pressen, og derved 
beskyttes mod en mulig Valtsning enten bagtil eller fortil, medens den forhindres i at falde 
tilvenstre eller tilhøire ved Hjælp af Rillerne q. 
Da nu Gummiremmenen v bevæge i samme Retning som Tromlen o, saa væltes de fra Pressen 
kommende Stikker i det Øieblik, da de berører Gummiremmen af denne og føres i Retning af Aen 
hvorfra de falde i Samlekassen. 
Da Stikkerne bestandig løbe mellem Ribberne q, saa holdes de i den rette Stilling, ligesom ogsaa 
Ribberne q endnu ere forlængede et Stykke ind i Samlekassen t´ forat lede Stikkerne indtil de ligge 
rigtigt, og paa denne Maade opnaaes, at alle Stikkernes Satshoveder komme til at vende i een 
Retning. 
 Naar de fra Pressen kommende Stikker ved Hjælp af Gummiremmen v ere førte hen 
til Axen p, bringes de derfra paa et Skraaplan o´´ af Messing med blank poleret Glideflade. En 
passende Hældning for dette Skraaplan sees af Tegningen. 
 Ved den successive Fremtræden af to og to corresponderende Plader v, befries for 
hver Gang en Række Stikker, der falde ned og derpaa Rækkevis føres til Samlekassen. 
 Da Stikkerne ved den hele Manipulation, der for en Pressen med 2200 Stikker kun 
varer et halvt Minut, ikke ere udsatte hverken for Stød eller Gnidning, saa vise samtlige Prøver og 
Forsøg, at en Antændelse maa anses for umulig. 
 Alt eftersom Stikkerne samle sig i Samlekassen sænker dennes sig paa den allerede 
angivne Maade, og   netop tilstrækkeligt til at Enderne af Ribberne q rage 3 Millimetres nedover 
Stikkerne og holde disse i den rette Stilling. For at forhindre at Stikkerne ved deres Udtrædelse af 
Ribberne spærre Veien for hverandre eller kile sig fast, samt tillige for at Stikkerne kunne samles i 
Samlekassen i behørig Orden, er der ved Hjælp af Delen p´´  anbragt paa Maskinen et lille 
Rysteværk, hvis Construction noksom fremgaar af Tegningen, som ved Hjælp af en bevægelige 
Knap r´´ kan indstilles saaledes at Samlekassen faaer en efter Behov meer eller mindre vibrerende 
Bevægelse. 
 Naar Maskinen aflægger saa skydes paa den omtalte Maade Pladerne v een efter een 
ud intil en Presse er tømt, hvilket udfordres ca. 20 Omdreininger af Haandsvinget m´´. Er nu en 
Presse heelt tømt og taget ud af Maskinen, maa Pladerne v atter trækkes tilbage, inden man kan 
indlægge en ny Presse, men for at dette kan skee let, udløses som ovenfor anført det lille Hjul c´ 
ved Hjælp af et lille Tryk paa Vægtstangen d´ og derpaa dreies Svinget k´´ omtrent 2 Gange rundt 
og Tandstængerne w skydes tilbage, hvorved atter Pladerne v hæve tilbage. Slipper man igjen 
Vægtstangen d´, kommer Hjulet c´af sig selv igjen i Indgribning. Medens Tandstangen w rykkes 
tilbage, stilles den længere nede beskrevne Messingklap s´ lodret op, forat Spidserne u´´  ikke 
skulle glide for rask hen over Tænderen z´´ og derved uden Nødvendighed slides. 
 Naar Samlekassen t, hvis Bund saaledes som det fremgaar af Tegningen er tildannet 
efter en spids Vinkel, motiveret ved at de med Sats forsynede Ender fylde mere end de andre 
Ender, - er heelt fyldt, hvilket er Tilfældet efter Aflægning af 4 Presser eller 8800 Stikker, saa 



indløses paa den angivne Maade Pressevægtstangen x´, Samlekassen sænkes indtil Stiften g´´  
hviler paa Supporten h´´ , derpaa udtages Kassen, en ny skydes ind, Kassebæreren s´ skydes iveiret 
indtil Stiften h´´´ støder imod, og Arbeidet begynder atter forfra. 
 Støtterne f ere forsynede med Skruegænger, forat den paa samme hvilende Plade i 
ved Hjælp af Møttriker g kan skrues ned eller op eftersom man har at gjøre med kortere eller 
længere Stikker. 
 Ved Stikker med ujevn Overflade forekommer det, at tiltrods for den aabnede Presse 
alligevel enkelte Stikker blive hængende ved a og ikke falde ned. For nu ogsaa at tvinde dem til at 
falde er der paa Maskinen anbragt en Messingklap s´´ , som er nittet paa en Smedejerns Skinne t´´ 
og som ved begge Ender har en skarp tilfilet Tand n´´. Paa den samme Skinne er tilhøire og 
tilvenstre tilsmedet rundt Øine v´´  gjennem hvilke Skruerne w´´ gaae og ere fastskruede i 
Skydestængerne x´´ . Disse Skydestænger er ved den ene Ende ved Hjælp af Skruer y´ forbundne 
med Tandstangen w og bevæge sig altsaa frem og tilbage med denne. 
 Da nu Klappen s´´ gaaer charnerformigt omkring Skruen w´´, samtidig med at der ved 
Hjælp af Skydestænger x´´ kan skydes frem, da endvidere Skinnen t´´ er spidsstillet i tandede 
Skinner z´´, saa meddeles der, medens Maskinen aflægges Stikkerne, den forreste Klap en op- og 
nedadgaaende Bevægelse, og derved udstødes de trevlede Stikker, som ellers vilde blive 
hængende. De tandede Skinner x´´ ere fastskruede paa det Støbejerns Stykke s. Paa den ydre side 
af Skydestængerne x´´ er anbragt høvlede Ribber, for hvilke der i Skinnerne x´s nedre Flade er 
indhøvlet Plads, hvorved Skydestængerne modtage deres Ledning. 
 Naar en ny Presse indlægges og Fastholdestifterne da ikke ere skudte for staar man 
Fare for at Lægterne a kunne løsne sig eller endog gaa fra hinanden, hvorved enten alle eller 
idetmindste endeel af Stikkerne paa engang kunde falde ud, istedet for at dette skulde skee 
rækkevis. 
 For at opnaae dette sidste har Pressindretningen l´´ et Bremseapparat virkende ved 
Hjælp af Jernbøilen a´´´, Bremseklodsen b´´´, Snoren o´´´, Lederullen d´´´ og Modvægten e´´´, 
saaledes at man efter Ønske blidt kan presse Presseindretningens Tandstænger mod Pressens 
Endestykker d og derved holde samtlige Lægter a og de mellemliggende Træstykker fast 
sammenklemte saalænge, indtil de atter skilles ad ved de mellemtrædende Plader v. 
 De Fordele, som den her beskrevne Maskine yder i Svovlstikkefabrikkerne ere 
følgende: 
 1) Besparelse i Arbeidskræfter samt deraf flydende 
 2) Besparelse i Arbeidsløn 
 3) Maskinen kan betjenes af uøvede Folk 
 4) Den store Uafhængighed af Arbeiderne 
 5) Ved Aflægningen er der ikke mere Fare for en Antændelse, hvilket tidligere i større 
 Fabrikker gav Anledning til ikke ringe Tab, navnlig da talen er om færdige Vare 
 hvorpaa der allerede var anvendt alle Materialer og Arbeidsløn. 
 6) Presserne aflægge meget hurtigt, komme hurtigere i Brug og Presserne circulere 
 som deraf hurtigere, hvorfor man kan lade sig nøie med færre Presser, hvorved der 
 spares i Anlægskapital og 
 7) er Maskinen navnlig af uvurderlig Nytte fordi Faren for Antændelse ved 
 Aflægningen er fjernet, hvorved undgaaes Brandsaar, ligesom ogsaa den ved 
 Haandarbeide uundgaaelige Antændelse ofte selv af større Partier, give Anledning til, 
 at der ved Forbrændingen udvikles en stor Mængde for Sundheden høist farlige 
 Phosphordampe, der har saa sørgelige Sygdomstilfælde tilfølge. Ved Brugen af denne 
 Maskinen, vil, naar der blot sørges for tilstrækkelig Ventilation, de i 
 Svovlstikkefabrikkerne saa hyppigt forekommende Kjæbesygdomme for Størstedelen 
 kunne undgaaes. 
  



Den i det Foregaaende beskrevne Maskinen er endnu intetsteds bekjendt, af en ny og 
Eiendommelig Construction, og det hos mig arbeidende Exemplar har i practisk Henseende viist sig 
som fuldstændig svarende til Øiemedet. 
 P. Fuldmagt G. Sebold 
 William Heilbluth 
 
 
 

 

 



 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 


