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K E H I T Y K S E N  P O L U I L T A
n.

V OIMAN ja  voimakoneiden kehityshisto
ria on melkein jokaiselle sangen mie
lenkiintoista koska se kehitys on ollut 

teollisten ja yhteiskunnallisten muutoksien 
kannustajana. Koko ihmiskunnan sivistys
historia kietoutuu voiman käyttämisen kehi
tyksen ympärille. Jokainen voiman käytössä 
saavutettu parannus on antanut sille sysäyk
sen. Voimakoneiden kehityshistoria on pitkä, 
se on tuottanut, paljon pettymyksiä — mutta 
paljon se on tuottanut voittojakin.

Ensimmäinen ihmisen käytettävänä oleva 
voimalähde on ollut ihmisen omat käsivarret. 
Vielä nytkin, korkealle kehitetyllä mekaani
sella aikakaudelta, se on hänen omien lihak 
siensa voima ja  aivostonsa harkintakyky josta 
lopullisesti kaikki riippuu. Hänen käytettä
vänään oleva rnekaanillinen voima ainoastaan 
laajentaa hänen työskentely- ja  toimintamah- 
dollisuuksiaan.

Kansan keskuudessa on yleisenä käsitykse
nä että höyrykoneen alkuperäinen keksijä oli
si James Watt. Kerrotaan miten hän poika
sena huomasi että kiehuvan vesipadan päällä 
oleva kansi liikkui josta hän sitten sai ajatuk
sen höyrykoneen keksimiseen. Tämä on kui
tenkin harhaanjohtava kertomus. Watt ei 
keksinyt höyrykonetta, hän ainoastaan pa
ransi sitä.

Alexaudrialainen Hero, joka eli ennen ajan
laskumme alkua, jätti jälkeensä kirjateoksen, 
jota myöhemmin julkaistiin kahdeksalla kie
lellä ja  jossa hän selosti höyryssä olevan voi
maa. ja  kehoitti tekemään huomioita sekä an
toi ohjeita höyryn kehittämiseksi voimaksi.

Heron kirjan ansioksi voidaan ainakin jos
sain määrin lukea myöhäisempäin keksijäin 
huomion kiinnittäminen tähän seikkaan. Yh
tenä sangen mielenkiintoisena tienraivaajana 
höyryn kehittämisessä käytettäväksi voimaksi 
oli Worcester-niminen mies (1601-67). Hän 
lahjoitti kaiken omaisuutensa tieteen hyväksi 
ja  teki uutterasti tieteellisiä tutkimuksia koko 
elämänsä ajan. Hän keksi höyryn voimalla 
käyvän kojeen joka pumppasi vettä. Hänen 
keksintönsä pidettiin mielettömänä ja  hän 
kuoli, puutteessa — vieden keksintönsä salai
suuden mennessään.

Höyryvoiman teoreettisena kehittäjänä an
saitsee tunnustusta ranskalainen lääkäri Dio- 
nysius Papin, joka eli 1647—1712 . Hän teki 
useita kolmiluja mutta kuitenkaan koskaan 
käytännöllisesti onnistumatta. Hänen kokei
lunsa ovat olleet arvokkaana apuna ja  opetuk
sena myöhemmin tehtäville keksinnöille.

Thomas Savery, englantilainen sotilasinsi- 
nööri, {1650—1715), oli ensimmäinen joka on
nistui keksimään käytäntöön soveltuvan höy
rykoneeni V. 1698 hän rakensi höyryn voi
malla käyvän pumpun jota käytettiin kaivan
nossa pumppaamassa vettä ylös. Tämä laitos 
kykeni pumppaamaan vettä 20  jalkaa kor
kealle.

Seuraa van a höyrykoneen onnistuneena ke
hittäjänä oli Thomas Newcomen, (1663—
1729). Tämä dartmouthilainen seppä ja  Tho
mas Saveryn naapuri, paransi huomattavasti 
naapurinsa työtä v. 1705, rakentamalla atmos
fäärisen höyrykoneen.
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Koska tämä Neivcomenin atmosfäärinen 
höyrykone on nykyaikaisen mäntähöyryko- 
neen vanhin edustaja, niin selostettakoon vä
hän seikkaperäisemmin sen rakennetta, kuvan 
ja siihen liittyvän selostuksen avulla.

Tässä koneessa painaa vesihöyry, joka muo
dostuu kattilassa (A), tasaisesti kattilan sei
nämiä. Kattilan päällä on sylinteri (B), jo
hon höyry johdetaan putkea (C) myöten. 
Sylinterissä liikkuu mäntä ylös ja alas, ollen 
ketjulla kytketty vipuun (FII). Höyry, joka 
virtaa sylinteriin, painaa mäntää ja ajaa sitä 
ylöspäin, saaden vielä apua pumpun varressa 
(I) olevalta painolta (K), Männän painumi
nen entiseen asentoonsa tapahtuu siten että 
avuksi tulee muuan höyryn huono puoli, mut
ta talla kerralla hyvänä ominaisuutena, nim. 
että kylmän Veden joutuessa höyryn kanssa 
kosketukseen, höyry lauhtuu vedeksi. Säiliös
tä CL) tulee vesi sylinteriin suihkuten, lauh-

Newcomen1n a tm o s fä ä r in e n  höyrykone

duttaen veden josta on seurauksena ilman har
vennus männän alapuolella. Männän paino 
yhdessä ulkoilman paineen kanssa painaa 
männän alas sylinterissä; sama toiminta uu
siintuu aina höyryä laskettaessa sylinteriin.

Pääasiallisin parannus siinä oli se, että höy
ryn nopeammin lauliduttamisen aikaansaami
seksi päästettiin kylmää vettä sylinterin ulko
pinnalle. Pääasiallisimpana heikkoutena täs
sä koneessa oli, että sylinteriä jäähdytettäessä 
meni hukkaan paljon lämpöä, jota .paitsi ko
netta voitiin edullisesti käyttää vain pumppu
laitoksiin. Näiden heikkouksien poistaminen 
jni James IVattin tehtäväksi.

Höyrysylinterin jäähdyttäminen oli nyt il
meisesti tiirteein ja  ensimmäinen tehtävä. Oli
han luonnollista, että jäähdyttämiseksi käy
tetty vesi jäähdytti sylinterin niin, että mitta 
höyryä laskettaessa sylinteriin, se pian tiivistyi 
vedeksi ennättämättä kylliksi vaikuttaa sylin
terissä, täten koneen tehoa huomattavasti huo
nontaen.

Mutta miten sylinterin voisi jäähdyttää, 
sen tehoisuutta heikontamatta?

Siinä oli,sen ajan nerokkaimpien miesten 
suurin tehtävä. •  * #

Eräänä keväisenä sunnuntai-iltapäivänä v. 
1765, muuan 29-vuotias skotlantilainen kone- 
seppä kävellessään Glasgowin puistossa' sai 
päähänsä oivallisen ajatuksen, ajatuksen joka 
saattoi hänen nimensä ikuisiksi ajoiksi histo
rian lehdille ja  ihmiskunta tämän sunnuntai
sen ajatuksen väläyksen tuloksena sai käytän
nöllisen höyrykoneen.

Tämä mies oli James Watt.
Wattin tällöin saama ajatus oli kondensaat

torin eli Iauhdnttajan keksiminen. Tämä san
gen mitättömältä näyttävä lisäke toimi sylin
teristä johdetun käytetyn höyryn laihdutta
jana.’ Hän työskenteli edelleen ahkerasti ja  
onnistui löytämään yhä uusia muotoja. Tä
hänastinen raskasliikkeinen pumppukone l>a- 
lansseineen sai jäädä sivuun ja  tilalle tuli 
kämmen avulla pyörivä liike, joka balanssin 
edestakaiseen liikuntaan verrattuna oli huo
mattavasti .parempi. Kun kampiakseliin vielä 
asetettiin vauhtipyörä, joka tasasi liikunnon 
ihmeellisen nerokkaasti, oli rauhallinen, tasai
nen liikunto taattu ja kone työskenteli moit
teettomasti.

Kondensaattorin keksiminen oli AYattin 
suurin saavutus. Mutta useita muitakin-san
gen suurimerkityksellisiä keksintöjä on hänen 
saavu tuksiensa joukossa. V. 1769 sai hän tälle 
kondensaattorilleen patentin, mutta vasta v. 
1776 hänen ensimmäinen käyttökuntoinen ko
neensa valmistui. V. 1800, jolloin hänen pa- 
tenttinsa aika kului umpeen, oli näitä koneita 
käytännössä kaivannoissa, valimoissa, kuto
mo- ja  paperimyllyissä ja  niitä sovitettiin 
myöskin laivoihin.

Amerikan itsenäiseksi julistautumisen aika
na alkoi Englannin teolliselle taivaalle nousta
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synkkiä savupilviä lukemattomista savupii
puista. Näiden savupilvien alla AVattin höy
rykone puhkui ja  jyskytti tehdessään neljä
toista kierrosta minuutissa. Nämä kaikki oli
vat «mieti aikakauden merkkejä — ne julisti
vat Englannin teollisen vallankumouksen al
kaneeksi.

Tämän yhteydessä on muistettava että ko
neita oli jo miespolven ajan ennen höyryko
neen ilmestymistä. Mutta vasta sitten kun 
niihin saatiin käyttövoima, alkoi niiden kehi
tys mennä eteenpäin. AVattin höyrykone en
siksi antoi voimaa kutomoteollisuudelle saa-

J i i n e s  W a t t ’ in h ö y ry k o n e  V. I tä  1765

öen siinä pikaisen vallankumouksen aikaan. 
'Viriä 1700-luvulla oli kutominen ja kehräämi
nen jokseenkin samalla asteella kuin se oli en
nen ajanlaskumme alkua jolloin egyptiläiset 
sen taidon sille asteelle kehittivät.

Sähkö, petroleumi, kivihiili ja  rauta muo
dostavat höyryn kanssa sen yhtymän joka on 
teollisuuden mekaanisena selkärankana. Tä
mä viitonen on se kokonaisuus jota ei voida 
jättää huomioon ottamatta teollisuuden histo

riasta puhuttaessa. Yhtä valliin voidaan siitä 
puhuttaessa jättää huomioon ottamalta Eng
lantia, teollisen vallankumouksen synnyin
maata.

Teollinen vallankumous on virallisesti eng
lantilaista alkuperää ja  vuosisadan ajan Eng
lanti oli sen isällisenä vartijana. 'Birmingham 
ja  Manchester kuulivat vauhtipyörien vonku- 
misen ja  remmien loiskeen jo silloin kuin ame- 
rikatainen farmari muokkasi maata siinä mis
sä nyt on Amerikan teollisuuskeskukset, ja  se 
maanmuokkaus toimitettiin silloin vielä niillä 
vehkeillä jotka egyptiläiset olivat keksineet 
viisituhatta vuotta ennen Kristuksen synty
mää!

Mikä oli se vaikutin joka tämän teollisuu
den nousun sai aikaan juuri Englannissa 7 
Miksi se ei tapahtunut jossain muualla?

Yhtenä syynä voidaan ainakin pitää sitä 
että näihin aikoihin sai tieteelliset käsitykset 
suurta myötätuntoa osakseen Englannissa, 
joskin siellä myöskin ensiksi nousi vastarinta 
tekniikan edistystä vastaan kuuluisina konei- , 
den särkemiolcapinoina. Tämä kuitenkin ta
pahtui vasta sitten kun kone oli jo  valloitta
nut työpaikat, aiheuttaen työläisille työttö
myyttä.

Meriliikenteen edistyminen oli myöskin sii
hen yhtenä vaikuttimena. Se taas vuorostaan 
kävi mahdolliseksi sen kautta että siihen tar
vittavat välineet, kompassi, teleskooppi ynnä 
muut siihen tarvittavat välineet tarkkuudes
saan kehitettiin, joten purjehtiminen tuli sen 
kautta varmemmaksi. Metallin jalostaminen 
oli myöskin sen yhtenä edellytyksenä.

Pääomien kasaantuminen, joka oli seurauk
sena kehittyvästä ulkonmakaupasta, lisäsi ja 
kiihoitti teollisuuden-kehittämistä. Siellä oli 
myöskin se etu jonka hyvät tiet ja kanavat 
tarjoavat tuotteiden kuljetukselle,

'Saarimaana ollen se oli tiirvatumpi kotoista 
sotaa vastaan kuin mannermaat, sen vuoksi 
siellä voitiin rauhassa kehittää teollisuutta. 
Kutomoteollisuustuotteilla oli hyvä kysyntä 
ulkomailla sillä Englanti jo silloin kykeni 
tuottamaan halvemmalla koska konetekniikka 
oli siellä pitemmällä kuin muissa maissa.

Edellä on mainittu muutamia niistä seikois
ta joita voidaan pitää niinä edellytyksinä jot-
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ka Englannin nostivat, ennen muita maailman 
herraksi teollisuutensa perusteella.

Se seikka, että Englannin tuotteilla oli ul
komailla hyvä kysyntä, olisi jo yksinään kyl
lin voimakas kannustin teollisuuden kehittä
miseksi. Watt, Neweomen, ja  monet muut sil
loiset keksijät elivät juuri aikana jolloin hei
dän omaamillaan kyvyillä oli huutava kysyntä

K on etekn iikan  keh i t tym isen  korkein  huippu. Kuuluisi 
o ik eas ta an  seu ra a v a n  k ir jo i tu ksen  yhtey teen .

ja  heidän keksintöjänsä voitiin panna käytän
töön ja niitä ilolla tervehdittiin.

"Wattin ja  Netvcomenin aikakausi oli suur
teollisuudelle edullinen. Suurteollisuus ei 
kuitenkaan ole mahdollinen ilman koneita ja 
koneilla ei päästä pitkälle ellei ole mekaanil- 
lisia voimaa joka niitä käyttää.

Ei Wattin ja  Netvcoraenin höyrykonetta ke
hitetty siinii ymmärryksessä että se vapaut
taisi ne työläiset jotka koneita lihasvoimalla 
käyttivät. Ei nämä voimakoneet syntyneet si

tä varten että erämaat voitaisiin niiden avulla 
raivata viljelykselle, eikä niitä tehty sitäkäiin 
varten että ihmiskunta kokonaisuudessaan nii
den kautta tulisi onnelliseksi vapauduttuaan 
tappavasta raadannasta. — Inhimillisyyden 
vaatimukset ovat aina saaneet väistyä liike
voiton vaatimuksien tieltä. Ne saivat väistyä 
silloin ja  ne saavat väistyä tänäkin päivänä. 
W att'in ja  Newcomenin höyrykone syntyi ja 
kehittyi sen vuoksi kun Englannin kauppias- 
luokalla oli hyvät ulkomaarnarkkinat; he tar
vitsivat paljon ja halpoja tuotteita.

Kaikki tämä edellytti suurtuotantoa. Se oli 
tarve joka pakoitti ihmisiä etsimään tehok
kaampia menetelmiä. Watt, Neweomen, Ark- 
wright, Crompton ja Stephenson ovat suuria, 
sen vuoksi että he elivät aikana jolloin oli 
ratkaistavana suurtuotannon ensimmäiset vai
keudet. He olivat tilanteen esiin työntämiä 
miehiä, eteviä alallaan se on totta. Mutta 
sittenkin he olivat- olosuhteiden luomia tulok
sia, eikä olosuhteet heidän luomiaan.

Höyrykoneen monivaiheisen kehityshisto
rian voimme jättää lähemmin tarkastelematta. 
Sanottakoon kuitenkin vielä se, että Neivconi- 
nen höyrykone oli se puuttuva rengas jota tar
vittiin osoittamaan W att’ille minkälainen tu
lee olla se puuttuva osa joka tekee epäkäy
tännöllisen höyrykoneen käytännölliseksi. 
Höyrykoneen muoto on paljonkin muuttunut 
sitten W att'in aikojen, mutta pääpiirteissään 
se vieläkin on sama, toimien yhä vieläkin hä
nen asettamillaan perusteilla.

Höyrykone ei ole enää yksinään vaan sillä 
on vaarallisena kilpailijana öljy- ja  sähkö- 
moottorit. Pääansio öljymopttorin keksimi
sestä kuuluu saksalaiselle. Sen alkuperäise
nä keksijänä pidetään m miehen Haista kello
seppää Breitmannia. Kuitenkin vasta v. 1877 
muuan Otto-nimisen saksalaisen onnistui ra
kentaa ensimmäisen todella käytännöllisen 
nelitahtimoottorin. Tämän jälkeen on poltto
moottorien kehitys ollut sangen monien muu
toksien alaisena. Täydellisen vallankumouk
sen tässä kehityksessä kuitenkin teki vasta 
Rudolf Diesel, joka rakensi n. s. dieselmoot
torin v. 1898.

Dieselmoottorit ovat käytännöllisempiä 
kuin mitkään muut edeltäjänsä. Suurimmat
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liiatkmtajala ivat ovat viimeiaikoina hyvällä 
menestyksellä käyttäneet dieselmoottoria höy
rykoneen asemasta. Se on huomattu varsin
kin liikenteenaloilla sangen käytännölliseksi. 
Marraskuun 26 p. 1929 kokeiltiin Saksassa 
] ,2 0 0  hevosvoimaista dieselrautjati e veturia. 
Tällöin tämä uudella alalla toimiva voimakone 
saavutti täydellisen menestyksen. Se veti 
kymmenen vaunua, siitä ei tullut yhtään sa
vua ja  sen voi saada täyteen vauhtiin heti 
alottaissa. Tällaiset rautatieveturit eivät tar
vitse lämmittäjiä, eikä niin paljon muitakaan 
työläisiä kuin nykyään käytännössä . olevat 
veturit.

Se aika jolloin nämä uusimalliset veturit 
tulevat käytäntöön, ei mahda olla aivan kau
kana. Rautatieläiset tulevat epäilemättä otta
maan vastaan tämän uuden tulokkaan seka
vin tuntein. Se, onko ja  missä määrin heidän 
huolestumiselleen aihetta, tulee tietysti riippu
maan siitä missä määrin he, omalta kohdal
taan. ovat varustautuneet niiden tuomaa ti
lannetta vastaanottamaan.

Voimakoneista puhuttaessa on puhuttava

myöskin sähkömoottoreista. Vahva virta säh
kötekniikan kehityksen voidaan sanoa alka
van vuodesta 1879, jolloin ne vahvavirtabonei- 
den periaatteet luotiin, joita edelleen kehittä
mällä sähkötekniikan tämä haara on saavut
tanut nykyisen kehitysasteensa. Löytääksem
me sähkötekniikan alkuvaiheet, meidän on 
mentävä takaisin vuot en 1831, jolloin Faraday 
keksi sähköinduktionin. Tämä Faraday n kek
sintö oli kuitenkin puhtaasti tieteellinen saa
vutus, jolla ei ollut käytännöllistä arvoa. Se 
sai kuitenkin aikaan sen että seuraavina vuo
sina lukuisat keksijät ryhtyivät suunnittele
maan sähkökoneita.

Kuten tavallista, menee Uusien teorioiden 
käytäntöön sovellu ttamiseen pitkä ja  vaiva
loinen aika. Kokeilut ja  tutkimukset viivytti
vät tämänkin uuden aikakauden alkamista 
lähes puoli vuosisataa.siitä kun Faraday esitti 
tunnetuksi tulleen sähköinduktioninsa.

Näillä selostuksilla täydymme jättää voima- 
koneiden kehityksen seuraamisen. Seuraa- 
vassa numerossa siirrytään varsinaisesti teol
lisuuksien historian käsittelyyn.

E R E W H O N

K' UUSIKYMMENTÄ vuotta, sitten Samuel 
Butler kirjoitti suurta huomiota herättä- 

'  neeu teoksen jossa hän erinomaisella sel
vä näköisyydellä toi esiin niitä mahdollisuuksia 

mitä koneiden käytäntöön ottaminen tulee aiheut
tamaan.

Butler kertoo miten hän aeikkaillessaan, uusia 
maita etsiessään, sattui kulkeutumaan ennen tun
temattomaan erämaahan, ulkopuolelle sivistyk
sen kaukaisimmankin rajapyykin. Siellä hän ta- 
petl helmokuunau joka asuskeli erittäin hedel
mällisellä maaperällä ja  joiden elämäntehtävät 
o!ivat mitä eriskummalusiinm&t hänen mielestään, 
lim än  kansakunnan nimi oli Erewhon.

Tämä kansakunta oli aivan Itsenäisesti, jo ai
koja sitten, keksinyt Ja kehittänyt koneiston ja 
tekniikan, joka oli ollut paljon korkeammalla 
mitä missään muualla tiedettiin olleen. Ereiv- 
honiaisct elivät onnellista elämää jonkun aikaa.

mutta sitten heitä kohtasi tuho ja se tuho tuli 
heidän tehokkaaksi kehittyneestä koneistostaan. 
Vuosisatojen kuluessa oli heidän tekniikkansa ke
hittänyt koneita joilla oli elävä henki. Näistä 
koneista muodostui petoeläimiä heidän keskuu
teensa jotka olivat tuhota koko kansakunnan.

Myrskyisen aikakauden jälkeen, jolloin kone- 
vastainen puolue ja koneita puolustava puolue 
taistelivat ankarasti, taistelu -lclpuksi päättyen 
siihen että koneet täydellisesti ja perinpohjaisesti 
hävitettiin. Ainoastaan muutamia yksinkertai
simpia maanviljelyksessä käytettäviä työkaluja ja 
käsityöläisen työkaluja jätettiin käytäntöön. 
Muutamia koneita jätettiin ehjäksi mutta niitä 
huolellisesti säilytettiin museossa vahvojen luk
kojen takana tuleville sukupolville vakavaksi va
roitukseksi. Jokainen pieninkin yritys näiden 
koneiden ottamiseksi uudelleen käytäntöön ran
gaistiin mitä ankarammin.


