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Forord..

Mia ReJse tt1 TyskLand er foretaget 1 HaJ Maaned.p

meu paa Grund ef lndtrufne ForhoLå - rred. Ferle, værketecl§-
ahefsklfte &.8. - hår d.er ikke knnnet afgrvee u1g tld. og
Ro tll at skrlve n1n Beretnlng, hvorfor den har maattet
gana'neafllkkes 1 nange Gange - afbnrdt af Foresp6rgoLerl Ie-
lqfon og værksted.seftersJra, saa skuLåe der vlse elg rrJrer-
0t8e Oråstlillugerr bedes uran bave trtt uadskyldti ofte ha,r

Jeg kun faaet ekrevet en enkelt l..lale, Ja Lkke engang Oetl
J.rd[en Blyanten lgea s,aatte lægges.

Det Forhold at nl.n VærkstedshJæ1p, åor L den sene-
re'Ild. bar uågJort to Ingentprere au heLt er fJernets har
omtrent umul"lggJort at faa Beretrrlragea færd.lgi og at Afs}ut-
nLngen har trukket helt ud t1l gldst 1 JuI1 har udvleket
flere Brlndrlnger.

Det skrelrne er tlld.els, hvad de forskelllge har
sagtr oB tlLdels hvad der er setr og de forskelllge værkste-
tler har lkke altld sarastemrnend.e Udtaleleer.
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Indledqtnff.
Eoveåfomaalet varr at nnåer§øge hvorLedus matl ved

derrrerendle Rlgsbaner affandt sLg uad nunerer,cle potalknappe flder.
Foruåen RE lohsverkehrsululs t erlr,ru I }Jteeabqhnsbtellun-

g€r1r Voas-Str. 75r BerLXn ieJ 8r besøgtes følgende Værksteåer:

Pstsdlam - Hurtlgtog; Personvogne
L{agåeburg - Godsvogae
Heuaublng - Pereoavogne og OoclavoEBe

' Srandenburg Lokoutotlverr §tøberi
Braunsohwe1.g - Lokosotlver
Oøtttngen lokonotlver
I'rlemann - IrokonotlY€rr

Etodtagel.sen var overalt eadog særåeLeg venl'l.g og
l.mød,ekommer,Oe.

lederea - &Ilnlsterlalålrlgeat, Dr. Ia6. Etlhnel åer
har alLe R:Lgsbanernes Centralværksteder und,er stg og t gful fLd
har tllrettelagt uuværenile Værkstedsordnlagl ttlrettelagde
ovenstaaende Ruacitur:raus - og bail nlgr da Jeg tog Afskeå eft'er
firldført FiunttreJse I on at hllse i Dannarkr hvor han Jo var
keudtpog tLJ"f6Jeåer at hvJ.s der ver mere D.5.8. gnskeåe Bosked
oulr var han tlL TJeneste hermecl.

Kobber
F.yrkaeeer
LeJeuetsl

Gehelnrath Kflhne neddelter at Hovedlbespareleen paa
Kobber l"aa 1 ÅnvendeLee af StaalfyrkaEeerr oE Hovedbesparel.sen
paa LeJemetaller 1aa 1 at støbe tyndt lnod tldllgere nall6e Gange

ty'Lkere.

Arnatur.
At eratatte Armatur0ele med Jera betød lkke saa megett

det var Fyrkaaestflne af Staalr d.er gav Resultat.
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§tj3te-
uolte

4'
Af,unlalug,

Veå qye Vogne anvendte man I stor Uåstrælmlng Alrprl -
nlruosLegerlngerr aen d,et var lkke nogen KrlgaforanstaltniEgr rten
ea Moclelmlserlng oB en Begtræbe].se paa at faa lettere vogne.

Presstof.
Itgeledes v&r nsn I enkelte tilfæLd.e 6aaet over tll

Anvend.else af forskelllge §orter nPressetof'r af bvllke enkelte
havde vl"st eig endo6 oærd,el,ee velegneåe.

DrSSetof1aqer.
trt-treletoflageri anveoåtesl ren d.er syates lngen t11-

bøJelfgheå tlI at udtale slg herou.

SVrFasser.
' Hr. I0i,hne neddelte r åt Kobberfyrkasaer baaåa ånsaas

for at være de bed"ste og de bllllgste I tsrutear og at elet krra
er de nurrærenåe I'orhord,, der her tv,rttget Bt8ebanerne ttl at an-
vencle §itaaLfyrkasser. En Kobberfyrkaese kan berlre repareres 6f,-
ter Behov - veå §veJsalugl I ttnlng eller ved skruer, sora det nu
beågt kan passel - &en ea gtaalfyrkasse kas kun repareres ved
§veJsnlag, o6 det skål der særl"tg §rfarlng til.
K*proåqfkobber.
§tø!tebolIe.

ÅÅaa har opaaaet særdeLes gode Resultiater verl §koulag
mef, F'uprodurkobber I Forblnilelse lneå Jernstpttebolte. iJkonlngea
udføres ved. SveJsuLng.

SJkassrer.
HLgsbanerne havde haft Eesværltgheder raed de fØrst

anveadte lJtaalfyrkasser og havåe maattet botale slae Iærepengel
d,erfor skulåe D.§.8. nu u.udersøgee hvorled.ee Blgsbanerne nu Er-
beJdede, for at D.§.3. lkke o6saa skuLde betale Ba.uiue Iørepenge.

Saalecles d.uedle nlttede $taalfyrkasser Lkker der kom
hurtlgt Revner tnd tlL Naglerne. §taalp1ad,en maatte heLler lkke
være for tyk, da §taalet har ea betyde}lg daarllgere Varneled-
ntngeeuae end. Kobberl og de awore §taalfyrkassevæ6ge vi.lrte da
faa en for bøJ Eeuperatur tnd. nod lld.sldeal der lgen -vLl afetaå-
konme ud.vld.e1se, §pændtng og Korektlon og BesværliåPr*8f $tøtts-
bolter d.er vl1de bllve utætte eventuelt skpre paa Grund af Korek-
tlon. §tøtteboLtene vlI brække fonrdenved Ikppen og korlgere lnde
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ved Iyrkassea paa Grund. af den høJe Benperatut.
Staalfyrkasser er Stend.annelse ; ldet overophedet
&sre eksploslvt ead d.et oeJere Kobber, d.erfor er
meget stor Vtgtlghed at have rene Kedler ogeaa 1

Keiller.

j.
Det farlLge ve0
Jera vtrker
ået ogsaa af
Drlfteu.

R:lgsbanerne har tldllgere frenstlllet den ydre Bag-
kedel af §t. 471 trell dette MaterLale var mo&tagellgt for IIæråe-
spændlnger ved §veJsnJ.ngl hvorfor nun nu L iSterlet for er 6aeet
over tll et suvende §t. 57 t d,er lkke er mod,tagelLg for l{ærde-
spæaålnger.

[t4,tteho].te.
JerastEttebo}tene er a1le pressede mecl velEet §evLnd

(raage tll dem D.§.8. har 1 Iors6g).' RJ.6sbaaerae anvend.er en bevægellg Stdtteboltekongtru,k-
tton, der åog lkke uentes at kunne staa ffaa1 ped den Lnerlkgngke.

De, bevægeIlge §tøttebolteE lataJ.ngsklokke tskrues åen
udveadlge Keåelplaåe, Betr her har Klokken TllbgJellghed tll at
bl1ve utætr hvorfor dea rundsveJseer og hv1.e saa Ked.elplaåen mod.-
tager }Iær&espænd.lngerl kan d.et aedføre llllemper.

LeJeT.

Ved LeJepander anvendes saa godt som overaLt fyad-
støbnlng baade tlL HovedleJer og §tangleJer. T11 !-reursttlllngen
brugtes to L{etod.er, }regastøbnlug og Centrlfuga}etøbnlng. Ge-
heltrrath Kllhae gtk engang 1sln fld ind for PressstgbnJ'ngl tserl
Centrlfugalstlbnrngen er ueget slmplere; hvorfor ået ogsaa har
etn Retr og LeJerne shrLde vsare Ilge saa hoLdbare.

De tyndstøbte leJer har betydellg etgrre levetldr d.e

karr saaledes kgre en 20O.000 - 400.000 ke. ud.ea Efterbearbetdalng

IeJemetal.
TLl Vognlagere bruges en tslybronoelegerlngr eller en

Blylegerlng, der lkke lnåeholder Antl-Bonl mea lrun en rlage Del
af anilre litoffer som NatrJ.rr.u og llgnende.



5.
T3I sda[. Hurtlgtog - ?ersonvogne.

Værksted,sforhold.
Værkstedet er paå en §la&al.e Tysiclanils æLd,ste Repara-

tLonsværksted, ldet et Lll.le HJørae af nuvserende Værksted blev
bygget soo Reparatlonsværksted for tysklands fgrete Bane mel-
len Pots0am og Ber11n, Aaret L1r, (oa.). LokonotlvdeJ.en§ kom
fra ltrn81and og blev samLede 1 daværeade Bygnlng. §ienere er
Værksted.et Gaag paa Sang blovet udvldet; nt€o tla Uclvld.elsen
Jo bar strekt o1g over et Spand af Aarp er en hel laI af Bye-
niagerne gamLe r oB naa har J.kke kunnet faa et helt tuoderne
Værksted ud herafr men bar maattet nØJes med; hvaå §ygnJ.ugerre
nu engang kunde tllIad.e.

Værksted.et reparerecle udelukkend'e (D-åug tYageno

altsaa et ret ensartet !.{aterlel. Værksted.et var delt 1 to
Eoveåafdellagerl en Åfd.ellng for alml.aclellge Vogrrrevlsioner
og en for d,e stØrre Beskad,lgelser og Havarlster.

En,aLmlndeltg Revlglon foretage§ for hver kørt
100. gge krsr

Vognene bevægede slg fren I tlekke og saaledee t &t
de for de a1mlnd.e1"lge fievLsloner flytteåe en ofaku hver tiraep
og f,or de stØrre Reparatlonsr en "Takfi hver Dag.

Efter nogle ufak" blev Vognkassea taget fra Truoken,
og hver ful.gte saå oln iieparatlonsrække r og her kuarle det hæa-
de, hvle der var meget pa& en 't'ognkasse I at den koin tll at staa
aogle Tak overr ld.et y'ognkasserne her blev sat 1nd ved Slden af
hl,nanden og afveg her fra itækkeprlnolppet.

For de a1mlntte}l6e iioparatloner skete rrækkebevægel.-

aen fremad saa J.angsomt, at Bevæ6e1sen lkice generede Folkeaer
der gåk uc1 o6 lnd 1 Vo6nkassen fra det i Perronhølde værende
ArbeJåsgu}v. Herved lrndglk man at faa de hypplge ÅrbeJd'sstop
§om en aln. ltangertng ellers vllde rned.fØre. L,angsomberrægeleen
overførtes fra en 1 irklnnehØJde langsomt 8Lldeade Oal'ls-I(æCe.
ilvor der lkke vsr hævet *uLvl arbeJåed.e Folkene paa. l:rd.stlil.e-
11ge $tlll"adsbrædåere saaledes at de kon tll at staa 1 den rlg-
tlge ArbeJd.sh#Jde.
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BUra,oe.e
Alusl.nl.um o8
ålnk.

Af Erstatnl-ngostoffer for tsronce havea lkke ma$§s1
der brugtee elnk og Å3-umlnlur:nsskruer ttL f'astokrualug af 1ad-
vead.lge Llster ilrvo Stnkskriuerne var lkke tllfredsstll,lend[or
åels var &e ngrke t Farven (sorte)r herf,or kund.e flog rrke 61-
ves aogea !'ork].arl.ngl - lilnkskner andre liteder Llgrrede oiutrent
Alum1rr5'uasgkruer)- hvorfsr liovederne naatte pud,ses blankel E€rr
dat rrærste varr 8t $kruerne knækkede vetl $evlaåover§sngeso

I PostdEua irlev Alu.sr.tnl.uaeskrrrer foretrukne frenfEr
elnk - t Neuaublng var det lJ.ge oavendt.

De alml'nåell.ge Åietal«lel.e I Vogneae sa+lsori Eeø1a91
I{aandtagr Haandstænger, Krogel Bagegebærere, I6reekre&ar1 D6r-
hængsler ors,v. bl.ev a1le fremstlllet af Åluula.lun eller Alu-
alaluloslegexlngef,r men det var ll*e nogen Krlgsforanstal.tntng
§ori ea llrstatnlng fOr iironce, det var v.Ognene nornale Uclstyr.

IreEsstof.
liærllg bemærkelsesværdig var ;invendelsen Lf }ross-

stof baade som Iiunsttræ (l,h.sonlt, der anveudtee ron .berirJeame
1§teået for liryåafLner), o.3 §om en s].ldfast I'{åsse kaLdet lfy-
dronol (Ilgneaåe Ferrosel). i1åste §tof blev omtalt rosencle I
santltge Vp:rksteåer. Oprindellg ve: §toffet tænkt sCIm et §ir-
statnlagsstof , men ved Srugea viste det s:*rcleles gorle o6 d.et
tldJ.lgare Haterla1e overlegns ilgenskatrer, hvor-for de? fra
Irrstatnlngeotof er ga:iet over til at bllve et iliu6sstclf.

Ilydronol kuacle med irortiel a*veadeg pae itederlhvor
Glldehastlgheden Lkke var stor t aE hvor cltrt k.;r* tlL at skorte
paa lirn#reIse1 irvorlmoå d,et irke egaerie sig paa §teder ned' stor
Gllåehastlghed og Sted.er; tler fordred.e en etor 'y'armetransøls-

slon. Ilyd,roaol var en dearllg y'srglelederr hvorfor clet fandt
erln mest l:r:Bltlske rl:tvendelse, hvor tsevægeLssrue var suaa f.
iiks. frec o6 tllbagegaaende. Stoffet blev &og eaiLnu enkelte
lrteder anvenf,t son I'orsøg tlL Sf,snlnger I 'fruChe I &€n som BdS-
nlnger 1 Brenrseh.engere vlste det sljj d.og paa Orund af ået gtore
F}adetryk og tsøsnlngens korte Længde fcrr r,l,egnetl ilgsnlngen vlLde
flække.
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ri-lidr_Lede
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Bet enestaående vlste llyd.ronoL slg at være §oB

!,-_Ilgg§egn!f*qså!^Itket. Bærefladen var t 1dlLgere

i-- .-.-,-. -.*.t:i;*.-^-*

de1.t I tre Aftrapnlngerr soEr

vlst pgs kiklt§€Il; Iuen veå åD-
vendelse af iiydronolBlade som
ste}leaalægr har nan lnrnnet n5-
Jes meå den nindste af Åftrap-
aingens Bmreflader og Gan6en

§ku1 tle væfå*bf tsv{? f^-E,}dre .----
iiy'lronol anvend be$ o$fl&a sors .rltdleJne paa f,ruo-

kenes /&selg*fler. I,eJuern sed paa +'ilselgaflen, og I-kke paa
AkseLkas§erne. LeJaen var tI-rlligeee af Jern el1er Sroncep
i:en bliver nu ned g"oot, iresuLtat frer.:rstlilet af }lydronol. IeJ-
nen har Fot*.t.§o;ii €t Vlnkeljsr:nr som vlst prra ljkltsen? o{f &Aa

(,]

fastsicruede
nolen bllver
llåa :I&itF_q,q-r.

h

paå
de

.&a& p&ssa at have ea tllpae
1 etor }Iunåing f.iiks. § = 15 an
for at undgaa itevnsåa:rnrslse.
Jern- elLer ilronseLeJaerne var

Gaflerne r rnen for at unilgaa iiull"erzra 1 iiydro-
ylve LeJnere fast,holdt raerl .{i1ebolte, .:o;a vJ.gt

I

i,

- -- -1--r- _ 
--

,!
I

/;n

Endellg anven&Le§
inelLem truck o;.i lognkasse. ile
kunde rlve 1 hvi"s d.er lkke kom

ogsåa tiydronol
tlrlllgere var
.l'eåtstof tlL.

veil lalanccjskb€ine
af Jern, nen de
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llu æaclredes §lld.skoen d,erhenl at en slrkuLær 8aller-

kea 15O-200 rnm Ø og L5-20 nn tyk blev lagt lne1Ieu og saaled,eoe
at tallerkeaen kors tlI at hv1le peå on KuglekaLot, saa dea kun-
de lndstllle sLg efter Bevægelserne - E€ §kltsen. Resultatet
var ssrIlg 6odt; en Tgr]]srken, der havde kørt slne L00.000 knr
var at betragte sost 4y.

,Den ånvendtte §droaol blev
I bearbeJd,et *s6 §kæreroetal

.,:(lYld'la).
,lr,r

HJul.
Af andet benærkelsesværd.l.gt kan nævnes HJulbehanå-

L1ngen. ÅLLe iiJulsæt 33s fievislonsvogaene kon und.er et Heale-
apparat 1 d,er reglstrerede irlcsellæagder §jøIelængcle r SøLe&ta-
meterr §ØLekastr iiJulsll-d, !'}angeolld, Akselmlåte orBovo
Haalene blev noteret paa et ikema og heraf fremglk saar hvad
d.er sku3.de g6res ved. HJulsættet. Der tLllaåes et vJ'st Kast
paa §llen nok Or5 mnl var (astet størrer ford.red.es d.er 561e-
afdreJatng oS i'}rægepoler1n6. Und.er å{ae,Ilngen sldd.er HJulsæt-
tet opspændt I Plaoler.Ål1e iøler blev pnsgepoLerede efter
Krupp-Hetoden efter forudgaaead.e BeerbeJdnlng. I fdsslsa,pp&-
ratet blev ogsaa fastlagtl hvor neget d,er skulde paasveJses
l. Knærkea for ir1angeelld, om der skuLde paasveJses 1, 2 el1er
5 Lag.

I{JglrlngesveJ snlng.
Iraa VeJen fra l{aalemaskiaen passereile HJulene HJul-

rlngesveJsemasklnen, d.er oveJste med 5 SveJeesteder 1 Funktlon
aa.ntld:Lg paa en HJu1rln6. Paa Grund af d.e mange §veJsestederl
var $veJsetlden bragt ned tll L5 [i1nn. Fr. itlng lmod tldllgore
50. &l1.n. I"ln nyero t;laskJ.xe fra Å..8. G. skulde kunae udfgre SveJs-
n{ngsn pa.a I ililjln.

PaasveJsulngen udførtes gerne lad,en AfdreJnl.nEen.
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f,lultlrelnlns.

-

Tll lljuladreJnlnSen anvendtes He6ensehelat Htul-
dreJebæuke af forskelllge Aarganger en ældre fra 195] uecl 4
!{edbrtn8ere tlI hvert EJul dreJede lklre Baa 8oåt, dea aatte
I(ast I l{Ju1,a*ttet. Værre var dog en qyere åænk aeå tryklufts-
tllspænålng og 3 eiod.brlngere pr. IIJuLs åea kunde levere fær-
dlgdreJede BJuL med hele 2 un Ihstl bedst Yg:r 3ænke meå 2
Medbrlngere Pr. IIJUI.

I§ed d.en tlye rrykluftsbsnl v8r &er Ltdt vrøvl ned
fæthedoa for frykLuft og dermed Fagtholclen af HJUlEættet. Ve:r

DeLene teettelkuncle åen nok holde faEt.

Skæreuetal.
Der åreJeåes overalt ued §kæremetal KVal.ltet § 5t

åer anbefaleåes Lkke et bestent Fabrlket, d,er var lkke sae
me6en Forskel paa dem for de aLm. Kvallteter. Der anveadtes
Skæremetal fra hele I forskelllge Flrnaer dog uorøalt mest
Sl.d:[a.

Da man ku]l skulde renåreJe HJulene for §Ltd paa

løbebanen, toges der kun en ret rLnge Spaea af HJul€r€, åer
alLe blev færdtgdreJeåe 1 kutr eea §paan. fllapenålngea var
rlage veL lnrn Or§ ru,,r. Br. 06dr. Iiaarde Knaster 1HJulrtagen
hlårØrenåe 3rs .tsremor;lng dreJede nan lkke urcler1 tn€II skære-
roetallet skar llge lgennen Knaeter. Den af&reJeile I#bebane
var pæn paå nær paa een §prrkl der afgatte t}tclelj"gs faSdtrrærker

paa ldbebaaen.
Besparelsea ved åpvenåelse af skæremetal beløb

slg 5. dette værksteå tll 20 ts. llJulrla$€ pr.r §aslled.

HJul.
l,{an åreJede tkke ilJulene ren6 for Brerasefladerl

een udbedrecte &Lsse efter DreJalngen ved PqasveJsuing. i{Ju1-
ssttet rnaatte cla lgen op I Bænken for atf8h *o Sausspaan at faa
det p&asveJ§te afdreJet. ldan havde nok Ptøvet, at glatte det
paasveJste ved llaandsuergelstene men ået gav lkke dan for-
nldne ønskeile rollge oang. §'orpvrlgt var s]an ret krltlek ned

Kast L HJulene af llensyn t11 Vognenes Gan8e d.er tlllodeg 0Br

0, 5 tta.
ALle tlurtlgvognshJu).ene o88sa D-Zug Vogne r d.er k6-

rer 150 @//tlm. afdreJeiles ned SnlgeBe 1:20 og 1:40.
PaasveJsnlng maatte dog kun foretages Paa åe bløåe-

re HJulrlnge ned Styrken 7O kg/una elLer d.eruad,er. Hen det
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polnteredesr at man maatte Jo sørge for, at faa den rlgtlge
Elektrod,e. PaaeveJsnlng paa Breuoeflader var uden Ubeld. an-ivend.tv2 Aarr og eaa vl}de nu prøve ved PaasveJsnlng at reBa-
rere en meget stor Bremseflade vel 100 - 150 nn lang. l1l
SveJsalngea a:nvondtes epeolelIs beklpdte §Lektrod.er,

iiurtlgrrogashJulene neå lityrketallet 110 kgy'Enr
paasveJeee; d.e afdreJed.e med noget Begvær necl

og rluge litsærehastlgbed ca. 1? Ei,/Å{l.n.
liJuJ.rlngesllbalag anventLes lkke mere I Fremgangs-
alt for Lang Tld..

maatte l'kice
iikæ39691.1

naaclen top;

§kæreaetal'
t'ærkstedet brugte »kæreaetal pea §aå godt eom ell,e

Bænte og havde derfor ogsaå egnede Sllbemasklaer hertlL. Ved
tslybroncelagerne, dor var de eneste åer anvend.tes paa dette
Værksteå, oE so.'n leveres 33s §peclalrrærksted.r blev åe br*gte
l,agere udboret meil et Soreståa} belagt lneå fldla, Boresplnd-
lea lØb 400 0adr./'d,Ln. og havde ea tLlspænd.lng pr, O&dr. paa
OrO2 rmr. Lageret bl"ev udboret neå ea ltdt større Dlameter
end d.en der roaaLtes paa den feerdl6e :iø1e. De brugte Jragere
f1.k Eaaledes stadlg ea Upfrlsknln6lladt11 §lagLod.n1ngen SEl"n-
te 5.gennea Blybroucea, saå blev lageret uvægerllgt kaesetret,
d.a Underlaget saa blev for bLødt.

§Jul.
Af aad,et ved Værtsstedet benærkeåes, at de ganle

sLldte lijulrlnge fJerne&es ved Overs-k"erlng ured mekanLsk sty-
ret Skærebrænd,er, der fremfgrtes ved med. Haandsvlng at dreJe
sn likruespln*e3.. I'ørst havd.e Brænd.eren iietnlag efter Br åer-

efter Retnlngen b.

11 e
Værks!e,gsf orhql:d.

Værksted.et h."dJ.ft Ub-hrg"11gh*d"t *,f 4" lqfp-
plge Portop).uknlngero nåar Vogne eller Vognkas*er udefre skul-
d.e rangsres lad 1 Værkstedslokalerner hvorved lnegen Varne gLk
tabt om Vlnterenr og i'olkeae blev udsat for ubehageltg Træk.
Spør&smaaLet løstes d.elvls voå at anbr.lnge en f,astmonteret
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$Iues pea lrkydebroenl der kun lpb et Par tr'Ieter fra Muren.
Veå hver Rsng631ng btev en Presenalngklan arrvendt til 1læt-
ntng mellern $luse og $,1ur. Silueen havde to §vlngdøre 1 Enden
bort fra Åfirron. $luseLængden var d.og lkke stor nok ttl at
kunne rusme nere end et kortere stykke af en Truckvoga.

$øsatnggr og Bolte,
De i Truekerxe \r€areud.e Bo1te (sptftbolte) havåe to

$LJ.åtrtn1 det Etørgte pa,& o&o ,A-72 nn # det and§t Pa& Gao

26 w fi. Maalene kan tkke erlnåres helt n,ø3e3 r€B Henlngen
med de to §tørrelser varr &t ea sIlåt §vær 8o1! kunde z'gg-
clreJes aed tll åen tyadere. lian genenveadte saaledes ganle
BoLte, hvortmod Blonlngerne udsklftedes. $Ltdtrln f,or åfs-
nlngens uåv. Dlauneter kunde Jeg tkke faa KLaxlng paar den
ene.s&gåe,åer lkke var nogetl den aaden talte lldt os 1mm.

trucke.
fnrckene Justeredes ved at senkes ned over en oar-

11g konstrueret Fræsenasklne, der ned mange Fræsere saratX.dlg
afarbeJdeåe samtllge fruekens Slldfladerr og§ea §IldfLader
for §vlngbjæIken. De forskelllge Splndler betJenteE veå elek-
trlsk frykknspstyrlng. S'orlnden 'r'rueken blev anbragt 1 Fræse-
ms.sklaen, var frucken blevet forelpblg efternaaltl o6 de slLå-
te Steder var udbedrecle veil PaalægalngssveJsalag.

Ifasklnen å$lvendtes lkke overfor Presgstofflaåer1
her blev 'Iruckea sat 1 L{åål paa tldllgere i,iaade og ikke pas
Preesetoffets ;rlldflader1 Iilere Faa d,ets Anlegsfleder'

Sn Del af Truckene var helsveJste.
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Easåqlur& Oodsvogpe.

Paa Forespørgslen veårprende UeteLbeøparelser da
gJordes der tseetræbelser herfor flere §ted.er lnd.enfor itlgs-
banernel arerl lkke 1 dette Værkstedl der ud,elukkend,s Jr€parB-
rede Godsvogne.

åe.I-er:
Goå§rrognsl"agerne levere&es feråtguclstØbte fra

andet Værksted. - LeJeaetallet var en BJ.ylegerlng.

S J q3 rl nsJi e lre,1s f,tl,n e .-

Åf særllgt ved Værkstedet kan næv:resr at der aa-
vendtes en liJulrln6eeveJseeraskitle t1l Pai,asveJsnlng for FLar-
gesl5,d. Der regned.es nied. fuLd 5lkkerhed,. Ved. stØrre SLtd
paaeveJetes llJui.rtngen f#r ÅfdreJalngenr yed ml.nd.re ,iltå
paaøveJste man derlsod efter ÅfdreJnlngear og det paasvaJo-
te bLev afslebet af en paa SveJseuaeklner lnd.bygget §imergel-
sten, saa §1lbnla6en blev uelfØrt saottii5-g ued åer sveJstes,
og s*aledes på& en f,.taade uclført i sårwe 0peration.

iiveJse:"åekLnea var dog kun udstyret med et 6rr-
keLt SveJsested..

li]<ælepeSe]:

l,;en var ao;n ForsØg ved i{JulafåreJnX.ng begyndt at
anveråe ikurernetaL laa flera l{Ju3.d.reJebipnkel og åer skulde
kunne opns.a.s store ForåeLe herved.

EJul.
HJulrevislonen foreglk gon Flleevegfahren - d,er

var flere Folk, der lkke bestllte aa,let end*ad.skill"e og de-
,aoatere Akselkasser og atter montere, ladoætte §mØrepuder,
orsrvo - ilJulbevægeloen foreglk efter et U. Demonterlng og
itevlslon foretages pBå et $por1 Monterlrg paa Nabosporetr
d,er havd,e modsat KØrsel,sretnlng. ,'.:
Transporten af il,e enkelte DeIe, f.EkB.
Iragerpand.err der kau geuanvenileo1

__"&>
\
'

-.d---Smlrepuåor 06 llgnonåe1 foreglk ved smaa Vogae p&a c8. eOO

mm Snalspor. Vognene slldskede uaaledes Delene fre den ene
Plads tll rlen anden. §,iand.on1 åer skuLde anbrlnge Akselkas-
serne paa liJulsfllerne, stod. t forsænket Grav for at opaaa
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pesseaae ArbeJdehl JOe.

AfdreJede §Øler blev prægepoLereds. &tan hol.dt paa
Polerlng fremfor S}lbnlag, ldet hævd,edes1 at der ved S11bda6
af,sattes stss,a, §aergeJ,korn 1 ljølens Overflade I der tsom tt I at
vtrke skad,e116t.

Eåuld.IeJnlns.
Der anvendtteg HJu].bæuke bagde fra H66enscheld"t o6

fra DeutsLand.
I{asr flJulsættene skulde løftes ttL og fra Bauken,

anvendtes en §rlbetang sorn vlst paa likåteea.

l1=

F.1ed.re..

, I FJedersref,len blev elle }"Jeåreae b'rkkede ved
/alsnlng, hærdede paa en FJeclerhærdemasklae. FJed.erkurven
blev sam&enpresset bydraullsk.

Trykl,},lft:.
[rykluftsarmaturen rs]pareredos I serllgt Vævkstede-

t+

,^-1-4
ii I- i ..- +- ---..-l l
i-=-'fl
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lokale. Syetemet 81k 1 P.etnlng af Fltessverfahr.etst ldet
Eenerae kørtes fra d.en eue L{asklne eller Eaan&værker tlI
6en anden pes §xxa& Voilne I der IØb pea CBr 20O mæ breåt
SnalspOr, Veil en ret le.:ag 5'11eb*ak valr Aer Transportbaanå
paa lgng§ neå genne$ tr'llebænkens tsor&plaåe. trykl.uftsde-
lons Tæthed kontroJ,eredes veå l,l-ert§pnlng 1 et Glaskar fylitt
nied. Venå,

Værkg-tedsfortrolL.
§veJseafdellnåen haVde iiVe,serae staaEnde 1

smaa Bease ued ea. ? m. høJe ;iklllev:ngge onkrlng, hver Baag

havde slt eget transportable iiveJoee6gregat. l)er eveJ§teg
meget paa Undervogsxe, elne §ted'er lndfældedes korttærede
litykker af FrofilJern f.tiks. !'1l8en af et u-Jern o6 enkel*
te liteder opbyggedes I'rofltJernet v6fl $YeJenlngt Beårr usJl

lkke hevåe §rofll,et veil }laanden'
\,Iærkstedet havåe et 5a[åb].æøalngsapparst tlL

§anåbLsonin6 af Bek1,e:dnlngsplaåer3 Xnåea de tagos L Ånven-

delse I Pladerae førte8 Feå iiøJksnt lnd Seanrs& en Sipalte I
ea Lukket Kasse I hvor iiensnlngen foreSlk3 ttet hele vaI ån-
bragt I seJ.ve Værksterlet.

å{alia8en s}ru}åe hæfta beåre p&& ea saadån s§.}Is-

b1æst Plade.
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ffegPublng. Personvogne.

§ronoe.
Aluralnlu.B og lll,Jinh.

Iressstof.
Her forevlsies eri hel lllle rias;ling af r)ele r hvor

r*an rrsa gaå6t bort 33s 3roreer, §6 I u'Le«iet anvendte Å]unill-
umslegerlagerr Bekalitr FreEgetsf og ;ltnkr tået svs,reåe neget
tll d.e Deler der allereoe freustlllee af Alusrlniunsleglerlnger
1 vore egae Vogne r dog mere udpræ6et, ldet se.a vtdt son alt
l,teteLbesLag blev fre:estillet af Ålunlalui:islegeriug.

$orn tidllgere rrærrnt øiaat be i"lurriLa:.urasåe1ene l.kke
opfattee som iirstatnlng for i3ronce; tlet var no6et Uåvlkltngen
og øoderniserlagen tl,tLe med, eig; hvcrfor det osseå rrer J.nd-
fdrt'paa de nye I'ereonvogrrec Åf lele ka» a'svne§:

St,or elektrLek F.firryderhasse tlclltgere freinstil-
1et af Bronce ,nu af ÅIuralniuna ned FYessstof lnrlskrrdt eakeLte
liteder so$, lsolereade DeI.

,l:inclre elektri.sk §anlekasee I der tirtilgere var
fremstiLlet af iironee nu freastil-IeE Sagi:is;crr åf liiululnlir"ml
hvorLaiod den forreste er uflfØ:'t. 1 il*keiit, for;ret §ov! eR

fir:sse paafdrt den forn#dne In§skr1ptlou. SJalt<laa.*er, oa"ut-
L1ge Dgrgreb og liaandb$Jlerr atQre og saa&r Hattek.rose, Ba-
Sagebærere r lysekroner; J.,a-aper, liskebæ8r€ r !'lririuegragrler t
Beslagllster, D5rhængs3.er, store oS sffraa, freirtstflledes af
Ålurolulr:rn; derlmod havde rasn daa:.Llg Erfarlng 1 sail Iieaseende
i,red. Gardlnstangsførlag€:r for Fiullegsldi"ner, der nu freraetil-
led.es af tynd JernS;lade. Lre fleste Dele paa lollettet blev
freniatlllet af Åluinlnlun paa ruer eakelte W, der kosmtsr 1
Berørlng med Fugti6'hed1 her har man pea Grund af Korrektlon
maattet gae bort fra icJ.untni.r.rn 06 over til iJronce eller iitg-
beJern, s&&Bo!l GulvafLØb med l1ist, hvor det underste frem-
still.edes af galvanlseret ,itøbeJern o8 selve illsten af å}u-

I

/l:-.
minJum. En enkelt Åfspær-
rln6shane vaJt ændret tll
Broncehenetold og St6be-
Jernshus. En limngde aabne
og lukkede ir{6trlkker vsr
frenstlLlet af /tlunlnl.unl
llgesaa meå l3pænd.esklver;
§plltter og §kruer. Idan
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havde prøvgt iiiukskruor baade med og uden forntklet Hoved,l
og det mærkelige va:rl at llaan*rrærkenne her helst vltde ar-
beJde med. ZLnkskruerae - ctog ba,nærkedesr at ilLnken lklre var
korrektionsbrrstanåLg, De Steder, hvor den Lyse Farre eplller
ganorenåe tad, har aan belrold.t Heøslngskruer. L{an vLld,e el-
lers l.kke I støme Uf,strækul"ag gaa over tlI tj.nkr da d.et var
noge*t sk6rt ubeetnnd,Xgt aoget. &ian havåe CIgsaa anvend.t Alu-
nlnlurn tll Laanedel,e, men enkeLte Pleåerr ::ikudr1g]"en, i'a}len
[rr!1. var frenstl]"let af oTgrn, hvoraf ncgle ile]e var galva,r$-
sered,e. Haantlgtængerne paa Vogueneg §ndeståeåØre var ucrd.etr-
iiden fremstlLlet af et hvlCt ifunststof - fremstlllet solt
Rør trukket oyar en Jernsta;r.3. Stoffet saa neget §rgleJalsk
og tlltalende uå, rrran ver lkke rorlstandedlygtlg overfor §Iag.
EndeIlS fre.r:stlLledes enkelte §avnesktlte t :il.nk eller !ake-
1r.t. -

Oer kla,gedes over Alumlnlumsaskebslgrene, der tkke
kuade hoLåes reae Lnåvendlge, fulet aske og andet e&tte sig
faetr og Båa ødelsgde rlråri Åsk-eb:ngret ved Uårotsnlng.

Vlnd,riesraåHel:n€i fre*st.illeåes o6ear.r nu af ÅLuu!.-
nlusr mod. tl-d)-tgere Bronee.

i;e forskelllge r'i1u,::Lniut*1egerånger skul"d.e \rære
anfØrt t P,I..N. 17L3,-

r.ian hs.vde ogsR.rl prgvet +iagnlurasl"cgerJ.rtiserr r*.en paa
Grund. 63 tsranclfareu baaåe yed jt;lbnlng o{,; i}reJntn.;5, hvor Dre-
Jeren skuldo have ea i*rnd.kasge med Skod atrbragt over §ænkene
vllde man tkke forts,*tte herrned.

Idvrlgt henvlstee tlL en Å:'tlkel 1 U.D. I. 1940 af
§elchsbahnrstr HØfflnghof: I)1e Vern'eu.d.ung austausstcffe des

Deutsches Selehsbahn.
Alunlnlunshaaniltagene tl} Dgta flk lstpbt Jeratenre

paa såeiae !§arrd,e, som. de nu istøbes I .3ronoehaauåtag.
I Itessstof freæsl;llled.eri ogsaå DeJ-e som }itre.a.d,stangs-

holdere rvlgt tll folle'bterr for l{acr-ndklæd,est,ans eller ll.gnende;
Dækselbeslag uled Inskrlptlon o, $ryo

Cu,ir:01.

iror at spare Siurml er m&n ga:'*.et or,'er t1I et anvend,e
i)lntsch Varmeslants€r melrem voguene, men i disse v&r d,er t1d-
llgere ret storo Broncerlele lndby6getle, de or uu for dut meste
er.ctatteåe rned Jerrr, tler }lge 1 T*tningsoveriiarlljon $r f oreynet
ned. ,3ronce.
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Værksteclsforholil.

S§debroen lnde 1 Værkstedet var halvforsænket
meat skraat OLagle 1 begge $lder. S§d.ebroen var derfor for-
syaet med. tlleplåeecle VlppesXlnner 1 End'erae. For at hlnilre
I'oLk 1 at koume L Klemns ved. de udragende Ulppeaklaaer IIt-
der §kyd.ebroens HØreeL r var der paa Skyd.ebroens flre HJør-
ner anbragt fJed,rend.e Varskoplaåer, åer ragede Lldt læugere
ucl enil selve Vlppeeklunenr oB goEr paa d.en htaade varskoede FoIk
noå d.en veå Gu}vet konrrqende flppesklnne. Der var lkke heL
TlLfredshe<l med. denne SkydebroanordnX.ag. Ford.elen ved Årran-
gementet var, at Vogne kunde køre trrærs ovor $kyd'ebrograven
ud,en Anvend.else sf Skyåebro.

Tr,ucke.

Ea Truckrevlslon foretages Paa ] flrer. Truokeae
blev k6rt tll Revlslonsomraqået paa §kJdebroen t kørt lnd' paa
Revlslonssporet, l,;fif fet af HJuI ved Kran. Truckrsråmen kom 1
et stort Eoge}ar' der stod. lnd.e 1Værketeåetr 08 son va.r
fyld.t rn€d P.5. Afkognlagen tog ca. 1, tll 2O hllnutter. I'ra
Kogekarret blev Truokraroaen anbragt paa et Vlppelad tlI
Afepullng. VLppeladet kqnde svlnges 1 forskelLlge Vlnkler
for at fremme Afspullngea. Qmkrlug ;ipulestedet v&I o8. ,
hieter iaø|[ Plankeværk. (Kogekarret anveBdtes dog lkke 1 øJe-
bllkket, da mau v1lde Epare Baa &lallngenl og a1 deu ganS'e

håallng bLev fJernet 1 Kogekarret). 'Iruckranr:nen Eættes paa et
transportbaand. Saatllge aftagellge Del.e fJernes og 1ægges

paa Transportbaandr der brlnger dem tl,L UndersøgeLse, og hvad
lkke lndeholder d.e rlgtlBe T'æreuaal udbedr€eo ALIe Truckeng
sveJste titeder bLankbØrstee (renbørsteo) og efterses for Rev-
ner. Ålle nlttede Dele eftergaas for lØse l{a5ler. Truakram-
men kommer pag. Kontrolbord og efterrettesl hvls 8Øres nødLg.
En Koatrol paa Maaleboril foretages dog kun sos fast iievlslon
hvert Uende Aar. ,§aalebordet vsr en stor Retteplan mecl Anvl-
sere og Maa1eklod.ser paa de forskelllge SLldstecler. Truekram-
aen kommer atter paa TransBortbaanclr nye Normaldele strøEner
tll, llgnend.e eoq ved Demonterln6enr oB llaamontgr€Br

Ea Raromsfrsseeåsklnelllgnende den der allerede er t
Brug 1 tsotsdaml VBI und.er 0pst11l1ng1 den bearbeJder samt).lge
,ltlldflailer sa"Ertlelg og ned ttl rlgtL1l Kontroknaal. ],taeklnen
er eLektrlsk trykknapstyret overalt" Prlpen pg,a Maeklneu er
1O0.OO0 Mark.
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X.9.

HJul: HJulrlpgesve.l§n1ns..
truokhJulene ruL}es hen ttl et AkselkasseåElllotl-

terlngssted.r Saar t11 §fternaallngr AfdreJnl'ng og Prægepole-
rln6, Frægepolering er at foretrække frenfor Sillbnfurg; og ud-
føres for hver Lpbenile L00.000 kn. og for hver HJu}afdreJ-
nlng. Der anskaffes et §veJseagsSegat fra A.E.O. fOr $veJe-
ntnt af l'langesl-td, d.er skal paasveJses tre §teder santldlgt'
§t llJu}sæt færd-tgsveJnes paa 20 &11n.

SEæf:ggetal.

Der skulde gfres !.orsø8 med DreJnlng mef, it'idla.

Leleroetaller.
LeJenetall*Iu1{?ånfg, d'e hurtlggaaende og haardere

belastede Vogne nfyUro#ååSftllerapancler.For de lettere Vogne

beetod lejenetallet af tll.dels rent ts}X car 98$ %, hvortll
var sat KarsLuxxr §atrlumr l,ltlum og Arunl.alum'

BØsnlagerne 1 f5ug§Pp?*qgle 'lsattes med I mm

sprlng 1 IiLldtrLnene, sofråEYffi#!fiåty tldeu ens ' n&ar tsoLte-
ne var sllåte kessarecle§ d.lsse. Blev et Hul tll en Bdsnl-ag

for etortrlukkactes det ved $veJsnlng.

Presestof.
LiaJr har pr6vet at anvende støbeJern 8or1 leJnere

paa ÅkselgafLerne, uen det glk lkke saa Sodt; derlmoå har
Kunetstof (pressstof) vl.st s15 udmærket'

Værlcs-t eiLs f orhold.-
Vognene rykkede t Reparatloosværkstedet frenaå 1

Ta.k paa besteot Klokkes1et, ilet kunåe hænd'e at en Vogn J'kke

naaeåe at b}lve færdlg I O.enae Takrække r men derfor kund'e

den lkke holcles tllbager den maatte gaa sln lurnus lgennem

og saa bllve sendt tllbage 15en for forfra atter at berynåe
paa Takrækken. Det kunde eu enkelt Oang hænd'er Bt Vognene

glk Reirken lgennen tre Gan§le, lndon de blev færdlgreparered'e'

HluldreJnlng.
Der anvendtes i{egenschetåt IlJuldreJetlænke.
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Igrllnee:

§ærltg benærkelses\rærdtgt var Lærllngeværkstedet
($kolen)roE §ehelurath Dr. In6. Kflhne paal.agcte m1g speclelt
at se denne nye Skole, soa Rlgsbanerne ve.r stoLte &f.

Antallet af Lær1lnge var for §ld.en ]40 oa. 10 ø
af Reparatlonsværkstedets tTandskabsstyrke.

Iæretlden var 3 Aar - tldllgere havd,e den været
oppe paa 4 Åar - Iærllngeae glk paa Sko1en I Z yA fran, des-
forud.en r.raatte d,e dog besøge den alnindellgo Teknlske $kole
osr Aftenen. Efter 2 l/2 Aars ForlØb kon Lørllngene ud t Re-
paratlonsværkstedet og efter det ,dle Aar var åe Ungevende.

Efter endt Uddannelse fortsætter Ungsvendene ved
et elLer nndet ttlgsbanerærksted., de afskedlges lkke, R1gsba-
Derne uteaer at heve bibragt Iærllngeae ea saad,an Udd.annelse;
at a-e Fnsker at hoLde paa dea, aelvom der var nok af §l.rmatsTr
der genae vilde overtege deu.

Lærltngeskolen havde en sær119 Leder, und.er bven
Isrere (dygti.be Svenåe) og Koatorpersonale sorterede. Der
regned.es med en Lærer for hver 15 læerllngeo

SkoIen her var speole}t beregnet paa Utld"anrrelse
af Ilaand.værkerel der skuld.e beskæftlge sig nred. Yognarbejriel
hvorfor l*erllngene beade gkulae kunae arbeJde 1 Jern og t
træ. I*erllngene faar I de fØrste Åar en rllmenuaoannelser og
skal de ud.elukkende arbeJåe l.,Iern, blLver de l den sld.ste
Del uddannet i et ^apeclaLel sae$oul [ikruestlkarbeJde, DreJgtug
og llgnende.

Iærllngesko1en laa i Værkstedsteralnets Udkantr
forholdsvls højt ued ea I'yrretræsplar,rtntng bag:ved og tl1 §1-
derne. $kolen llgnede mod den Lange BetonveJ l1ge for, pegende
uod lloved.lndgangen og trapperne op t1J. I'Latoet ued slne Blomster-
rabatter foran .Sygningen og den hvlde facaile rsed rødt Tegltag
et helt 1111e ;jlot.
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Ilvad man saar var lmBonerenåe og kan I Vlrke-

llgheden lkke beskrlvee her, men rtae seo, det hele var smrkt
udfrrrt nod gocl Snagrog overalt herskede der lienJ.tghed og pla-
Ilg Ordeni oS sonr Værksted,sd:lrekt6ren eagd,el raen kan llge eaa
godt lave det pseut son grlret, det koster lkko meget mere, rlerl
det sstter $1t Fræg paa de unse og gilTr at de uvllkaarllg
opfgrer slg pæner€.

Bygnt-:rgen var bygget I 1 I'1ø3e ud.fra iioved.by$ningcul
t) t
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saa eB Benere Ud.vldelse paa hver af l'løJene kurrde .foretagee
uafhænglg af hlnalden.

t"ra Hovedtrappen kom Ean gennem franske Svln6cl6re
lnd t Forhallen, hvor et 1111e pænt §prtng:vand moile].leret oE
lndbygget t hlurea gav DrJ-kkevand tlL Iærling€neo Oennea en
fransk SvingdØr tll høJre kocn man atter lnd. l en Ha1 med. d.eu
tyske lilgs6rn malet pea .Loftet og ea smuk tsetontrappe med,

haandsmedet Gelænd"er f6rle op tll de to ovenover llggende
Etager. iivlngd.dren J.lge frem fgrte lnct 1 selve Værksted.ebyg-
n1n6en, hvor man Ilge for t den mldterste fløJud.bygnlng
havde Lærllngene, der arbeJclede f iræ og I f1øJen tlL venstre

/
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Iaarl1.ngener der arbeJdede 1 Jera. Llte tll venstre for
IlaLLen var L,ed.erens Kontor med Personele r iiontoret havåe
§peJ).glasvægge ud tll Værksted.erae og 1aa oaa h6Jt1 at d'et
gav et gorlt Ud.sya over begge §løJene saantldlg, J-det fIøJe-
aes ljnile8avle lnd rnoå Lederens Kontor Var fjernetlel saa d'e

to !'lpJe I Vl-rkell6heden uågJorde et og sa&^Be l,okale. tr'16-

Jen t!} hf jre for iiallen luåeholdt, 0ink}ædnln6sloka1el tol-
letierr Vsskerumr Brusebailr ilodbaåskweaier saøt trlevatorruo
fOr §pl§evaJ.er til den paa 1' oal ltggendE ilplsestue.§og€t
Kdkken forefandtes lkke, da i,tad.en bragtes frs Værketeåets
Hovedksntlne.
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I den rnldterste }.Iøjudbygntngl der er bere8net
t11 fræarbeJde, er anbragt en hel DeI uroderne llØvlebærrke og
mlnd.re TræbearlleJdnlngs:uaskller s&iasou irrrndsav, Baand.saVl
Åfretter, Kehleinasklne, iykkelsehpvr- Jil irqkalet trØrer der
forud.en et VærktSJsudleverlngsrum o8\'eb Lærerxoutorr

I{ver l,ærer havrle et r(riveborri ue<i i'kabe sarllt et
KJ"æSeskab; a1t udfØrt i lyst iig. iokaiet var lyst r,ed JpeJ]-
Elasrud.er uri tl1 Værkstedet.
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I f1øJen tll venstre arbeJdedes der 1 tlern. i{er

var opstlllet en hel DeI Fllebænke rned likruestlkke og enkelte
FUebænkeborenasklnerl samt VærktØJsoasklner, Iregt DreJebæu-
ker der alle var ueget beåre end, d.e l CentraLværksteåett K§-
benhavn, væreade Lærllngebænkei aen der forefandtes ogsaa
§veJse- og SkæreværktØJ, Boremasklnerr tr'ræsenasklner oB lrche-
plngr:nas1..1ner. For End"en af L,okalet var der ogsaa her Kontor
for Ler:errle mecl §BeJlglasruder ud noå Værksteilet.

I{ovedfLdJen, der Lalt hevde tre litagerr havåe paa
1' 5a1 §plsestne I pæn lys StlL rned blastkvadrade *a.rdtner vedl
Vlnduerne. tsorde, ;jtol-e, .i'arel o6 la;aper var aLt hoLdt 1 så,mne

noget, moderue-barok Stt1. Gulvet llgnede }ixpankor &en bestofl
af preoset Trær hvor hver anden Kvaårat var Lysere og hVer an-
den nØrkere I §anren.

- §pisestuen blev frernvLst rned §tolthed.r $i5 erå &orsom
T1rlg vg,r, at &ærllngene sely hs*våe frenstillet alt In-vontaretl
lkke alene til *pl"§estuen llen ttl ltsle ;,kolenr herl iadbefattet
Spiseetuens 4 Tr'ælyoekrorler.

Iærllngene fremstllLede i.kke udelukkende liyttearbeJ-
de, raen ogsaå s*iukke KleJnaaredearbeJder efter Årkitekttegplngr
su,ågo:n Gittervi;rrker, §elæadere f.Ehs. hang den tyske ,ira ud'f#rt
i flrkantet ;jtangJernp hængeaåe paa §meåeflEjens hvldkalkede
t'æg. Lærllngene lavede ossaå. Sord.er otoler Skabe, Lkriveborået
Dlsker iieoLer o.§rv. og fremetlllede fordvrlgt a1t Inventaret
tlI hele iieparatlonsværkstedet. BLd1i8ere havde mao kasseret
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alt tærllngearbeJdel ulen sø6er nu at nyttiggØre det.
Betniagsllnlen oKraft durch Freudeo var §E*l8fli$å&

hele I-ærltngeskolen.
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Ilovedbygnlngens Ta8konstruttlon var noget for s16r
Lær1ln6ene havde ogsae været behJæIpellg hernre6, Koustruktlo-
nen ainded,e noget on en aeppell"nkonctruktlonl hvor de gerure$-
gaaende 3jælker havde mange ;jkraaafstlvnlngerl d.er alle var
sømmede paa 35ælkerne.

' n /l. /_t, n___ __ __ii. _

Iiele lroftsrumuret ver sariledes frl for gennettgaaen&e
J'ifstlvnlngsbj;cltser, det sau gOåt ud. tprmeerd.lmenslonerae kunde
ved cLer:ne r.onstruktlon holcie;: 1l.dt mladre. flEonor.d,en blev der
lkke spurgt oltr

!'or at t ærIlngene ikke skulåe t,ilgrisse de pcane I,o-
kaLerr rnaått€ Lær1lngene lkke ].onme 1dll.sse uden at være omklæd-
te, åe flk § ldLnutt,er ekstra for at kunne urlcle o*:-klæd.te og 1
andet liocttØJr rnarr mente at de psnere Ornglvelser vllcte fremkalde
pænere ?one og Dlclplln lndbyrdes, hvorfor aLlo tll ;lut flk
Ford"el heraf.

undervlsnlngen oiafat'bede væsentllgt Indretnl,n8 o8
Behanrlltng af y'ogner Sru5j af uærktdJ oS Materlel. Den alm. BLB-
rnentqpre UndervLsnlng gaves paa den teknlske pkole ou AfteBBBo

I ikolestuen sad L:erlingene paa .rtoIe, 'I',avlen var
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neget bred og saaledes Luclrettetr at en rie0 rØde
!.nilstreget tavler der kund.e svlnge om liængs]'err
ene Ha1vdel.

P

--_-___-_--.._.-

Kvaåreter
rlskkeås d,en

Værkstedsforhol.d.
'/.p:r.ksteåets Kiintlne levere&e 3n1*.dagsnad, tlI samt-

ilge ])aa Vr*rksterlet. JffheJqlsrne betalte 35-]0 i'f. Funktl"oaes-
.rsrne 47-r{.1 i:f. Fr. lirld.dag.

iin DX liantLae var un,ler 0pf6reise og iiælt1er'?R ålI-
venrl.tes til 3,:§kyttelsesrrras ligaend.e §oi:1 1 Cerit,ralvr;.rkstedletr
Kgbenharra' VOr Itler s*.gde Ingeni#rerne, da Je;5 fortplte* d.et.

En,Lellg hilrer iler ogsaår en stor G/,ms,st1ksa1 tiL
y'a:rksLtlået, oprind,*L1g var den beregnet tl'l J-ærllng€B€r lller
nu bruges d'eu cgsa* hvt:r lia8 af lle'eriåvrrilere eierl trocls den

længere :\rirejiist.lel paa l"C 'Ilmerr a1}lgevel har Lyst og }inertl
tlI efter ArbeJdstt.dent - at faa ea tlne ued Legemsøveleer.
»al.ear der ver stor, skulde være fuld besat. llfter Gyrnnastlk-
ken f1k Eolkene Srusebad, Gyrrnastiksalen kustle ogsea a.avendeg

som teatersaL.
Slne riteiler vecl Kranerl og enkelte slmplere lilaskX-

ner uar cler I de forskellige t'ærkstecler kvlnåe119 BetJerlngl
men m&n saa helst dea Dag, n:an vg.r frl for d"em, det bl'ev tll
for nnegen ljnsk.

V'ærkstederr oE her l,leuaublng, der havde gode Begul-
tater at freuførerflk tllcelt L'iplor:rerr o{i Sevlset blev ovor-
rakt og opstlllet veå en i"estllshed.
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Brandeaburg - WEgt. lokomotLver, §tøberl.

§aa snart Jeg kon tennert Banegaard.ene Bll,letkon-
trolr bLev Jeg tlltaLt af en sellende Eorrel der epurgter ocl
Jeg var Ingenlpr Ebbesen fra D.§.8. Den spdr8enfle var Afde-
llugsletler i{artlnl leåer af r,oko,notlvreparattonEafd,ellngeu.
i{r. ldartln gJorde uailskyl.tlnlng for at han og Lkke selve Dl-
rektdreu kom, uen sld,ste var optaget af Møde.

Ud"enfor Bauegaard,eu hoLd.t V$rkstedets Persoaauto-
pob1l, der brag'te os tlL Værksted.et.

Værkgtedeforhold.
Værksted,et var en omåannet Krudtfabrlk o6 spæad.te

over et frreal paa 5 krns.

I,eJeI.
lqJemetal.

Iifter at være buåt velkomaen, blev der hol,dt et
Foreilrag for dlg veårønend.e Lokoæotlvlagere, IeJeøetal oE
Pressstfibnlug. Foredraget var ledsaget af en hel Række Ptø-
Vefr

Hovedlndholdet af !-oredraget varl
Baade Blyr flnr Ålunlnl'r.r-'1r Zlnkr .tlresgstof kan

arrvend.es tlI f,eJemetall naar bare æan tllfredsstillede de
nØcivendlge Ford.rlnger for LeJets Sangr som au eugang fsr-
dres. $aaledes tan B1y ved Tl1oætn1ng af en mlnd,re Mængd.e

af andre §toffer faa en passende Haard.hed, ltgesaa raed. Iln
Oo §.V.

De tldltgere 1 §tørre Uilstræknlng anvenåte Bly-
legerlnger med. kun en rlnge fllsætnJ.ng af Blmetal har - ved
at stØbes omkrlng en Staaldorn - faaet levetlden forlænget fra
35.000 ke. KØrelængd.e tl1 60.000 krr. I og paa llgnende !.[aade
har I'Ivldtroetalslegerlnger faaet Levetlden fordoblet tra 15.000
kB. t1l 75.000 km. Gruaden tll den 1æn6ere J,evetl& llgger 1
don hurtlgere /rfkØ11n9 omkrlng Staald,ornear hvorved. d.anneg
meget ølnilre tkystaller end tldllgere r og dlsse bllver he1ler
lkke overskaarne ved en efterfØ16end.e Udborlngl åa,eaad.å,n lkke
foretages.

Hr. iuiartln kom lnd paa Tanken ved. at lagttagel at
nyud,boreile LeJer ofte skulde efterspændes efter første Tur
t.Eks. Prøveturen oB sae fremdeLesl det skuld.e ofte efterspæn-
des, d.et var selve i,iaterlaletl cler gav efter; men havd.e et I'eJe
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4r?.fra en begyndead'e varml.øbnlng\akke saa uegetl at r'eJeaietaL-
let er ameltet I roen Metallet kun er beryndt at }øbe; da var
aaadant et I,eJe lkke ubrugellgtl men eadog nreget mere hoLd-
bart end tldltgere. Aarsagen hertll uaatte søge§ 1 dsu $tnrk-
turforandrlng, LeJeiletgllet faar v6d den hurtlge Afkø1.1n6
orakring ea Jernkerne som §øl,en, I det,te Tllf'æj.d.e u.&gøro

senere ,lilkrofotografler bekr'æftede og§e,år &t der
vat betyåe1lg ii'orskel paa KornstørreLsen pea almincleliStr
støbte og dornstøbte Iragere. Kornstdrreleen var aftagonds
ud. mod selve Lagerets Overf,laåer hvorfor Overfladens llud
lkke maatte Ødelægges ved Udborlng. Ved LokomotlvreparatlO-
ner mqatte nan derfor raade over en heL DeL forskelllge Dorn-
dlametre. Den sidste tllpasnlag paa eaåe)"tg &iaal, foreglk vet[
Va].snl.ng. bian undglk paa åorne &iaad,e at Ødelægge den veå Støb-
nlngea frembragte foræåIeåe Orrerflader og souo tldllgere med-
d.elt bevtrkeite Fre*gangsrnaadenr åt levetLden blev sat Op tlL
d"et d,obbelte.

Veil at gaa vltlere ned ForsØgene vlste det §18r at
L,agerne flk eDdnu }ængere Levetldr hvls llvldtrsetaltykkelseE
6Jord.es nlndre, Ja helt ned tl} faa rm. r o8 da det vlrkellge
§jLld iaellera to iievisloner er rlnge I Yer d.en store Hvld,tmetal-
mængd.e i LeJet 1nålen Gava tl.I §nalcere ekadeLlg. Ved heLt at
gae over titr Anvendelse af tyndt itvldtr:etallag sparedes 1
Brand,enburg - i?est alene 20 ts. l{vldtmetal paa et Åar'

tll et begyade med anveadtes store Iadsvallnger for
at hefte llvldtneta}Letr ldet Hr. illart1.n ver Åiod.stander afrforuå
for fstøbnlngen, at fortlnne Lagerpandenr ldet lleJenetal3.et op-
sugede'Ilnnet.

h't
./t:

De store Udsvallnger ver lnl"dlertld lkke tlLfreds-
sttllende, sær][g for de tynåere Lag ilvld.trnetal z derfor blev
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der foretaget on Række IroreØE meå andre Befæstlgelsesmaaåer1
hvoraf eakelte gaa ucl som vlst.

n().D

IstØbnlng karr nu helt udelad.es;

l

DLese vlrkede bedre; &€tr
hel1er lkke heLt tl.lf,reås*
etillende r og ea^n er nu
endt med Forrnen

I der udeLukkende gaar over
tll at blade Evl.dtnetallet
1 J.romner. I'ortltxal.ng fpr

men det fordrer refle uoetaillske
f,rlsk bearbeJåecle Overflailer, o6 derforof,ååtuon Regel for hver
§tøbnlng nyo Iander.

- Å1Ie dlsse l.orsdg har kostet mange 3enge, men har
8,5ua& glvet Lagerne meget længere l,evetld.

iror nu at faa Lagerae uåfdrt pee en praktlsk ratlo-
nel l*aaåe, har sian for ;)tanglagernes Uedkoruoenåe frenrstillet
en sær1lg dertil beregnet i.iaskine. HeLe clen ene §1des §tan6-
systenn tll et Lokonctiv oå)spændes 1 Llnle og våge paa §ieskl-
nen§ Opspæncllngsplan saele*es, åt åagerae kommer tll at std-
de nØJagtigt paa de rlgtlge trted,er 1 tsorhold tll hlnandea. Et
Lageruclboringsapparai udborer au det ene tager elter det andet
idet Åpparatet ved, Ånslag paa foruå efter §kaLa anbregte Klod-
§er, slkres den rlgtige ;t1111ng. Umldåelbart efter Ud.borlngea
skæres ilæfter111erner åer for at opllåå et nogenlund.e slmpelt
Stk. uærktØJ ud,føres son et §ev1nå. OBeratlonen tager lkke
uere end ca. '5A iek. Fr. La6er. $nriellg anslaas Lagerne l san-
ure Otrlspænd.lng pae Slåerne I o8 d.er e,nslaas $tyrerille for Cen-
trerJ-ng af den efterfprlgenile §tøbeåorn med tilhØrond.e $ldepek-
nlnger.

Jsu anbrlnges lit6lbeåornen L Lageroldten oentreret af
den 1 L,ager€ts ;ilrter lndd,reJede P.llj,e **UXxxxII*S* ved h.JæLp af
:ildepnP;ningen, der holdes presset 1nd 1 Rl}len ved en 'Iryklufts-
anordning, sss ;ildopaknlngerne sLuttes godt tæt orlkrlng.tageret'
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Inclen §tøbnla8en slkrss &od. eventuelle Utætheder ared Asbest
og Asbestsnor, Den traneportable titøbedtgel kobles au tll meå
alm. 0rnlpbergevlnd og Hgr. Der aabnee for den konprlmerede
Luftr og §tøbalngen tllendebrlages paa et å to sekund,er. Op-
stllllng f,oretagee ved næste Lager; hvor §itøbnlngen heller
l]rke tager lang Tldr 08 snart er idetallet lstØbt a,Ile l,agelme.

Dea opnaaedo $tØbeoverfl.ade er pæar og d,en blLver
nu eftervalsetr ldet UclboriagEværktøJer erstatteg med en
Trykvalse. §ia.rune Dok kØres nu frea e6d gåJsue Anslag sou f6rt
og valser LeJet en 1111e ljmule paa Overflad,en og saa megetl
at lageret faar clen tlL ;jøIen svarende helt n6Jagtlge Dlarre-
ter. Valsetrykket oå Valsedlaneteren kan aflæses ;;aa Uhres
der maaler med.ens selve VeLealngen udfprftss r

Valaen har kun to dlanetralt mod,sat sld,d.ende Iiul-
Lerr- men d.lsee har en saa stor l.Jxpansloneevner a.t Værkstedet
tli sa:*t).i.gs Rlgsbe.ners lagerd.lxrreasloner kun beh#ver at &f,r-
vende 3 VaLsest#rre1ser,

IragerudborLngearasklnerr er konstrueret af I{r. Iijartlnr
og €r F&tsntbeutyttet. iJer er leveret &iasklner tl.1 flere },ande
og a:rdre §aasoa Bulgarieal ltallea' §verlge, Ruslands Engl.andr
Japan lilrlr. tænkte paa at errskaffe, l;en Fcrholdene L Dag har
lagt lilndringer 1 Vejerr.

De frirste Lagerud.boringsmasklner er fremstillet af
Flrm.aet ViiLksn, Elen nu er Flrmaet Deutsctrlantl lfærd med. at frem-
stll}e en for:bedret ii"onstruktJ.on uden overllggonde BJæIke1 §B&
!,iasklnen skulde vaire nenriere at betJener J.sær ved Ud,sklftnl"ng
af VærktdJer.

Den nuværende &iaskl.ne er ne6et snedlg lnclrettet 1 mea
kaster o6§aa sl-ne 60. OOO p.qÅ. , meu som d,er blev sagt r h.ele 3e1Ø-
bet ver lndtJent paa et Åar. i,ien trlev d,er tl1fØJetr al, Bespa-
rel.se l".Jæl^per 1kke megetl hvi-s Orlfteu lkke forstaar at be,hand-
I"e §ta:rgleJerue ord.entl"lgt.

Eu absolut Bettngelse for at Lagerne rikal Lfibe e'Odt
er og§&E].r €it llvl.dtnnetall"et behandles ordentllgt, I.eJenetallet
&ae paa lngen &laa.de overhed,es, bllver llrrld.tnete.llet ophedet ti 1
god.t 500o dannes d.er haard.e 'Ilnkrystall.err Eo& man lkke senere
kan komme af med, hvorfor r',letalIet anses for ubrugeltgt og ma.a

kasseres I d.er er tntet at sttl1e op hermed..
Ved. SueJ.tntngen sf itvltltmetal"Let koai nan lkke eere

l Dlg]enr end hvad. man llge skulda bruge tll den enkeLte [rtøb-
nlag, d.erfor leveredes Hvld.tnetallet ogsaa L forholdsvle Ea&o,
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Blokkel der kunde stlkkes ned l den ret l1lLe D1ge1. Dlglen
opvamnedes ved Oas I og tenperaturen koatrolered"es veå Pyro-
meter, men selvom man havde d.en KontrOlr OB Folkene var paa-
lagt at være neget paapasse]lge asd femperaturenl kund.e fiet
hæad.e r åt livldtoetallet blev for varmt r hvorfor tran nu var
geaet over ti1 eleictrlsk 0pvaraning, hvor i'egplerlngerr skete
genneå Tennostat; og Bs.a var en 0verhednlng urnuUggJort, ds
Termostaten lkke t1}lader Erere enå 30O-35A" rVBd hvllken feu-
peratur den el,ektrlske Str6u,afbrydes' tr'or lk}.-e Bt Varmen I
selve Varnelegeeetp cl.er Jo er opvanaet tll over d.e 71C" t
skulde kunne foraar*ege en Teuiperaturstlgntug af I'ividtnetal-
Iet til over tle i|O" r sgLvonr deu elel:tr:iske irtriili er rr.fbrutlt;
trer grr Fss';-:1;guri1ge1 konstrueret saaloåesr åt Varuielegelrretl
efter at §tr;lnrcetr er blevet af t'rudt vsd. ?r;.'k1uft; sæakes nedl

bort fra selve D161en.
Under i,'gbejdct ved itengrirlborlngsmersielner:" køre§

i}igilen Fee et lilLe Tognctlllads pi:,*. ;ii',inner' larigo {Idhorlnge-
ttiask-inen. Iil"iogne» f6res §as €vl-. el'e}:trlske I.,ednl!1ger og
Pyrometerlednln&er. Dlslen er fremstlll et soirl erj illl-e cylln-
d,erforrcet Jerngryrie ried. en lldi udatl]rtslrre,t 3unå, Diglea d^ssk-

hes esf et urernleiigr del irer-ri fastSpær:des ti"l. Gryrlen nied eA

.Ter::'U#jle. Cenueri i-r§::S€t fører et iernujr rterJ tll J,ur.tten af
Lligien. Jernrgret sættes ved et f'arr Curl-g{tierer oå:'. et i'.'lelleerrr
i Forcinrlelse ured iltøtreforrien pe*: l;terrgud-bor'lngsnaekfulen. Den

ngd.vendige lil'iritnrctel.ur:r.:ngc1e 1æ65es i d,en forvarmede Gryctel
taaget siirues faetr Forirlndelse t11 it#beforuen eta.Llere§r Etl

irresenningdug iegges Over ;itøbeforlr'ell for at e.fva;rge Ilheldr
Tenperaturetr i<"ontrolerflS, og åer åil::bnes for Kulsyren ell'er
L,uften, der send,er SlrJk paei 10 /'tri' ij€r1j;€Li et Rgr fra Ltrft-
beholderr J.eders ind. Sennen et 1 Grydens §låe tllsveJst R6r.
L,ufttrykket I ilryåen trykker det snelted'e l{etal tnd I $tøbe-
fornen paa L å, e Sekurder I oåi da clerværende La5Eerpand'er er
kolde, stflrkrier clet lnd.sirrgJtede }ivlåtr*etal 1i5le efterrhvor-
for rran straks kan bei,;yncle et d.eiiontere for at be61ve slg
t1l" næste §tan8Lafier.

Trykluften t11 >trbnlngen tages fra en Fødebehol-
rLer, d,er har Luft paa lncltl} 1.50 Atml ledes genneu er neduk-

tlonsventll over 1 en anden ilehold.er, der arbeJd'er med 1,0-15
Åtm. Der er sarlod.es to Flu.sker pazt Dlgelvogllenr

I Steciet for Kulsyre har man o6saa anvenctt I'-vælstof
od alrr. luft og veå r1e eldste l,{asklner er fitan gaaet hel"t bort trt



'1'Iuftflaskea, der er erstattet med, ea aLm, Kompreesor, rler
konprlmarer t1L lo Atu, r hvllket Tryk her vlst s1g tt).stræk-
kellgt og sona Jo ogsaa nu anvend.es ved Flaskerne. fld.ll6era
aavenåte hdJere Tryk havde medført Uheldl hvorfor Fsrslgtit-
hed maa ud,vlsesr oS Afskærmnlng foretages.

'--t
3t.

litøbring ri$ }riv)ijulsiagere foregik Il8å en lignende
I*{aaåer her }ravtie nian dog ikke cterr store Uaooringsanord.ning. Ud.-
borlngen blev foretaget pa& ea ii'rslseili&sxine. itsr udstøbed.e§
l.16e1ecres her over er. ir'Eaårloornl ili€Ir cta det dreJede s1g om
stØrre Heta}rnængo^er erid. va.ql ;.itrrnglagerue vared.e gelve t/dgtgb-

!!
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I
I
I
I
I
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_ nl.ngea oukring 1O-15 iek. o6 desry-r,telsen ourkrlug iitøbestedet
lll::i:- Lvea en ned,eenket Jerrikasse. Vecl Drivhjulslage:rae kuarle d.er lkkeoT agl,es J sorn ved lStangla6erne foretages en iif'tervaJsni.ut, da den mod.etaå-

ende IragarhaLvdel r,ian6J.ers ffier: dc:r eksp€rjnrgpl6reclee dog nedl
en ilftenralsningr et! rirrt runktvalenlng" ugsaa her stprlcnedLe
det lncisprgJterie ieJeraetal nss;teri ongaaende, §aa mau kan ogoaa
her domontere str&ks e fter .,ti;bningenl for lgeo at grlre klar
tt1 nægte lager. i;s11 st,rbte C\rerflade v€rr. nyd.eltg og kunde 6gent-
119 k$re uden rlogen iifterbearbejd.nlng paa nær Flnner og $m6re-
kanaLer, d.og krur jeg 1;aa nuvierende fi.rispunkt tkke npJagtlg erln-
d.rer Om lkke I",a$eru$ ur:åertirieri biev uciborede med en fLn §Baan.
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tr'or
paEr §t#bed.orne,
maal.

at u"riågarr
snvenåte

2 ;.,

§&s,

Bi&n

ru§nge forskelltge §tørreleer
Eorne p,ed l-ndstllIaIlgt Kerna-

+
I

( ,:. /
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fll Fl:ikeltstflbr:1ng af LeJer (tiåstgbnlng af l{vldt-
netal) anvenc.tes en gasf.l,'r€t fj','n .qeå lltaald-l5el. L1lgJ-en havde
§ud o6 kunåe lflftes ud. fra LLdstedet ved' PerallelførLng og
åerofi.or kt ppe s.

Foruden Tryketpbnlnge cier envendl,es 1 tsrancl.onburgl

auvendtes t ftere \,iærkstecler Cetttrifuåaietpbrringr hvls iioved-
fcrtlel Var rrfuidre,l,:rlægeor:kcstr:.i.ngern iDe Tsfl t)sntritugalstøb-
Eing udfg:rte iejer skuiCe og$as v?ere 6ad'e'

ijjæl1ge f-.
stangrepar:etlc.rnerne t'or'e5j-k paa et .frreal for o1g1

hvOr li.erskJ.rrerlle vgr oi.;stilleåe rr{el"urk}-elrcle tll 'E'or:::aellet.
Stå,:st,:rngcrrre l,.osr frrrst paa et'Iftsr&aalerliord'r

hvOr Soparati.one::", .Art biilv fastlastr her unåereggteu litan-
Eon o6sas for l?evner l'c§ ct' ri:agnu1r'fv'eripparat fra Flrraet
Volgt und ilaefner, Erantfui't. Fll.espa§-ner m&rkerer åa evan-
tueIle F.ei,rner me,get tyCe11Et. iivor §maa lierrner, 'O-pparetet kan
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paavlsel vitles thker veå Deisonstratloneu kunoe jeg c,ed. fiJnene
sE. aIle d.e fte'trnerl Apparatet paaviete.

Er §tæagerBe ud.elLåte I §troppe:r:BerlraalæEgee d.er
rryt *iateriale ved, Svejsning. fiL tiet FormaaL staar der I liær-
helien af iliaelerbor,let et rrrejseaggregat rraglv'et af Bes§tteL-
sesslxroe sålrt ea Uågl6ilniagsovn, ;Jtæagerae blev udglødede
ba{r(le fFr og efter Svejenlngeu 1 en sær}-1.6 Ovn opvarmet ved
G&§. ffau urlgløåsåe kur: Iloveået og 1kke hele »ta,ngen. 'Å,laterLa-
I"et (Elertroden) , d,er paaLagåes, var af sasuae §latorlaLe solg
eelve litsnåea. I'aa1a6t haaedt Itaterlsle rentee at ku.B:ae afsted.-
kos:.ze .teva6åa.an.else. iiirssen hoiti 1 irlrleåni-ug helt, fra i:'r.agd.eburg.

De paasueJote ;længcr hrlageo t11ba6e tll I'ød.sels-
ruaalet1 Xoet, de paasi.eJst,e i'laåer ai'fræses Ered en spJ"relsnoet
Fruger, dor paa #rund af siu rei ringe DJ.eraeter er styret *
Yiiereatlea. Fræsereas Dlaueter 6r lkke større end.rat d,ea kan
Bae l&fl 1 Stan6bJprrierres liu.tiC.rnger. i'r"soe.t'eri arbojcledre vertl-
k€ilt.

L.fter I'ræsriingau blev i;tær6erae errd,e}.lg fterd.1.gbear-
beJåod.e paa Å1aal ved l'ertlkaLe sl,tbe&e.sklner 31'EL SchlnåtE. HJa-

sklnsptatlleir va:rdrede auts,ruatisk frem og tllbage llgeseravel
soE: oF, og* ned, $ååi §nergelst*n*n lieLa tlriert skiftoåe §ll,bested.
Værkstedet liavåe l&rlt 4 ;libesasklrier fiergelier' :iåaille i trlghed
herr:eå, lieraf var d.en eaa åog o6sa:r baregnet til $tyrir:.gsdele.
iiet eua ud. soir r;* ijasl;ir:"*^r$.s arbr:jC.eii* fcir:)rc1d.s'rlg 3"r.:16ocmt.

Itevr.eår: ijtroppar: bieii og§&r, aål;eclred.e veå e.l-ektrlsk
;ivejsriLn6 §E dcrefter ucigl#r,tet: llgeled.e* f'cr*øgte Åisr1 - for
at tlrlåre ;iutarlaiel at svejse )ielt rr3o iicvr:ae:: Fae. ga;trie litæn-
6er ;jve.i,irll,E$eir uå.f',:l.rtac elejttrj-s!: gc;;l en ]i SvejanlaS, hvor-
e-t'ter Eiatrsen uåS}øåeCos og roråii;bearbejilr'*ciasr .ldct ået nliet
tlLsveJste Lloved kr:n virr L:.å1'd,:t scxt l'{ia t:l.ams;.lY !'L.tk" ;veJse-

stcået, l;}ev kcntrolcret veti
Ii.pntgerr. I,&åtsveJanlng af nye
.ficv'eder areattt+ do6 erf.r,u kun
betrrrgte's $o:rr 3'0r.'sfrg,,

Den rtuyarenrle I'remgange-
rnagde m*å Stæn{ierrre er base-
rot paår at Hii,:ir,e og liJul er
I ssnske L*s1;ent .L",aa} altsea
/Jstar:ilen nrellen llornblokkene
fuld.etænd16: ens t oi; d.erfor
krin narr fre$stllle noraale
;;itæu6er; der 1 Længd.e passer

|.,)
I



'4'tt.l oamtllge Masklner lad.enfor saJrIEe fype. Tldllgere havde
tnan anvendt sanrre Frengangsmaade sou i Centralværketedetl
Købenbavar oB maalt Afetaaden fra Hornblok t1I Hornblok og
overfØrt dette paa Stan§Bllr llver Masklne flk derved e1t sær-
Ilge §tangmaal.

Der amrendtes lkke Sl.l.dtrln paa §tangstropperaes
§pæraaal i var en Stang sliåt 1 blev den sat tlLbage tll Fpd-
selsmaal.

StrærenelFl:.
LeJ-qr:_

For Tllpasnlug af eukelte Dele t1l $tængerner Brr-
vend.es et §mergelsllbebord n'ecl §mergelstenen nedlagt som li].l-
berlng J. Bordet. §nergeletenen havdle altsaa Lodret lnåstU1e-
11g.$plnåel. AfsugnJ.ngen endte 1 Fllterpoee I d.er dog unåer
Mashlneas Gang lugteda af §mergelstea.

Lagerpanderne fræses paa P1anfræsemaskl.ner Pså
hvLs tsord er anbragt ea dreJe1l.g I'ræseplanr d.er er slkret mocl

Pal for Flrkantdellng, Fræserne arbeJder ned. §kæreaetel og
for at faa la6erparid.elrne paa rlgtig MaaI, J.nd.stllles Fraserae
efter l"ilkrometerskrue, d'er aflæses med l.,up' ($elve det u&før-
te FræsearbeJde saa nu lkke for godt Ed[r d.et var for uJævat
efter en 'f,ldiabehandltng at være).

ftlan er efterhaanclea heLt gaaet bort fra at anvende
I{vlcttraetal l Rund1agerne, det er Jo bare l- VeJen og skaL skra-
bes tl]-bage uad.er Drlften for lkke at bevlrke varnlØbnlng' r
Steået paastøbes en §I1drnrlat af LeJenetal paa l,agerets §lder
der saa afarbeJdes passeade t1l 5ølelængd'en'

54 S11åvulsten hæfter f,aet tlI
Lageret vedl Indsvallng, ldet
en R[I].e er l.ud,støbt el.ler
udarbeJdet 1 selve J,a6eret.
RLLlen er lkke rundldbend.el
nea hold.er op Lldt fØr de to
Lagerpanders Sarnmeulægnlago-
fladler.

.--7-7------ a77-- :-,rrz/)t:-- * 

-\S-zz-\S .7 :\-Zz rS-2,':

rl

Der anvendes LeJnere Baa llgnende ldaade som hos oB r
men for Tld.an frersstllles TsmeLlerne af Alunlnlum 1 §ted.et for
af MesslngpLaåe. Man var tllde1s Eaået bort fra at slkre leJ-
nen ved StlfterroB 1 Sted,et gav man leJnen en særltg BdJnlng

I,l

i .\\-
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i -..'- I rt -t"r__-___--_1...-.
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ned t ea I Lagerpanilen anbragt Udskærlng. lilaa mente doge at
Stlfterne var }lge Eaå socl€r

Plvgrq§.
Ur. L{,artla, der havde ttLrettelagt hele d.en be-

skrevne itdaade med Trykstøbnlngp vBT Bn §toropfLaderr han havde
cB. 85 lad,enLandopatenter og ca. 50 Udeulandtspatentero IIanE
aarllge Patentafglfter beLØb elg tll ca. )500 Merk. Rl6;sbaner-
ne har Tl,Ll-arteLse tll at udnytte .Patentertrel nen al fortJeneste
verl SaIg af Anordnlnger tllgaar Opftndereal tler har Kontrakt
ned prlvate Leverandprer.

I,e.1er.

PublLkatloner vedrl{rend.e litanglaggrbaarbeJ dnlagea
er offentltggJort 1 f.Eks. - Eå4:loversohe Hoohsohu}gemeXn-
schaft Vorabd,ruck aus Heft tg/ZO d"er n&{ltteilnngeni

Be se e r,e Auenut zqp& yoa. ].irserguFgus sgq! eltqg'
vou Relchsbahnrat S. Bellfuss. -

§oaderabd.ruck aus åer Zeltschrl.ft d,es Yerelns deutsaher Inge-
nleure. Bd. B0 OgfA) §r. 49 s. 1475/L477 .

Druck-Glessverfahrea filr dle i{eretellung åfinner
Ausgtisse von Elsenbahn - FahrzeugJ,agera

von Belchebe.hnbaugsseesor §. tselfugg V.I). I, 3er11a.
Sonrler&ruok aus trOrgan fiir dle Fortsohrltte d.es Ållsenbahnwes-
genså 90 Jahrgang, Heft z/t915.- l{euartlge lokornotlvstangenLagerbearbeltungr
von KarL &iartlnr Abtel-lungslelter ls Relohsbahnauebesserungs-
werk, tsrandenburg Yiest.

Kopl af ArtlkLerne veilIægges.

Plgæg.
AfcleJ-luge1ederen arbeJder ret selvst*ndt6t und,er

eget Ansvalr, da Værkstedsdlrekt$ren (svarende t1I Værksted,s-
ehefea) ved saa store !"oretagender Jo lkke kan gaa I Detall-
Ier; ru€n traå overlade ÅrbeJdet tiL Afdellngslederner der lgea
har fngenlører und,er slg.

Å{an skal ikke henvende sig t1l itlgsbanernos itoved-
leCleLso for at faa mlndre Masklner anskaffeder saal€des maa
Værksted.sdlrektøren Baa e8en Haand" l"ndkEbe for indtlL 5.000
BM, og AfdellngsLoderen (ilr. l,iartln) for 500 Rid.
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Værketedet fik gern€ prr Aar tlldelt l-00.000 Rå{

tll llyanskaffelser os crÅ. 10.000 nel tJ.L ForeFB.
Ifr. Martln hErvde som }ed. L sln Ucldannelse krrrt L

Aar som Fyrb#der og 1 Åar son F6rer, nu n6jeåes Ingenlprer-
ne dog med den halve Ttd[.

I{aar uan 6aar 1nd, i Værksteået koe&er Ean lad J.

en deJJ.lg; stor llalr overalt er der Kranerr overlLggend.el
baade hel og ha).v KonsolkraDerr

Vlad.uerne er deLvls dtakkecle ued 6røn tr'arvo r and.re
§teder har uan nØJedes mecl at dæmpe Værkatedsbelysnlngea saa
meget og aavend.t Lqkalbelysalng aed" Å{asklnlamperr 8t matr
klart Glas hsr kur.net anveades 1 taget udea nogen anden Møtk-
Iægulngsforanstas.tnlng. llet sld.ste ansea§ for åen bedste
Freagangsuaade og nedsatte Ulykkestl}t'æld,enes A.rrteL. I det
store o6 heJ.e glk nan I lokaler rred 5od.t Dagslys. Eakelte
ilted.er, hvor der anvendtes stærkt l1trrs, bLev åer oa Aftenen
dsskket af ued.;ikærrae.

Værksted.et er bygget op son en Enhetl neå flere
HaL1er ved Slden af hlnanden. 2 sa"mmenbyggede I{a11er tlL to-
konotlvarbeJderp 1 Ha1 tll KeåeLEmedearbeJdel 1 HaI tll. Dre-
JerarbeJder 1 mlndre tll $veJsearbeJder 1 t1I Askekase€rep§-
ratloaeil altsaa Lkke fæLlea med Keåelsnedlea.

Bemærkelseeværcll6 var d.er ret kraftlg støJ I Værk-
etederne; kun var Drejerværkstedet &ere afdæapet. Det var dog
lkke nær alJ.e VærktØJsnasklnerilBl d.er stod 1 DreJerværkstedetr
d.e etod &ere I hvor raan havde BruB for deml 1 den Serlerække
hvor de nu havile hJemrae. §aal.edes stoå alle }iasklnerrre for
Behandllng af IIJU1 L ea Gruppe for slg 1 LokomotlvhalLen og
her lmeIlem var d.er endog Erange §llbeaqagklaer. L16e1eåes stod
Fræsemaskl.ner fitotrlr for Iragerbehantlltng t sln GruPFBr r/5l.,ær.ger-
ne og Styrlngenl herund.er Sllbenaeklner og Fræseoasktaerrstod,
ogsaa 1 s1n Gruppe l lokomotlvhaLlen. §løJen 1 Hallen v3r §ea
kraftigr at nan skuLde hfrre godt efter fsr at forstaal hvad
den ene eagile tll den anclen.

Ilaandværkernec Tlnebetallng laa paa oa. 0185 lti'i
pr. llne, dog kunde f.Eke. Gr1 L'KL. ;iveJser hoLde 420 &H pr.
Maaned ned 10 'Il.mers Arberdsdag, Idet der ydedes Procenttll-
J.æg efter Kvellflkatloner. §veiserne flk efter i"vallflkatloner
10, 15r oB oB ttL 25 % 8111æ9 o8 ea prlma prlua 15fr TLl.l,æat

a

f oe å{agklaer for
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(hvorledes Eallene vect Efterre6!.lng kommer tll. at stenmel
kan JeB lkke forklare).

§tyrken I Lokopotlvafdellngea var pas !00 Mand.

En s-Reparatlon udfgres pa& Ls-24 Dage. trlen

havde tlctt-lgere brugt kortere [1d, rBeD syntes lkke on det
tlagerlr det foranLedLgede.

Frleen Baa elr $-i'eparatloa, 0aueralo;akostniaterae
ued,regnetr laa orskrtng J.4.O00 - 15.000 R;d.

iler reparerectes kun tre ret nær hlnanden Llggea-
cte tokomotlvtyperr oB d,erud.over bemærkeåes lkke andetr eaa-
som ArbeJder for andre Åfdellag€rr Vandkraner IIIoEu (saåvldt
huskes leveredtes Vandkraner fra anden Vlrksorohef,), eelv fle-
re af Lokomotlvd.elene saaso& $terapelstangspaknlnger, StØtte-
poLte købtes færd.1ge.' Lokomotlveraes l,evetld, var tldllgere 30 Åårr PBa
{iruaå af Forholdene gøres t1den dog au noget længere.

Værkstedet nodtog 1 dea senere Tlcl I ayt lokouo-
t1v fra Fabrlk pr. Da6. §aadanne åeverlnger fan{lt §tsd veA
lalt ! Værhetecler i lysk].anå.

§-Reparatlonerne skrlcler gemlea Varkstedet 1 fakt
hvorlnrod å{elLeareparatlonelxne foregear §o!0 §tandreparatlon'

5'ra $eaonterlagen sendes tledlen I Kedelsuecll.en og
Reaseriet (faa noget upre"ktlskl ldet TransportveJea var for
Lang). (Det fortælless at ea Japansk Ingenl$rl d.er ve,r Baa
Besøg paa f,orrtoret, und.er Vanrkstedets Crnbygning, hvor en lkke
ret tydellg Værkstedsplal heng pae Væggen - Ie6nlngen var
utydellg paa tlrund. ef nange Streger og IÅ:rler. -r und,er §åE-
talens I,øb andet vedr,lrerde pluelself-g udbryder: rDen Ked.el-
smed.le ko;nrrer 1,11 at ltg6e forkerti r oS roan maatte §enere
J.ndrømme, at Japaneren havåe Ret. - flet blev fortalt for at
vleel hvor godt Japanere forstod at bruge ;iljnone)'

L <i k o rn ojb :lyr arnBglL

Barnuren kont'nsr ud i en ilensed;aarå omSlvet af hØJt
b{urværk, hvor Ramrnen renspuLea. iierfre fØres iiannen pag Værk-
sted.ets Maale- og SDbegtsndr BB stor Enhed. far slg, ned und.er
ftammen værende liornbloksllbeuasklne.

Ilornt,lokkenes tselægnl'n$er og KLIer er lkke lnd,sat-
hærdede, merr urlfØrt af haarclt idaterlale helt l$euneur da aan
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ved Indsatgherclnlug kun har liaardhecl I en vis Dybcle r o6 d'er-
for frs Tid tl} alilen raaa slnke ÅrbeJdet ned forUyet Indsæt-
n5.ng og llerdnlng.

Italr6ens t{.eaL kontrolereåBs ve* iielg's eptLake Ap-
parat '

I,re nalrrrlre 'i,oko:sotlvåele (fra truok og ned'ad) §8rr-

des ge11rreil on }iyd.roma'bikus og foråe}es herfra xunclt I værk-
steået.

gJu:L:

IlJulafdellngeu er en stOr Afdeling for stg. Der

anvendes Sllberiasklner å stor uåstrækalngr saaledes blev llo-
yerls6lerae slebne eventueli drejede og præsepolereder åer
v.ar ao6en Uerrl6heå Oru d.en bedst egnede Fre*Sangamaaåe, Vlnge-
tappenes §aåvo} soin Kr:rutappeues §lLer bLev §leb?e, meåens

tappene endau sad i HJalene - hertll anv€ndtes Værkstedets
tryreste blasklne. - §'or at llJulrln6;eae kirnd'e faa goåt /mLæg

raod ltrgekrarrsedr Ya.r det ikke nok oeC. en §letdreJnfuIg af Sge-

krunsenauclvend.lge Banes :reJ I [gekraasdreJebænken var udført
sOE e11 lipecial$asklne, der foruden at kan:ne åreJe o§§&a kl:n&e

sLlbe §lgekralsen uåvenåtg. 511ba1ng:en foreglk veå ea ret stor
DLekossten med Lnd.sættellge Segaenter.

Var Egekransen efterhaand,en bLeven for I1L1e i Dl"a-
meter kaeserea** #åHEl rsan BaasveJste lkke hele VeJen rundt
for at brlnge Dlanieteren tllbage t1l Fditselsmaal lgen.

var et tiJd'sæt blevet sirævt 1 Egerner aftages HJUI-
rlngenr da ;kævheil,en &saske kun<le etailee fra d.enag. Egere ret-
ted.es Lkke ved $pvarn'tlng, det kunåe glve lrnlednlng ttl Rerraer

mente llt8rlo Uregulære HJulsæt kassoredes'
T1L Uåborlns ef 'Iaphuller I !rlv- os KobbelhJul.

forefa.:cdtes en sær1161 ll{askjner Ylst fra A'Fi'G'
Endellg forefand.tes et llJulkoatrolsaal fra l{rupp.

HJuLdreJnlng.
TlL AfdreJnlniS af iiJulene anvendtes udelukkead.e

Bænke fra Flruaet Deutechland, d.et skulde vær6 de rtlvestee
med d.eres svæIe saumenbyggede Vange og §plnde).åok og bedre
end liegenscheld.t. Der var lkke noget at udsætte paa For\sæt-
terae.

(A
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§ikæremctaL.

1'11 HjulafdreJalngen anveaåtes Skæremetal.

EJul.
tenåerhJuJ.ene blev droJede o6 poLerede paa sØlen1

en sixrltg i'Ia*kl"rre hert,il var }lge arskaffot.

r,å*e.E]'eq:-

ltn thke for sae 1æage sl{ten anskaffet Orerflade-
hærdenasklne til Llnea-ler skulåe arbeJde ud,rræricet. lrletoden
gåv lkke f,Blefuriag t1l §as, mattge ilevaer 1 Ov'crfladen. Folke-
ne vår åog errrnu lkke helt furtroiLge ned. denl en iiiqrtd, var
bleven fort,rænd.t ved 'f1l"bages1a6; 1 err §}ange.

§r1å&å
' Lokorusttvcyllndrerie havåe ma:r hiolird.tll faaet Le-

yr:r€t færdl.ges rrsil Brr - paa Grunå af i'orl:oldaBa - Eaatte t:tårr

gåa over tll baatle at stdbe og lido+re §&&§ier

Dlverse.
I F'orhold til. rl;-:l'i:stedets 3t#rrelse foseitoa der

l.kke at være råange iarktgJsmzr§.ilner. .ian var gaaet over tlI
Anvenåel-se sf Enlieltdrlft rnecl lJot*r tlL hv€x &iaskfu:e. En DeL

af d.e æld.re Bæn!:e havåe be€veåstaaencle &lotor oi'; §earkas$e
rneci lie;rtræk f øyt J. ,/tnkel ovel? I,ed.e-o5 lltremmenrlle' i.emflens
DobbeltbfJnlng nedsatte deg dent t{oldbarhed.

§terltpgl.Ilnile-:_

§terpel.ringfrernstlJ-llngen syntes længere tlJ.bage
end som I Centralv*ri,:steCetr KØber*:fi.vne uen d.er anvenCtes beilre
gods roeC flnt tsruå.X**XFEXE{*X**I** ftrndstykkerae blev centrl-
fugalstdbte.

vad Fre:rstll}lngen af Rlnge afdreJedes Burdstykket
flrst udven'§.lg og lnd.vencllg. RunCstykket fastholdtes paa tsore-
rTSLlens Plen af sær11ge KlØerr d.er sp$nd.te on Rrnd.stykketo
K.ant. ltundstykket blev lkke slaaet BJr llaå lJnd.ersiden. Faa sau-
me llaede sofl hcts os blev l:undstykkete Øverste Kant aletdreJetl
meriens en F.lng bl.ev stukket afr her anvendtes ikke flere §tlk-
kestar:'l saretld.lg:b. Efter Afstlknlngen blev Elngens nedadven-
d.ende §lde slebet paa en §tenpeLrl-ngsl.lbernasklne med, en mJ.ndre
radlalsllbeude §ten rned, Sid.ebevægelse. Et llln6stykke blev uc[-
skaaret, id,et tsaJonetlaasen samtld.lg formed.es, En Stabel af
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R1.ngo, c&, 4-5 frtk., blev hlemt, 1nd. 1 of Spæ:rdebaand, &n-
bragt pa& Bore$øIlen og færd.lgboret lnd,veudlg. I{ogle Spænde-
Jern, d.er vead.tes Lndaå rirocl 3orepl,anens MLdtel fastspænd.tee
over StabLen e.f F,lnge. Det rrrLvendlge Sprendebaand fJernedesl
og,Stenpelrlngenes utlvend.ige Onkred,s færd.lgdreJedes. illngen
ltrlvd.u ea*leåes Nrit,;rsjiænt11ng.;, oa: d-et pnastoåe§, at d.e var
funrle.

Saoune I'reingangs;aaad.e anvenåtas ogsaa ved de anilre
bss4gte i,okorcot J.'rvmrks teåer.

Der aaveniltes overal.t meget snialle ål"nge r oE J.

litedet for 5 no;let bre,lere .lilnge r v&tl rTgn g*l. sX over tlI at
anvenrle 5 $rae-lLe -tilnge.

i;erurerng&n6eu af lrejerværksteået og færkuterlets
gvrlgo lriirekiaer blev ikke saa ud.flrllgt; da lir. ålartfui skuld.e
tlL liøåe, og den J.ed.seg'encie IngcaLErl der var'ilngr havd.e krrn
r't;ret eter ei iietr a',er, hrrcri'or hari lkke itu:tde. svare påla iåatlgg
af rle 'Jingr lrall s;.'urgte oul

!-en:lglek-
?cnii.erne renseåes baeile utiveurlj-g og ind.ventli.g veå

lir*»sfiJlrsst. l:'ol' &t ]*uure rensc iinåervogrien ku:råe ienåeiexl vlp-
pes ull llaa lilrlen ried e'L serlig rlertlL koastrueret r\pparat,

§eæFleå!":"
trigr;sii,. blev Kec.lerne t'ensede l'r:å .ianclblæstp $€rr

Jeg fornod.ede l-irlt, oinr at clet i-kke ver !re1t t:-Lfredsr:t1]1en-
de. fl1 An1æget h6lrte et stort Eum med. s1t s:erJ.lge liandreae-
ni.ngsanlæ1. Ller snrrdblæstes obsaa ?end.ere 1 fri truft3 og rualr

kunde lkke konre bort frar r.t $tøvet fr:a Arbejdssted"et fglrtes
v'ldere meå ?,læsien tiL Gene t'or andre.

lt



fJrrkagser.

41.

Kobberfyrkas§er ansaa§ for J.angt at være d.e bedste
06 1 Længilen Oe b1II1gste. Kobberet kund.e man luere gøre ued,
hvad man vllder Staal (Jern) aaatte man derimod vslre mere for-
slgttg med, og det kund.e væsent118t kun repareres ved. SveJs-
d*9, hvorlmocl nian ned Kobberet efter ljkfin kunde Lappe ved
Skruer, I{agler el}er ogsaa svBJ§e.

Ved §veJsnlng af Staalfyrkasser lcra Farea 1 de op-
staaead.e $psendinger.

Ved. §veJsnlng af Kobberfyrkasser årvendtes d.er J. AL-
mJ-ndellghed 4 illgnfl und.ertlden kun 7, men a1dr1g 2. Det var
sa*ledes tllretteJ.agtr at to Åriand sveJsed.es aedens den tre&l,e
forvarmeden og d,en fJerde B{and. hvllte slg. At Iaåe den fJerde
f;iand. hv1le s1g øentes at være en passeude lroranstaltnJ'ngr d,a

ArbeJdet var trætteaåe.' §veJsnlns af Fyrkasser skete alt1d. PaQ tlnelpn,
med,ens Værkstedets gvrtge ArbeJdere gerte arbeJd8Ppaa ,åkkorcl.

§a:ntl1ge Lokomotty-Fyrkasser sveJstes. Fre:ugaags-
saaåen veå tr)rkassesveJsnlng var dea §BIIlIrr€ son hog O§r fØrst
sveJstes en 1oo-15o mr og derefter un*r*åfl[ål§s, og rnar] var
ved" lteparatlonsarbeJd.er Lkks bange for at sveJse pea Bagked.-
Len, ldet hævd.edes, at DeLene jo var salcmenhold,t gf $tag og
;Str:ttel:ol-te og d.erfor l-kke kun<1e gaå no8le §tecler hen.

støttibgrte. @'
flL,itaalfyrkasser anvend.tes JernstøtteboLter tll

Kobberfyrkasser Kobberst#ttebolte, rlog brugte mar nu meget
at glve iiyrkasserne Skonlnger af it-uprodurr oB herl anvenåes
ned. udmærket Resultat Jernstirttebol"te.

Det anbefaledes stærkt at anvende Kuprod.ur. De

åertl1 anvendte JernstØttebolte var de §ailune, som 1 ,iebIlk-
ket er under ii'ors;l& 1 .lentralværkstedet, K6benhavnr leveret
fra r'irrnaet l{enchel. Der prØvedes oå-§a& med. i'anser-§tøtte-
bo1te. Jernst,;tteboltene kØbtes a1le f*rdlge. Kobberst6tte-
boltene leveredes ogsaa udefrar kuJr tll I'reflstllllng af
ganske speclelle StØttebol.te for Il-1fældet bavdea en afuuk-
delle itøttebol,tsdreJebenk med f tJæsere.

il'rengangs:ua:.rd.en ved Is*tnlni; af ;t#ttebolte var
den keriilte nred. cyl. Dornlng. utøtteboltene havd.e nor''aalt
valset Oevlnd.

d



42,
lltøtteboltene lndskruedes lkke som her med. eu K1o,

d.er grlber fat l Gevlnd.et; urecl en lllval llgnende lldt en ko-
nlsk Dorn pressed.es 1nd 1 tiullet r oB .[il],leme 1 Dornea trek
§trrttebolten med.

4t Paa de mest udsatte §te-
d.er veå lyrkassens Hj6rrrer
og Kanter envend.tes bevæge-
Ilge Støttebolte.

De bevægellge stØtteboLte
havde a1&. Gevlnå 1 å"yrkas-
ser, nien et Hoved lnd.eslut-
tet 1 iilokke anlrragt I den
ud,yendlge tr'yrk&ss€r

Klokken rund.sveJstes ved
sit Gevind for tæthcd. og
Dækslet fastsveJstes llge-
ledes for Tæthed..

Udbcri-ag ef ga-*le §t::ttebolte skete paa et beLt
Eoreværk Leveret af Uollet o*j iingelhardt I d.er var en Årt Bo-
rer{rE}ile. Folkenes ÅrbeJdshøJde kunde hæves og sænkee bare ved
at tryk}.e p§.* en elektrlsk Kontakt.

I* r§as-tsg:-
F'rengan;3s.'naaåen ved ;iveJsnlag af nye Kobberfyrkas-

§aY v&T - $or:r aLlerede rnedd"elt - den sas.Ble solr herhJerarre ud-
over ilont.rollen.

111 iiontrol af den ud.førte ;veJsnlng havdee et
liøntå^enapparitt. .Jet var lkke alle tlagr d.er blev rgntgenfoto-
graferet, nan uaatte o6saå stole noget paa I'olkene, rnen aLene
det, at ,tgSntgenapparatet ear der o6 kunne kom;ne 1 iinvead.elsel
havd.e sin Inr-tflydelse paa ;'irbeJdet.

itøntgenapparatet fsrevlstes og§aa for foLk, m&rl

hsvd.e illstanke tll i smug at have foto6raferet, de blev saa
enten ført forbl eller forevist ligntgenapparatet og ubemær-
ket belyst. lrventuelle I'lIm bllver d.a øde1a6t.

i)er var snart lkke den ;\laade t hvorpaa man 1kke
sveJsereparerede l'yrkasserl f,ikso soili allerede rrærrnt §ko-
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LL /\ Dlngerr Isvejsnlng af
qy Rørræsr Ja, saågialt
§aa, Jeg en Kedell hvor
ku:o det øverster sslve
:[oppen af liv#bet r var
tllbage, Iiesten blev
forqyet.

IsveJsnln6 af uye §tyk-
kerl sors vlst paa FlEu-
lierll var ret elm1ndeLtgtr
og det Ekete ved en lr-
ivejsnlng.
Ea Regel varr Bt en
$veJsnlng lkhe maatte
gaa 1.gennen ea iitØtt,e-
bolt. For store HulLer
lukkedee ved. :iveJsnlng.
Iærlager sukrXng $'tSt-
tebolte uåbedredeg ogeas
veå SveJsnlng, dog mast-
te ma:r 1kke lukke e1ler
ud.beilre for øange iiuJ.ler
ved §1den af hlaand,enl
det kunåe gaa an med en
Lo §tk.

i

_l

Yllde man I'ndsvejse en ?lade, kuncle man f,Eke. glve
d,en Forml soiii vlstl Elårn begyadte først fra I til 21 saa fra 2
tl1 5 oå; endte med at uveJse fra l til 4.

Ked.Ler.

li
((

Den uilvenåIge
Be i..&;1fler veå .rv€jsrtlnss

_ t '7

3agked.eI blev fllkket sa;rilen pea nan-
den blev skoet e tler bLev lndfæLdet

llnseformede Pladestyk-
ker ornkrlng iiensehull.er
1 ftundingerner Ja, eudog
to veå jld.en af hlnanden
paa Sagpladerund.ingen.
Der blev passat §konLnger
s&a store r Bt d.e g1k utdt
genne;n l,'yrhull"et.



Der ss,as lkke nosen SveJsnlng udført paa lrund'-
kedLen undtaf;en udskaar1xe Cl,rkelsagnenter I $tlnlets Kant,
for at lnd.f.::Ide ny i'lade 1 ;ted,et for tæret.

44.

Et JveJsekneb voå
en I'yrhul§reparation vart
at oversk#re den $Laåer
der skulde lgveJsesrueå
et Jnit 1 den nederste
vandrette citrengr og sea
fgrst sveJse §tykket 0-1r
d.erefter 0-2r L-}t 2-3 og
enåe119 ende roeå 5-4.

t*isn uaatte aldrXg
lndsveJee en åila0e me&

skarpe lijdraer.
Indf*Ld.edes en Sko-

nlng paa udvendlg Xedel
paa err Sngplade el"ler §a-
CeLpl-ed.e, skar nEsr et Ud-
snit t :ivøbet for f,ørst
ai kunne gennei;r.fdre i;veJe-
nlngen paa f.Iks. §adeL-
plailen, derefter lrrkked,e§

begynrler ;,veJsnlngen mod-
sat Cvcrskærlngenr I d,ot
ringformecle *tykkei sveS-
ser f6rst d.en ene haiv.3.el
saa den and.en og end.er aed
at EiarårnensveJse 0verekee-

++
H__i"**,)t

l' l/:li r"l
\ t:l\ tol\oi

I ;i^)_i( 
----^----

11 ,tsy'iu riri'i /"*-
o f ,if i, /?i'tr. ,!e!'tnfn;
/ I ;; r.t 5l4,i( t ; /t?,41t?'
i rr, ,, : n i': ,i, ,li(r,,ti'rt,//
\, '

xnall

.\
)

<:-.-, Q

Udsk*ringen L i:vøbet,
Paa en l1gnenrle ;,i8r6..fl9 karr man forholile si,$r nasf

f.i"k$, vil forny ":;:.teri*.1et our.i<rlng et .rrøjserhulr &årl

I

i
)

t1 '/

X rlngen.
tivor man kanr åovondesr'åksrpninlS eller V-*rkærpnlng.

irfvigend.e fra vole Kedler, anvencles der JernprøJser€1
der nok iskrues, i:ren åerefter tætnes ved I'.unåsveJsnlng ved Ge-
vlnrlet uclvenillg. 31ev en saadan IrØjsers Anslagsflade beskadt-
Setrrnaatte d.en opfrlskes neci en I'ra;serl der kari gnslaa 3*go1den.

Oyerhederelerff er'.
0verhederele,,:entenrJ"erne kpbtes frrd,lge, leverede necl
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Går L/e n J.ange Rørender.

Kedelrør.
KedeLrøreae sloges uå af Kedlen paa sanfle &laad.e

sor* hos os r dog ldsned.es ltiireae foriuden L begge §nder aed
Spyå.

R6gr6reae blev lgsskaarne t
§kærebrænder og tildels paa §s;neo irissds

Fyrkasseenilen ned ea
I R6gkarimerendenrher
ocaatte Rørstuepen i
§ørveeggen d,og pLl}es
ud, bagefter.

4s

ÅrbeJdet saa dog noget formokeet ud.

- KedeJ.rgrene rensedes 1 en rqterenåe lroulel d.er
overskylled.es sed Vard. Ir iigrene kru:ute, kan d.e knække her-
ved. SttdJea fqa tro.::rLen var dæapet ned ved^ §dlsolatlon. Ke-
delrørenes nye iind.er paasvejstes ved. elektrisk stuksYejsnang.
'i;ietod.en havrie sine ikavankerr iidrenderne kori uad,erti&ea tlI
at sldd.e sk*vt for hlnandenr hvilket lagttoSser og Jeg saa
ogsae krumsvejste ILIr, De stuksvejste iifr fif Ggsaa untlerti'-
den en for stor sveJsegrad inde l iiøretr der saa Etaatte fJer-
nes r.ted en Udstrld:etngsd,orn.

3:3s StulisveJsemaskj-nen førtes hgrene automattsk tlI
et Åfkortnlngsapparat I d"er aecl roterenCe nav skar iiørene af
paa BestL1llngsl.langd,e. lfkortaingen gik heLt af si6 selv.

Kedelrørene vendtes lkke 1 (edIen; saa den iud'e1
åer ensarg var anbragt I iiøgkam^sreret, forblev 1 Røåkammeret

hele tiprets ].evetld. ilan synteol ået var praktlskl som af os
foretagets at vende l{ørene efter et vlst Antaf illsveJae1n54er.

I{asr et stfrre lartl }ied.elrØr var svejste o$ afkor-
ted.e, trll]ecle de auto;"ratlsk ned paa en 3akke, der saa blev
drejet 180"1 vandret Ilan ved at 1øfte Sakken i Krankro$€nr
AIle iiørene blev saaLedes dreJed,e paa een Gang. l)reJnlngen
skuld.e foreta;5es af itensyn til li;tr-,tasklnopstlllingeur rr€tr lrie-
tod.en forekom noget upraktlsk.

Udrrirlelsen af d.en ene FiErende (den store) skete ved
hydraulisk lryk, ,iran havråe lkke Sesvrær meil at fastholtj.e il§tet
f .ilasslnen, der havde en cåe 30C nnr lang Hgrklerune bestaaeacle
af to ijalvbakker, der blev klemt sammen med }ianndhJul og $krue.
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Iierfra førtes B,Erene autosetlsk vldere tt1 Rør-

prøveaasklnen, de blev afprøvede roed 25 Åtm. oåI førtes sta-
d.i.g autouratlsk vj-d.ere forbl to ,t'edtekoste d,erl ld.et iqlrene
paa åeres ueJ rulIer, ved at stryge forbl og llge berrrre Fed-
tekostene, faar de færd.l,ge i16r (§nderae) fnafeAteder §]aa å€
lkke rrrster.

liedelrørenes laasveJsnlngsender blev fre;istil}et
som l'orskudsarbeJde pe'å ea §dra*1lsk §ressebreqk. Her var
det en F'ordel ikke åt have de irange Kedeltyper aed. forskel-
llge it#rdlmensioner. ?rinclppet var det saieme sorc af uentraL-
værkstedetl'!i6benhavn, anvendte, ilIen iiøret hold.tea fast veå
hydraullsk 'Iryk, oS ilr;ikhoved.et vax Lndrettet med ilevolver-
hoved. ue<1 va.nclret ilggeade Ornd.reJnlngsaksel. Ved. at dreJe
paa Eeyolverhoved.et kunde aran hurtlgr faa rlet rigtige #res-
sehul bragt t t'trbej,åsstilltng.

--
I

veol
\,

\____
?llsvejsniagsentl.erne var ret korte ve1 cå. 40C urn.

iifter Iresnlngeri blev -nden udgl§d.et i. sn Rprudglødningsovrr
og derefter langsomt afkølet ved et stlkke i{grenden ned. i err
Kasse sred .'jand. Ved. den ensarted.e UdglØrlaing skulde man op-
!låå en mere ensartet iiE:arclhed, §aa '/alsnlngen tl1 sin 'Ild
ogsaa vi.lde blive mere enss,rtet.

der,
d.er.

'Lilrpresse;naskinen var koastrueret af lir. i''rartln.
fllsveJsningsend.en blev lkice fre;rst111et i'aed *ku1-

men sor:l vlst paa lkltsen. ;ikulderen var 'leori", hævdes

,/ ,,

Det tages lkke sa.* nøJe med tintallet af ;,veJsnlnger
paa et Åedelr#r. Jer kunde tlllacles lnc1tll 6 ;:veJsninger, mer.

kun 1r.len eae:"nile, rreil Jeg fandt d.og flere incie paa iir:rrnldtea.
Itigrørene svejstes laed Gas pae s&§Lrrle .t,ia:)de som I

0entralv'srks t erlet t ii.Øbenhavn.

'rr i /rv h lrt s
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Rggr6rene ud.rldeiles §drau3.lsk. I'11sveJsulnge-
enilerne frernst1lledes eom ForskudsarbeJd,e og nedvalsedes
Baa et ]-valset ripparat f3s ichiitte. Forlnd.en Valsn'j.n8en
opvariaed.es ligtrend.en 1 en 0rm, LJnd,er Valsnlngen frenl<om
o$§aa Hefterlller 1 it6rend.en. ilati travde forsggt slg paa
s&mme §laski.ne med d.e mLndre *firt men de b1ev"1-ka;rteden.

Hr. i"iartln eksperlmenterede med lrlnclppet err
stØJfrl Kedelsmed,Le. Saaled.es har han valset og bgrdelva'l-
set Ked,e1rØr1 valset lloved paa itobberstØtteboLte og af-
skaaret $temnekanter paa t'obberfyrkasaer ned. ea jav. Da

dette berørte, ead.nu lkke helt - for Hr" tie,rtin - afslutte-
de Patenterr trlk jeg l.kke nærluere lnel paa irpørgs$rr',a1et;
aen meåd.elte ha;a dogr €it tpørgsnealet ou.r i(ed.elrør og otgt-
tebolte ogsaa havde været fremrne herhJenner og hari forbav-
seåe-s overrat jeg straks ku:ld,e fortæILe harr hvad det var3
Jeg saa, d.et havde nok efter hans ÅnsiStsudtryk a1; dømme

lkke været Henlngen, det skulde tages npJere 1 6,5jes;rn.
Ea Itørbgrdllng ued slaaende .Luftværktøå skulåe

VæTEikke sdf,Erex hurtl8ere enf, en 3prd.11ng pr. Støjfrl-i.Gtod.e.
Oer holdtes påår at l:an ved alm. itgrirørd].ins l'kke maatte
ucle].ade ForbSrdlingen.

&:rvalsnlngen fore5ik ned. .:lesazesk-:ifrralser,
og det skul"de gaa ud;rærket.

Som det fre;rgaar af foranstaåender oB hvad Hr.
Ijartln selv sagde r VåI han ea Storopflnder, llan foretog
ofte iieJser tll andre lærksterler for at stud.ere arrdre "F"rem-

gen6sEaader.

FyrEg.sser:
Udover at ilr. I'is3t,itl sagd.er Bt itaalfyrkasser

svejseåes pefl llgnend.e irlaad.e som iiobberfyrka§ser1 erlndrer
jeg ikke nærmere udtalelser om denne $agt og da Hr' &'iartln
lod rulg forstasr åt na:r tlldels vg.r overreadt af besøgendet
vilde JeS lkke u1ej1.ige ha.n merel $en nøJed.es raecl d.et Ind,-
bllk rredrørende Kedler son d.en unge Ingenipr havd.e bl,bragt
mlgl 1 ]lorventnlng oia at mlt IndbLlk vllde b1lve suppleret
fra andre r/ærksteder.
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Le.1er.

De saaka}d.te rDrelstofflager" anvendtes og frem-
stlIleåes baade ved 'Irykstøbnlng og ved Centrlfuga].støbnlagr
mea paå arrden Virksomhed. I Værkstedet sas Jeg neget efter
saadalrrre i,agerel men kunde lngen opdage.

§er 6Jord,ee 6od.e Ånstrengel.ser neå lkke at foru-
rene lipaaaerne; iraa visse h{asklner va:: der llgefrem bygget
en hel ,iakke o:rrkring Foden med ca. 3$0 mur opstaaeade lran-
ter.

!1ve{ee:
f:1L V:grkstedet hørte et ret omfattend.e ;tdberl

efter Jernbaneforhold. at d.6m*e.
Støberiet var en selvst*nåi g iU'd.eLLng lndenfor

Værklted.etr der leåed,es af Oberrelchsbahnrat il.Reltuelster,
d.er lgen lravde en uIlB lngenl$r uaCer slg. Uen unge fngenl6r
havåe foruåen'St6bnlng optaget liveJsnlnri sosr Speei-ale.

åioåt*gelsen 1 llt#beriet var ogsaå særd.el"es venllg
orj lmød.ekonmsnd.e.

Ij!øbert.
>t,pberlet befattede sj.g egentllgt ned a1 jlags

:itøbnln5, r*en oprLnåellg ver det kua anlagt med Broace for
ii je, nen for efterhaend.en at 1fire sLg mere uafh*ng1g af de
private l-lrrlaer, Bom man under daarllge ii.onjukturer skuld.e
aftage endogs;.a serdeles meget fra for at hjælper oB und.er
gocle ir,onjul.tirer, hvor tr'abrlkkerne var haard.t belastede og
derfor gav lalrge og uslkre Leveringetlderl kund.e nalr 1.kke
faa Varea. Af den orund var man nu gaaet over tll ogsaa et
st6be Støbejern og StaaL.

ti1 §tijbniag af S1,ss1 t'ar 1lge anskaffet en elek-
tri.sk ;Jilelteovn og her kor* det meget ;lffa1dsnater1a1e, §o&I

Skinneotu*per, Unilerlaålsp1ad.€x it,tir til sln tlet. Der 8tøbtes
§arrle<i.es en he1 De1 StaalstØbe$ods tlL Br:.neafdellngen.

psrs Grund af svigtend,e Leverlnger ude fra naatte
Støbejernsafd.ellagen ogsaa til et optage .jt#bulng af Åoko-
motlvcylitrd.re. Der støbtes f.iiks. o6§aå en hel Del itlste-
st:enger t1I loko:rrotlverr oB det sagdesr de havde en god itol&-
barhed.
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Der havdes to lftrpolorrne og et Par roterende ga,s-

fyrede Oyael sarit nog),e Dlgelovng El.Elr De nyeste vlbrerend'e
Formems.sklner anvendtes, og friassefre;netllllag af Keraer ske-
te 1OL1esand paa s'er'llg l''ie'sklno ued' irvkluft' iier var o8§å'a'

særIlge $iaskiner tll il*hanc1llrrg af ;,lan0et I og der blev ofte
taget SandprØverr hvor i{aarilhed.r lrugtighedl Belastnlng i*.n.
und.ers$gtes.

Det raest lnteresse.nte 1 st,pbejernsafdell.n6en var
C':entrifugalstdbnlng af iiu-ndst/kker tll otempelringe.

Støbejernet opvar:roedes 1 derr roterende OvnlJeraet
blev analyseret rred liurtiganalyse, tempersrturen blev maa3.t I
Jernet blev tappet I €r1 - af Kran baaren - stor itlbe§ke,
vejetr o8 f1s;ikeen hældt over i en foret J'ernrend.e, d.er le-
d.ed.e det sruelteåe jern ned 1j'iiid-ter: af en i Uulvet neåsænketl
hurtigt Om lodret r:Jrsei rgter.enåe Jeratronler der ogsae, ve1.

forei.
/t'-\

! t.t'

:

ffi-tn

tes vl,st op tlI cåo iltJo U'i:år./;uiln. (?).

§otation ad eLektrlsk
ilej og :ltrBmforbrug og
Oi;idrejniae;er krrnåe af-
ligses paa Instru*ent-
bræd"t. Rotatlonen sat-

iifter korivartgt Fyrværkerl med Gnlsterr v&x d.er t11-
str.r*kkeri;:t iara i i'orinen; r\edtr-:cldningstragt o6 iisnfle bLev fJer-
net, men lj'ornen vedblev stadl5 at roterer OB ma.n kunåe nu ned
g€rrn€ rt .1l1d-terhullet se åen 1or*retsta"q,en'åe roterende VæE af smel-
tet 5tøbejern staaen,le pnå i'roxilens §orte 3und. ;,,trørurneu slaaS
fral rr,€1 l'rolrlen vediiliver stad16 at rotere, lndt11 lierstlSheden
ef teriraanden er gåået ned ti1 50U Ora*r.ltlln., Eiail, blev den af-
bressetr o,j *et nu st;{rknede .liun*stykhe kunde fjernesrefter fØrst
at l,a:rget vår str"ret af.

toclset v*r ;ieg*t, i'lnt i ,:ruddet, der fOrefandtes lnger
ts1ærerr oii saa ver .iunC,stykket virkeIli5 runtlt. l"rel,.,gåln5smaadør

skul;e 1e1]er ikkr.: v:ilre dyr, naar fdrst /ip;>araterne vålr anskaf-
fet, ldet fiåLn sparede i,'orl,:nin$ ots tr'refiretilllng sf I'.erne. ltlunrær-
ket f i'ronlen kuade holde tll cå. JO ot'lbnlnger oiE Snskeiles der
andre liln,.,:;ålal;letre ænd.red.es der biire pali $iurv:crkets tykkelse.
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d.eeud.en
Systemet
end. de 1

saa frl5Je
tes, var

De eeatrlfugalstlbte iiuad,stykker saa neget bed,re
ud end. de herhJe;uure forrneite.

ii{an var enånu lkke helt d.ristlg ved uentrlfugal-
stdbntngerlr I Begyndelsen skete d.er et iJheld, d,er kosted,e
irlennsskelJ"v, ld.et Gruben var afdekket nied. masslv t1ad.e. 0p-
sta;:ende Gasarter danned.e linald6as I Grubenr oii en åksplo-
§ton lnd.traadte. Und.er litibnLn6en flk vl ossaa ilesked påa,
at dække os bag opstaaend.e Jerad.ele, da der, so:i clet blev
sagt, Jo ku:rd.e ske noget.

I ,"{etalstØberlet arrvendtes ogsaa roterend.e Oval
brugtes flere Illgelovne af forskelllg irt;1rrelse.
paa Dlgelovnene var ret aIr:rlntlellgt, &en d.og bedre
Oentrslværkstedet, iiFbenhavn, anvendte.

ifan tog det lkke længere unåer nurrærend.e !-orhold
ned Legerlngens ;syrø:ensetnlng, men Uodset, der stgb-
endog s*rd.eles f1nt.

Der forraedes 1 $and.
Te:irperaturen af det saelteåe l:etal kontroleredes

verl et l{eddypnlngepyrometer llgnende det som anvendes i Oen-
tralværkstedet , Y,#benhavn, rjien der ver lkke konstateret 'fæ-
rlnger paa termoeleiiienterne sosr her.

For:rinlngen foreglk udelukkend.e ved ilaander:, d,er an-
vendt,es lngen uekanlsk ..rta:aper.

Der var en stor gasfyret Tgtrreovn baaile for !'orure
og5 Kerner.

§cldset blev renset ved janrlLrlæst pea sam.6e i;laad"e

$oi;: I ilentralvl+arkstedet r i,fbenhavrlo
5er11gt berlærkelsesv:::rd.igt var enkelte iininer af cle

saaksldte Drelstofflagerr €t .Far jtanglagere o6 en he1 Drlv-
hjulsakselkasse af Jern med lstØbt llronce. Disse Lejetyper
anvendtes noget, r,len var svære &t fre;lsti11er Jernet sinrLde
overtrækkes rned $laglodr og ma.n var lkke tl1bøJe1lg tl1 at
gaa ntsrmere lnd. pa,.l Sp,irgsr::aaLet.

Itgeledes stØbtes .-rvejsest:lnger af iSronce, <ler art-
vendtes til Irausvejsnlng af L,agere oeJ andot ilroncegods, Lege-
rlngen var alrrlndellg }ig 5 tllsat 1ldt $il-lslua o;3 et ;:,,tof
t11r rler lkke l.:rn.n5ere erlndros, irien en i'rØve paa '.Ira:r&err er
sendt t11 l,åboratorlet i i,,,lbentrsvn t11 r'uralyse.

Å
Dreistoff-
--1;;;;

rsour.

T
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Stængerne foraecles I iiand eller Eoktll"er.
/:: i-. ,

JerntromL€ r hvorl d.er foruden
RundJ erns stykke.

St*:ngerne &aatte lkke
renses veci »andblæsnlng,
da enkeLte $andkorn kun-
de skade Jvejsnlngen.l)er-
ltnoå blev ;tængerne næsten
blanktrociled.e I en rote-
rende

§tænlgerne blev lagt et svært

D a,s /2, s 
.r' 
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Cyllnd.eren er frllhængend,e paa en vand.ret riksel.
Starrene lndfØres fra iinden og sikred.es :aod at falde ud ved
det paaiskrued.e Dæksel.

Dlsse Broncestænger lagttorjes 1 de forskelllge
Værksteder, hvorl jeg ko*, og de trr*der 1 flere .iilfæIde 1
;ited.et for heranvend"te Foro irie1r1.

Li-gelerles benærkelsesværdigt var deres KoklL1e-
st#baing€x, i:ietocien verr lkke 1*urgere patentbesliyttet. Ved.

Koklllestøbnlng spared.e man lianclformnlngen og flk meget
tættere Gods, hvilket maa bekræftesr Goclset havde en enåog
særdeles fln ilrudflad,e.

§oa l(oklllegods stfbtes si-;nplere Aruraturdele,
RundstæFger oii itundb,;snlnger. Kok1llen vår frer,istlLlet af
litøbeJoxno Hver Kokille ln,Leholdt flere iiuueer. Ilele /rrran-
gerrientet var saa.re slmpelt.

.ta
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De to KoklllehaLvdele holdes §aillmen med. en §krue-
tvinge, KokllLen stlIIes urod a:rden {ienstaad. med Ind.lØben€ vBB-
dende opadr oB Støbnlngen kan foregaa. Forlnden §t6bl1ngen
fedtes Fladerue med. en §rafltolleoplfsniail.

Hundbøsnlager e1ler ltpr strtrbtes paa llgnend.e lliaede,
her anvendtes dog Jernkerne, for Centrerlngens Skyld haf'Ker-
nen Ånvlsnlng 1 begge End.er.

52,
ftorr,An(t'Spf.

Ke ,,re Cyl.Anv,'spr

Kernen blev slaaet uds fieåens §raaerne endnu var
vgrme. Kernen vsr aoget 'konisk ned konlsk itnvlsnln6 1 den
nederste linde og cy1. Jurvlsnlng 1 den 6verste.

Je6 saa en hel Del kokillestFbte Broacegenstande
slnnpel , Forar, noget lignende ikltsen. Der skulae være

Tværhul I Eimnet rsen
d.et var bllllgere at
bore enå at kernet
hvorfor Kernln6 blev
ud.e1adt.

af ret
l- r'\

ttI Støberlet hørte et ipeclallaboratoriuiii meå

Trækprfv€-r BøJe-e Ha;'irdheds- og træthedsprØveaaskine sa.ut
Ånordnlng for efkroskoplsk tlndersrlgelse og analytlske Und'er-
s glge1§€r o

Her forevlstes iirudfladerne af det koklllestøbte
Goilsr og der var negen stor Forskel mellem tlette og det a1-
mlndellge Jtøbegod.s. Det kokillestlbte var ueget flnere i
Kornene og Freirigå.ngsma,aden Enbefalede§.

Leboratoriet hevde en ssrllg PrØveanord'nlngr hvor
hver eneste itøbnl-ng blev unrlersBgt. TlL i'r6verne udstøbtes
to Emner et fra fgr ftletallets iiensnlng nied linklltetlLslag
og et efter.
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' Ennerne neddreJedes sora vlst Ilaa ;.ikltsea. Det
fØrste llmne ud.en h1s1ag neådreJes tiL en Disgeter paa ,8
Enrr det e,ndet, Ernne ned.dreJes t1l 20 mm' Ved det Baa §klt-
sen aatyd.eile rlpparat sættes det sentralt beliggenåe ]iul
uad.er Tryk f3å Trykluftsanlæget r o5 bestryges nu den uåven-
dlge Cyllnderflede med §æbevand, ser uian strsks ona Godset
er utæt.

Det gode Oecls opraas ved. en ser11g Frerngangs-
rcailer d,er er patentbeskyttet i Tyskland. I{sarraere Cp1ys-
nlnger org evt. Kfib af ii.etttghed.er og tllsI&g Etelor kan faas
hos 0"ross. Glegsereid.l-rektor €.d. '\r. t1'*lsse, litinchen 13r
iiautstrasse 1I.

- teorlen gaar ud paar åt af tre llterr der optages
i r{et s;.neltede i,'ietalr €r (u11lten betydellg Laere skadellg
cnd Kobberilten, hvorfor IBan af to Onder vnlger den mind,stel
altsaa hellere at have Kobberilter frexrfor KuliLter. åian t11-
sætter derfor en passende iiængcle :jlnkilte, saå Kulilten bræn-
der bort. Den ved. f'orbrændln6en d.arued.e Kulsyre 6{ralr tll
VeJrs.

De rJd.e Flager 1 et Brud betyd'er for i:regen Kul-
ilte og 1kke, soxl af l-entralværkstedetr niii:enh:rvn1 antaget
Kobberilte, hvorlniod Kobberllte glver et ret pænt Brud.r med
uregelmæsslgt formede itievner eller .iirutlflad,er.

.l ,r

.:j.'t.



ilesuLtaterue meå derværende -tsroncestpJtreso&s ver
saa lØJnefaldende, at det sJrrres paakrævetp at berværeade
Værksted foretager s16 noget 1 §agens Ånled.ni-ng.

Den 1 Centralverksted.et, KØbenhavnr anvend.te
Flammeovn skulde efter IIr. Reltmelsters Udtalelser være
ud.ar*rket egnet tl1 Forsaal-et.

Det ga:nle Afskrab fra $i$lerne bortkasted,es
1kke, E:en kon hver Gang med 1nd 1 Ovaea lgen.

Saii:uenklumpet Sand fra fit#bnlnger blev knust,
og de d,erl værende srflaa Lietalkom' uilvandtes heraf ved Ud-
sraeltnlng.

§om aærmere Forklarln6 veårdrend,e Broncestøbe-
6odsets Behand§ng vedlægges Aftryk af :

Gesastverbsixd Deutscher F.Ietal3.glessereln Hagea
(liee.tf . ).

lioatlerdruck aus der Verbandszeltschrift *Der

I"{etal).glesser" l.ir. LL/LZ L929.
.t{euere §rkentnlsse tiber d1'e Vorgåinge beln &{etaLl-

sch.oelzen; lnsbesond.ere bel itotguss und eln aeues llsheelaver-
fahren.

- ,.;t§fl ry
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Braglrsohgvel;g Lokoøst1Y6x.

.Ieg blev ogsea her neget venllgt mod.taset og
vlst rundt af Dlrektørenr der vlste etor Kend,skab tll de for-
skelllge Lokomotlvd.ele og DeLeaes Behandltng.

Værkste&et havde deJll6e lyoe lokaler væsentligt
bygget 1 kun to store flrkanter-de §nhed.er.
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rleg vllde væsentIlgt
var ko,:nInet for, ne*119

stra,ks ved. $tængerue o$

,r*, 1'ss Ttd til at stud.ere r
l,ietalbesparelser og begyndte
dertlL hgrende i,eJer.
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$tængerr

Stængerne fgrteø tlLbage ti1 ]løelselsinaalene ved
elektrlsk }easveJsning. Efter en }aasveJsnlng fulgte aLtld
en udgl#dn1ngl af §taughovoclet. 311 det ]'ormaal stod. en ud-
B1ødnlngsovn d,lsponlbel 1 §tangsJalket,

For lkke at paasveJse hver §a:rg blev stangstrop-
peroe afrettede ved §lJ.bntug. Ir,§an anvenåte ikke bestemte
§Ild.trln f.Ekso rrlr L/4 mm sprlng; men sparede paa Stængerae4*,
vedv-a-t afsllbe det absolut nsd.vendlge, saa Frad.erne J.lge
bllver ren€.l og saa t hvert eakelt r11fæLde at tllpasee r,a-
8erne. Der tlllodes saalecles en iipærmaalsforggelse fuoe].leu
§tropperne pea lndtll 5 mn, lnden en PaasveJsnlng skuLde
foretages.

- Sllbemasklaen tl1 Sl.fbn1n6 af Slplgerae var ret
etor og havde flere §llbeenhed.er paabygget. Stangen blev
spændt op reell-en Plnoler, 06 Stroppen blev Lnåvenålg si.ebet
med^ en Årt §egmentkopsteal anbragt 1 et særllgt SllbehoveCl,
der lkke var stØrre ead at det kunde LadfØres I iitaaghove-
dets Aabnlng. Sllbehovedet kuaile d.rejes, saa det baade kunåe
sLlbe 1 vandretI lodret og skraat }lan. rl1 de forskelllge
litangstØrrelser havdes et Par §ubehoveder af forskelli8
Dlaøeter. Denae §Llbemetod.e skulcte vsre betydeltg nere effek-
tlv end §Ilbnlng aed, d.e ret lange, Bmaå; cyJ.lnd.rlske stenr
§ora a.nvend.es 1 Brand.enbur6. 811 §1lbnlng af Iioved.ets §ld.er
havdes en ser116 Hotor ued. betydelig stØme sllbehoveel af
Dlskostypenl der kun kunde s}lbe 1 rodret !lan. paa $lLbema-
skinen var endvldere anbragt en akn. Hulslibeenhed roed. ver-
t1kal /Jcsel og Planetbevægelse.

§tanglagerne blev tllpasset med. t/SO m&'§ NøJaS-
t1ghed,.

Var st Stanghovecl for rnecltaget e blev det skae,ret
afr og et ayt raat l{oved, paasveJstes, iiveJsningen kontrolere-
des ved t?6ntgen og udglØdedesl hvorefter iioved.et færdlgbear-
beJdedes paa norual li1aad.e. Enkelte Srud f.ilks, Bo revnet §jtrop
repareredes ogsa& ved. $ysJsnlng. Iin stærkt bØJet Stang rettes
warnt oe udglddee basefter.
. + (,-t
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I,eJemetal.
Der sagdes r at den bedste iriaade at spsre ilvid.tmetal

paa oE clerlgennera T1n bestod L kun at anvende et tyndt Lag
Hvld.tuetal 1 lagerue.

§'or at kunne fre;nstllle det tynde åag l{vldt.netal
anvend.tes Centrifuga}støbn1ng, og Centrlfugalst#bnln6en hæv-
deåes at glve en bedre tæthed I Godset end. den alialnd.ellge
Frer:rgan6sraasåer oB selvom Hvidtnetallet dog var en Leger1n6l
koæ der lngea Uåsalgrlnger af 3etydn1n6.

Centrlfugalst;1bnlng fordrer lkke den d.yre .i.nskaf-
felse af tlasklner sor; v€d. I'resstØbnlngr oB eentrlfu6*1st#bte
Lagere skuld.e ossa:å have laragere ievetld.

;,t forevlst i"lovedlager havde l#bet 24\i.0U0 krr. r oE
det saa lkke ud t1l at feJle *oget.' i'11 Centrifugalst.Jbnlngen aavendes helt akalndeJ.lge
Broncepander rned plane §ndefiader og udskaaret raerl ltefterll-
ler paa sa;e$'e iii:ade so.n ved irresstlibnia6. Dog .gaa man her L

stgrre Uåetræh-
nlng gamle lager-
pander 6enenvenåt
tl1 Ist#bnin$"

.:-J

Upspændingsbordet
bestaar e6entl1g kun
af en lodret dreJellg
.iikselrhvorpaa er $on-
teret en Flsnge med
Vorteanvlsning for dex,

Llse Sordplede. .l,ager-
panderne anbrlnges
§&uuirenspnndte to og

\ /'T\=:.-l-\S
Der foretages ingen irortinnlng af Lagerets $verflade

ln'Jen letllbnlnS€nr nen La;i*rpanden for-varaes (her t et lla.umer
L selve Dlgelovnen) overatryges ued Loåd,evandr hvorefter La-
geret lnd6n1des med en Stav stØbt af LeJerletal t o8 der hænger
paa den ,riaade et tyntlt tag livldt*etal vedr o6 det erstatter
Fortlnnlngen. Iierefter bliver J.,ageret, helst to og to, stil-
Iet op og rettet ind paa et speclelt 'Jpspændlngsbord. l,ied. en
illd.senaal elkrer æen sigr at Lugerne Lfrbet ndJagtl6t omkrlng
tsord"ets ltldte, hvorefter Sordplarlen overflyttes paa .rlyngeme-
sklnens loåretstaaende jplnd.el,

,^ r-1
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to paa tsordpladea og hoLdt ued nod d,enne ved en Over)"lgger-
plade, tler oåsas måå anbrlngeo løbeude. Ilvorvidt det er tll-
fældet kontroleres ved en i{id.senaaL anbragt 1 liolder. Oyer-
llggerpladen fasthoLd.ee veil genne$gasende 3o1te t1]" i]ordet.
iiprækker og 11gnenåe1 hvorlgenae$i }ivtdtnetallet kunde tsn-
kes at tr:en6e, tætnes ued Ler og Åsbestiuasse eller ;'rsbe8t*
plade.

0verllg6erpladen bestaar sf to i'lad.er holdt fra
hlnand.en med ea Jifeta.nilsrlng. i;ieIle$rumiuet urellen de to
PLader er beregnet tl1 at optage Overskud af liv1.d.trnetal;
hvls l,ængd.e beglanses af den paa den underste vlarle vipren-
d.e Afskærlngskant. Oesuden er iiitdterhullet beregnet tll
fndhælc1ning af det ssreltede livldtmetal.

Ile1e Op"tl1llngea med 3ordpladen XnqJ.befr:-ttet an-
bringes paa lilyngernasklneas lodret stillede 5p1nd.e1, t hvll-
ken itililng den kan aflaases bn:ide for iilptring 06 iirejntnS.
Iaa Jlyngema§klnen er der ea 1i6nenåe Vorteanvlser §off paa
jlord.et. tscrrd.plaåen fastspænåes uied gennemgaeende tsolte tlL
Slynger:askånen, 06 ma:1 er i Forvejen ved Anviserea sikker
pera at ilpspændingen centrerer. Iierefter anbringes 4 i";ekker-
tsrændererliver forsat 90" fra hlnanden udenom tle opsp*ntlte
Lergere I OS lragerpand.erne faar den foraØdne Forvarsinlng Ln-
d.en Istøbnlngeo. Slyngenå.tskiriens §5r1ad.e1 klppes vandret og

aflar:ses I de.ane uti-lllng sarntidi6 meclr &t den ved KlokOb-
Ilng tllkobles idasklnens c,1e.!ctro;;rotor. r.ler neclssnkes en Be-
skytteleesskeerm orilsluttend,e de opspæad.te OeIe. iilotoren star-
tes, o6 d^et slseltede iividtraetal hæIde§ nu lnd gennera Over-
lig6erpladens I',rltlterilul ved ltjæ1p af en lederende af Jern-
plader iienden fJernes og (oldtvandsstrauler rettes fra hver
Sicle Benne'ji Ituller 1 5kæriirea lnd" tnod tsagslden af de rote-
rende J,agerpander for at opnå:i en hurti*i frfFØltn,g. §traale-
rørene er flarltrykte 1 iind.errl Ba;1 itraalen faar I'or& sgn et
fladt Baand.

Hvldtlaetallet st'flrkner hurtlgt ved Uandafkidlin$Brr
,3eskyttelsesskær;nen fJernes, liplndlen klppes lodretr flaaEes
og tsord.platden fJernes. Opspiendlngen demontere§, Uverllgger-
pladen adskilles, oåj det 1 ;,iellesrruruaiet stØrknede 0verslcuå
af Hvldt:uetal, der her er blevet ti1 en Rlng, fJernes. Hvld.t-
metallet genanvendes, soui d.et er ved næste ;itrlbnlng.
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Overliggerpledea med slu Åfskærlngskant er t1lpaø-
set saaledesr at kun l1ge det ngdven'llge I,eJeuetal sti:ri'.ser
1 j''anderne.

L,eJ,eme.tgl.

Soi:: tldllgere n:I\mt genanvendes det overskydend.e
LeJelnetale sor;r det €rr utlen anden O:nsrneltnlng og Ånalyse, 1Lge-
saa Udborlngsspaaner, der lkke er blevet forurenede, rnen d.er
tages doij 13s ild tll anden Jtlkprøver, od nan holder p&åir at
den ri6tige J.r:gerlag ska] opretholtles.
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LeJ eJ.
ilaves kun en enkelt tagerpande; d,er shal lstØbes

Hvldtmetalr anvendes der en forloren itod.pert.
I vlsse enkelte TlLf.w1de brugtee o6§ee {en gsm-

meldago f,{etode ved dårekte I'stØbnJ'ng uaed Haånden i. Ettl}e-
staaende Lager.

I,eJerneteL.
SvlåtmetaleffieLtediglen er udført so.Ie 6rl Vlppe-

og Klppedlgel, den saavel son §eåsmelta.l.ngsovaen er kok§-
fyret. l)et fra d.e gamle Lagere ned.søeltede lividtmetal gea-
anveades urlen rlæriaere Und.ersggelse,

9tle3l{er.
iif ter at Lagerpand.erne er ud.stgbte I anbrlrrges de

t §tængerner. oS dlsse 1ægges sarneenkobleder €r fdaeklnsLde
ad Gangenr oF 1 Stanglagerudlrorlngsrcasklnen, der er ]evergt
af FLrnaet /'åbert §trasua,nnr ltelllech{ed-Ehrlngshau§€tlr

stængerner der er rette&e lnd efter Ygdoelsmaalp
lægges orc ps,e ijld.enr oB ,l'lasklnen udborer Lagerne ued vertl-
kalt arbeJd,enåe,'jplndeL.

Islasklnen har to uafhæn918 af hlnand.en arbeJd,enåe
§plndlerr og hver jpln0el begynder Uclborln6en 1 sln Ind"e af
Opstl)-ltrrelen. ,Sorestasgen er styret ogsaa I dea flyvend.e
trnde - ved ;)tyrebilsnlng, d.er dog efter end.t Opstll1ln6 under-
tlden maa irnderge$. en sfterlnd.§t11"11,n9.

A:, . i---r

lrl-
I

I

I,oJer:.
lagerne faar lkke iivldtiletal 1 liundlngerrlee Var en

Lagerpaaile noget udslld.t paa Sroncens rtllæ6sf1ade1 blev den
ofte repareret ved. Bronce l'aasveJsnlng.
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For at spa.re paa 011-e anveaåes en Del §tænger
meil lndby6geile RulleleJer. O11en sklftes kun een Garg om
Aaret. §tængerne skuld,e arbeJde udaærket, men her vlser
slg d.et eJend,orimellge r at her maa rnan sætte ltaamen i §aa}
ef ter ljtsngern* , 

*9$åttd"t f,fi*Erttr tldllgere . anvend.t e .
En an0en Stangkonstruktion, der har gtvet end.og

særd.eJ.es gode i).esultater, er §lpnger med f).ydende tsSsnlng.
Fiev anven&es slet l-kke ilviåtiiretal; Tappen er af 5taa1, BØs-
nln6en har ,ironceoVerfla,le og ritaalkerne, - tsgsnlngen er
frersttl"let ved OentrlfugalstØbn1ng, - L,eJeforlngen 1 $tang-
hoved.et ar ef ;tØbeJ€rrle B#snlngen har en splralsnoet §uøre-
geng løbendle paa begge de eyllndrlske Irlader. §vor lrløre6arr-
gene h6rer op og tlIllge enkelte andre ;rted.er - er .tspsnXn-
gen &enne&boret ised c&. I rue liuller. S,lsnlngens Vægtykkelse
0T ch. 1,5 - 20 mm.

tlysteuret rned flydenae Sgsnlnger er anvenåt I iiirs-
prestogslokorriotiverne paa itrækningen }ia-uborg - 3er11n.

En arrdon oliebesparend.e Stanglejekonstruktion -
konstrueret af i(rupp - kØrte sor* I orsØ6 paa to idasklner.
011en tllffrtes gennem et I{uI 1 den udvendlge 'lapend.e. i)er
forcfanCtes ogsaa O}1estanr).sglasr &er viser cien forbaarraen-
værende Olleaiæagde. F'or at hlndre L)1len 1 at sllpire bort
flriher&r lnde ved liJulet er der her ind bygget Gu:unlrrianchet-
ter (3una). tt saEiitant ieje sknlde kunne køre hnge ud.ea
t)Ii.ef ornyelse.

Llgeled.es anvend"es der iiulleleJer p&a ea stor Del,
Tend.erl"agere for a.t sps,re Clle. r.,llen skal kun fornyes en
§ang om /rsret.

D{gig.tqLtletrI.-
xan er I stl6ende Urad be6yndt at anvende Drel-

stofflagerl de er ret svære at fre;rstl1lee Sroncen maa paa
en lriaade loddes paa Jernet; t1l at begrnde med kunde raan

ikke faa i;leta1let t11 et hmftia ved Jernet, ,åen nu skuld.e
det gaa ud.rnærket.

I'aa sa,lme idaade soa Drelstofflager fre;rrstllledes
ogsaå LeJnere tl1 Åkselkassel'r oE ldet ieg fre.rikom uecl en
Bei.nerknlng oilr at Frer;3an,gsraaaden ilraltte være dyrr bLev der
svaretr Bt man kund.e komme ud for, at uan lkke spurgte olnr
hvad clet kostede. Dretstofflager Levered,es fra anden Vlrk-
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somhed.r hvorfor Fre:u6angsmaaden lkke kunde vlses.

tSJ gr.
Drlv- og KobbelhJulslagerne Saar o6§ee istØbt

tyndt livtdtmetalr men ved dlsoe freanetllledes 1 vlsse f11-
fæLde hver Gan6 rfye BroncelaS€I€ I hvorl ele gevin&skag]rne
Hefterlller bl.ev skaarne peå en øæ1L19 åer tll lndrettet
Fræse[rssklne.

Baa&e slldte L,agerpander, f,eJnene rel)s.r€rod.es
ved }aasveJanlng ad elektrlsk VeJ, ldet Varmen frernbragtes
ved eu $tenkulsel"ektrod.e, op; limeltetradet tl}førtes Sronce
verl $eclsrneltulng frn en Sroncetraade der d.og levere&ee fra
snået Flrna (TraacLen var stgbt og llgnede deir fra Srand.en-
burg , ).PaasveJsnlngsarbejd.et oaa pænt ud.

i{?dlgr_.
Værkstedet svejste overhoveaet ait ad. elektrisk

VeJ p&å rr§r llobirerfyrkasser, der sveJstes autogent.

HJul. 
oe.,lle ss.å nøJsgtigt pas tr'#dselsmaaL ud,arbejder-strm-

ger ford:rer n*tur1J.gt ogsas ngja-,;tlgt tllpassede i{Jul. T1l,
Koatroleri.ng af Drlv- og i,obbelhjul ari.vendes iriaal"estand fra
Krupp.

Lokor::ot lvragusen.

.tokcrlotlvernes |iornblokke s11bes paa l,taal veå en
ilornbloksLlbenasklne fast lnstalleret paa en liøreskLnneld.etr
krrr. fgre lilI-benasklnen I hele i,okorirotlvets i,engde. Sllbeste-
nen er en åsgmentkopeten fra schnxirLtz. illbnlngen foretageø
fglvstrefter at iled.len er Iå"gt l ilsur,rnen for at ellmlnere den
For,nfr:rand.ring, iled.len foranleillger.

I,eJ er:
Ved l{ovedlagerne forsJger

nere af $ta:r1r d.er pas Uverf laderl er
det for lioul tldllgere at fre.ustl11e

lokomotlvrq,umeg.
ilornblokkenes $lictflader

man at frenstiLl-e teJ-
haardforclirsmet 1 5te-

I.,eJnere af ilroaee.

bllver llgeledeg haelrd-
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forchromed.e. Her traa &aa dog t1lpass6 LeJnen.paå selve
IlornbLokkenr da maa Jo lkke saa goåt t"r, ri**I8 pua aet
forchrouede.

Åkselkassekllen frerastlLles af slldfast l,{ate-
rtale helt lgennem, f,a lnåsættellgt Gorls tlL Tlder vlIåe
gtnke, naår det atter akal ladsættes o6 hærd,es.

H.luL:

Ved itJu1sætteaes Uaa11B6 og Kontrolerlng bllver
IIJutrsættets &lld.te al"teaa Åkslens liilr}te narkeret paa Akslen
ved en (grnerprLk. Åkselnild,ten eller rsttere &iillterllnien
genne& heLe iiesklaen taaa formeatllg paa en eiler anden I'laa-
d,e åanne Udgang:;for &iesklneus 0pøaa11ng,

Linealer.
LlneaLerno har Ban prøvet 8t reparere vEd .!aa-

sveJsalug af ltaaLr;Ia*e f.sks. tr'Je&erstaell uen llad.erue
gltr altld lØse efter en tld.s Brug. Hu udbeclrer rrån og§aa
Llnealer ved dlrekte Paal.ægnlagssveJsntng meå et $,laterLal.e,
der lader slg bærde. Harc anvend.te ogsaa den aLmlnds3-lge
Freurgangsmaacle med Indsætnlng og liærdnlngr men havde J.ige
nu faaet a,nskaff,et en Overfladehsrdemasklnel hvls Besul-
tater man dog enclnu lkke kendte.

Slenqelstænge]l.
Kr'vdphj»ve$-' samtllge stempelstænger brev slebne'

I l,jteået for flryilshoved rned K1le er tnan gaaet
over t1I at anvend'e Kryd.shoved raed' 3oLt' Hesultatet skuld'e
være mange færre reli'nef,e §tempeletrenger.

lieLve Kryd.shovedet hevde da tllsvarende .&nd.rln5.
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C

Eit e mp§1 s ?aass påEn1ryert
Der anvendtes overalt $tøbeJernspaknlnger tll

Stempelstængerne, Pakntn6erne fre&sttlledee lkke af BlSs-
banerne, men købtes færdlge fra Firmaet Ostlng & I§lolngerl
Ilamborg. §tøbeJernspaknlngerne hoLdt og arbeJd.ede ud.nrrerket.

BØ-s41n4gI ofi_.3olte.
Blsnlnger ver nsrpallsered'e og udeklftedee al}e

veå lloved.reparatlon.
H.1u1. Ogsaa her anvencltes sær1lg SLlberaasklne t1t" liLtb-

alng af KrumtaBe§ler.

§!gqågLrlase.
llgeledes er man her Saaet bort fra de brede

Stenpelrlaga paa 20 r.m og anveaåer nu 1 Stedet 5 Rtn6e å'8
ED BIe §tenpel. De snqalLe §1nge stsulde være et §renskrld't.
Det hevd.edes r &t Rlp8g med valeet $peend.lng havde laore tlll-
brrjeLlghed t11 at *åI3 Spænttkraften end itlnge me6 liatur-
spænd.lng.

FrenstlllJ.agsmaaclenvar 1lgpead'e den L Bran&on-
burg '$est anvendte. §aar Rlngene epæacttes §alauen tasd §psend.B-

baand legdee eler st ? mn LteLlenlæg (Atetanasstykke) t Over-
skærl,ngen.

Alumlnlurr oR iilnk.æ
n{an var endnu lkke gaaet bort fra Bronce tll. Ar-

maturdele I man havde daarllge §rfarlnger roecl Å1um1nLun' sit'

enkelt TlLfæltie gav dog gorlt Resultat r ldet Kvadlrantetenen
var udført 1 li1uffi1nlul6 og holdt tllfredsstlLlends.
Dly.eres:

De strdrnLlnlede Lokornotlvere I'orm ænd.red,es nogetl
ldet den tætte ladkaps}ing hemed,e det dagllge Eftereygr og
cla åen strøm}inlede Form f§rst gav RssuLtat efter L25 i5ø/f.
frlgJord.es llld.terpartlet omkrlag l{Julene for tseskyttelses-
plader. llgeledes ænd.redes BekLæd.nlngen paa OverbygRtngen
ea*Iedes, at der frernkoumer en Barrlereplacler d,er mullggør
at PersonaLet under Kørslen kan gaa ud fOran paa Maskluenl
det var Lkke tJ-dltgere uullgt ned cle skraa Åfskærmnlager.
Ilurtlgtogslokoraotlverne maa krrre L50 ky'I. r men en f,orevlst
Masklne har været oppe over hAQ kN/'[.
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I sa;ut}lge Åf&e3.1nger &uvendtss der kun lilektro-
car t1I iransportvogne.

Værksteclets iied.eLbehandling vlserr åt vl herhJen-
me er m,eget bagefter meå liveJsnlng.

Fvr}$qqsr.
Kobberfyrkasgerle sveJstes paa sagune ,1,{aad.e, soo

hos os neå Anvendelee af llansLertraad.

Kuprod.urkobber,
Der havdes ude#rked.e Erfarlngor rned Ånyendelse &f

Kuprod,urkobber, og d.e dertj.l anvenåte, Jerastg^rttebolte.

støtteb-oLte.
- $t6tteboltene er d.e saerme r soæ man her &ør F'orsøg

med.s leverede fra Firmaet }Ienschell altsaa preesede 3o1te sed"
tyndt ;jkaft.

3t11ers anvendtee d.er Kobberatøttebolte t11 Kobber-
fyrkasser, åog gJordes åer ogsas her Forsdg merL ånveadelee åf
Jernst,l t t ebolte.

iingang 1 sln I1d. vs,r der gJort Forspg rneC ånvend.el-
se af Iuioaalmetal-$t,;ttebo}ter cie var uforgængellge o6 blev l.k-
ke utætte, heller lkhe t lldiSlgån, men i"'rl§En pro 3o1t var
gtor.

Kobberstlitteboltene tætsvej ses tll Kobberfyrkasse-
plad.en; 11$;esaavel son Jernstr4ttebolten tætsveJses t1l ;,taal-
fyrkassen.

Ålle i(obberboltone er 6ennenhu).1ed.e, freuretlllet
af genneratrullet l,iaterlaler hvor llovedet stukkes op tll for-
ske1116t l,,;a;,,L lnden Gevlndskerlngear oS ikaftedløaeterer hol-
des eaaledes paa a1le 3o1te ned.e paa i,{lndstemaal. :it6ttebolte-
gevtndene er skaarne, fien d.er g;lres FororJg raed valset Oevlud"
1 l"obberbolte. ijtøttebol.tene kØbtes a1le færd.lge 1'rs 5pec1a1-
febrlk.

i)e garnle .tlittebolte havile 10 Gerr. Fr. 1"" cngr rren
tlI Staa)"fyrkaeser nnecl d"e tyndere ]'ladetykkelser er niå]R gaaet
op t1I LZ Gev. px. 1" €.rigo

§ilnd.ste jtøtteboltsbtsnlng er 58 mnr, Sgsningsge-
vlnrtet urJ.vendl6t har IC dev, pr. I'.
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Fyrkaqser.
i,ian havde efterhaand,en opnaaet god §rfarlng neå

$veJsnl"ng af Staalfyrkasser, De nltteåe §taiilfyrkasser af
Flade outrent 116e saa tykt som i(obberfyrkasserne iluer lkke,
åen svære plade afeted.korsser Civerophecl.nlng af tlernet med.

H.orrektlon af 5tøtteboltene tl1 FØLSe. De nltteåe Forblndel-
§er revner fra Steraruekanten og 1nd tl1 l{a61en.

En Staelfyrkaeses }la&e &aer væro en 8-I0 ran tyk
og af Iris!s31*1*X 1A (se und,er (iittlasen). Værkuester€rl Br-
kLæreder et ;itaa}fyrkasser v&r bedre at holde end Kobberf;rr-
kasser, da Staal"fJrkasserne meget nesmere lod slg reparere
ved riveJenlng. Ilen eneete egentllge Ulempe de freubyåer er
Iærln6er ved Bundps:næ€nr

_ §taalfyrke.sserne sveJses eg;entllg p&a sam&e iite-
der som Kobberfyrkasgerne. 5kærpn1n51en sker med, $kærebrænåer

\r (1

og l'lederne raneLlbes
oed llaand.s;uergel§tetr.

§anaenpaenlng af
Plad,erae foreteges
omhyggeltgt, PLader-
ne hæft€§1os §veJs-
nlngen foregaar
sprnd"lngsfrlt begya-
dend,e ved 0. iier
sveJses I 3 J,ag og sa&-
Led,esr Bt §toppene lk-
ke kommer tlL at 1lgge
over hlnen,Jen.
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Den nederste ;rveJs-
nlng (oen røde) rqa
opmeJsles l.gen og
eftersveJees.

Vef, §undra;ur*en kan d.er pe& §aruse lriaad.e soro vecl
i{obberfyrkasser foretagea sa sld,ste Tl,lpaeuln6l ld.et Fyr-
kaesen f:=rciiq3gøyel efter rlen enkelte iiundra.suae,

Svejenlngerne bllver kontrclereile ved it#ntgen
baaåe for i;obber- og .Iernfyrkasserl selvott narr lkke foto- '

graferer alt, saa fllges ÅrbeJd.et d"og uied llgntgeu. ii6ntger-
apparatet betJenes at selve Cverværknesterear der o6§&a frem-
kaLd.or lillrnerie r a& Ånvendelsen skulde slet ikke vslre saa for-
færd.ellg dyr. &Sntgenap;;aratet er leveret fra Flroa t Hgeborg,
det er transportabert I og here åpparatet en anbragt peå elr
Vogn, der kan,kr,re rundt 1 Værkstedet.

$veJserne aflønnes med ilmelsa, kun Rørsvejserne
arbeJd.er pa*. r'tkkord, ilen a}alndellge ivejser faar et *veJ§er*
tllJ"æg pa,s 1S ;il og etigende efter Dygtlgired op t11 L5 ;{, Z$ i:o

og 21 'fr. KeåelsveJsere, der er absolut åe bedstel faiir et
fillæg paa 35 ;1.

Der bl-ev foretaget ,*ange lieperatloner paa otaalfyr-
kasser, medens i;edlen endnu laa 1 *a;rune. iasLedes forevlstes
en Ked,el lig.gende 1 Lokonotlvraxomeas hvor der 1 alle }yrkassen§
4liJ#rner var lndsveJst iljErnelapperr Ererl saa vlste iler slg se-
nere 'Ieringer ligJere opser

G7 r
I

,3 $lnrrt/e7's es

hvorfor de fiJrste J,apper blev
d.er ta6es lntet iiensyn ti1 de

orlire,,arerede sorn

aLLerede sveJste
vlst med rp:d.t,
L*rpper.
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iGE,
1

Sens
Lået,
de,

;-,G8

iin ?ærlug veå og Langs
i*engde bl-ev ogsas, afhJulpenl
en smal Fyrkasseskonrng blev

tsunåra"nuen I hel"e Adrvæg-
aedene Ked"len la* 1 liammenr
paasveJst 1 R#rv;s6;gens Bred-

-_.-*-..-_sr_ S Ve Z, S lt r,tt rf
/< cåndr(Jrnme

.l
)

Paa and.en
sve j st Iryrhulsrlnge t

GE

i;Ia.aåe blev der foretaget iikoningerr Lnd-
lrdfældet ll$der 1 3a6p1aderund.1ug.

*njter/tri I ,

Der oveJses ud,en
vldere l{alrruuaanestyk-
ker lnd 1 riunrletlmlerl
men d.er sveJstes al-
.drlg paa iiund.stfuBler

€#SdQSrm 1 i(ed,le,e tæns-
deretnlng.
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Den urunde Form ved RØgkatmeret med, slne forskel-
I1ge Inilsnlt for I)ladsanbrlagelse af and.re l,okortotlvdele ud[-
førea ogsa:r vs0 iveJsnlng.

YrøJsernel der er af Jern, rundsveJses og§a,s.
§aiulltge iveJseaggregater er af KJeldberg-Iypen.

KedelIl{l::
tseåelrfrene renses t ?romle, &er staar udenfor

Værksteået. 'I'romlen er tilåækket og laver tkke aea mesen §tØJ.
I tsrand.enburg-iYs51 stod. tronlen d,erl*oå lnde 1 selve Værkste-
det. Flere af F;drener der forlad.er Trorrrlenr €r eLne ;rteder
llgefren blankpolerede,

De defekte i.i;drend.er afskæres ued et roterende 5k§B-

rehovedr medens selve Rgret staår stlIle.
Kedelrørene tllsvejses nye i{nd.er pea l1gpentle ir{aa-

d.e son 1 Centralværkstedet I KØbenhavn. IJer tl}lades kun to
SveJsnlnger paa Ked.elrørene, &ør neå flere SveJouln$er {fra
auåre Værksteaer) kasseredes. ii'ian vend.te lkke li#xene sorn her,
saa]edes at en Fi/rende I d.er en Tid. havde sld,det I Rggkarnmer-
endenr nll ko:a til at sld.d.e 1.1.'yrkasseenåen3 BBn rnente ikke det
var saa 6or1t (aoclsat Srandenbur6-i;ss1).

Iiøread.erne ned.ha*redeer &en der anvendtes lkke §kul-
d.erl,::rod en noget skraa Overgang. 86gka.:naerenåen uåvldeåeeder,

-- --L)Y

[reugangsrnaade var
§knrestlk ;ned riflede X-ætrerl

hurtig. itgrene
Kæbe1ængel.e cB.

ved upd.ornlng paa
en Ekoenterpreg§€,

fastholdtes
]Cttl mn.

len

l

6q
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Udtagnlng af f,ed.elrørene fra Ked.len sker paa
sailme L{aaile soar hos os ved Udsla6Rlng nteci. Dorn, men ds tll
Fyrkaeserøweg§en rurrilsveJste Rørbørallnger afneJsles sv€tr*
tuelt affræses dog først.

9apdblæst..
Itørenes Vanrlrlng geaneJt V:crkstedet gaar automa-

tlsk. ile færd1ge itirrend,$r såndblæses ved et ,;Jebllk at stLk-
kes 1nd i }:ver sin lille jrrnåbIæserkagse.

))tt)t,__-.-- --, _
J ./{r,*r

Srz n c*,'l)cr sLl
/'i

/)a

KLqgJqEg:
ii#rhullerae 1 Kedlen rives med cyllnrlrl.sk iilvalr

dog haves kua eea Dlaeieter p&rJ hver iilval.
-;--.* * ,Å11e Ked,elrrdrene trykprøvss.
/o l

rlngen foretages 1 skraa.
lilsveJ sntng.

. R§grørene udtagea og6ea
paa llgnende :,iaade som her,
Et særligt roterende Eoved,
afskar odsaa ii,ørend.en ud.en
at liøret roterede. Afskæ-

linlg, §aa ft6renden er l1ge kLar f,or

De lndsnævrede liØrender veå Fyrkassen fremetilles
1 korte I,ængcler veå hyclraullsk ltedtryknlng paa en ret stor
J'resBe, rler stod. t11 iias.d,l.ghed for srrn,r,eo liørenrle}?ru, ne&-
mere et ucltage.liknlde et enkelt iiør blde slg faet, veadtea
baz'e l{lngen, §aa ?ressen kom tll at trykke itgret uc[.

Oen endellge Nedtryknlng sker ved Valsnlngr oB
R1.llerne lvailres sar:tld.ig. Den korte iirrrende opvåriies 1 sær-
11S Ovn, o,,j ldet Valse:naskinen er forsynet med en styrend.e
l,ild.ter'lornrbllver i:i4rene fulrlstændlg runcle.

t'llsveJsnlng af itBrcnderr sker pes $ar:ii,Iie iiaade gom

1 Oentralværksteået r ii#benhavn.
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UåvI'dnlng af d.en etore iidrende skote ved §ikeen-

terBresse.
Her forefandtes of nyt Åpparat tlL ?r.ykprØvnI.ng

af llflgr#r, der her blev udtlat for udvendlgt hydraullsk Over-
tryk.

Ovnen t11 Udglprlnlng af i(edelrgrsenderne er Lkke
lukket J- $ld,erne r og ligrene passerer automatlsk lgenneuir oB
Bevægelseelurstlgheden o# Variaen er e,fpasset herefter. iiSrene
trlL1e{e tæt ved Slden af hl-nanden ned tigrend.en gennem Orrn-
spalten.

7/,

Ixaar ii,6rvæggens store iiuller skuld.e rLves oPr
skete riette lkke i:ieå ltivalr rcen Hullet udbored.es ll6efre:n Isad.

et Staal oå en Boreanordnlng, d.er fastspændes meå Bpjle paa
ir";4ryæSg€n. ilt saaclant liul skulCe glve en a:eget glattere Cwer-
flaile o,g d.erfor tættere i{ul" Sl_esazeckIi1 lt6rvalsnlng bruges Valser af lypen **t{*IlftrtrIx.
VaLserne opbevares alttd ne&dyppecle 1 01ie, §åe er de rene og
glver saiarlle !'rlktiotr. Vuilserne tages kun op af 011ene rrååf, d'e

skal tlruges. il"alserne arbeJder tllfred'sstlllende.
ilan har fors$St aeå §;Jrvalser, der glver en !'or-

b#rdllng samttdlg med Valsnlngenr o$ rsan har forslgt slg med.

at trykke ir.gret ekstra raod lnderksnten af .Q-6rvtggen. $aEidanne

Rør skulae holcle beilre tæt.
iigrvalserne ieveredes fra iiiri:iaet *rlbert Ottoy

Ltf ferstr, (, }erlin.

Værks t edets iiltte:tiaskine
og nan kunde pea ikala eflæse, hvilket

vs,r elektrl.sk hydrau-l1sk1
tryk der bl-ev nlttet lned.'
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9{,tII§§sE. Lokoerotlv6tf o

lj,ve3se.
ÅrbeJtlet I lokonotlwærksted.et var delt crelLeå1 to

fngentØrer, d"en ene havde Bere iÅontqgen og etet siasklnelle veå
Lokonotlvet I dea and.en 'iiere Eedler og I'roduktlon.

Værkstedets ikntlne var 1lge rnodernlseret r den kun-
d.e rumilie 6U0 tiando åen saa do6 lkke saa 1ys o.g venllg ud, som
hervmrende, Fi,Jkkenet havd.e store åa;apopvarmed.e KogekedS"erl 1lø-
Leskabe o;; iiølerum, !'orraad.§ruu raed. Beholdere rneå inåbygget e,talt
§kueglae, §aå n&n derlgenne;n kunde se In$,hold 06 i;iengde, Der
blev med. ijtol-thed vist ålelr Gryn o6 anået, ålen pae §pplr8snåB*
let Ks,ffebfnner rysteiies der opgivende par* Hoveået, I*aa Værh-
stedqts Kantlne bLev der fre;nstlllet i',ild.dagsruad tlI hele Værk-
ste&et.

Srol§enes Oari';1æ,1-n1n6srur;i var lniretiei; $o:a skerilatisk
vlst.
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flI $veJserne havåes ogsaa et '.llØrreskab tll Tør-
rlng af deres v&ed.s TØ|t sa.å det er tørtr Daar d8 begynder
lgen, efter at d.e har faaet deres Bad..

ii.orrr tlå}lgere raed.d.eLt faar §l$sbanerne 1 deane
Tld hver Dag leveret 5 rtye Lokonotiver, et af d.lsse.Loko-
notl-ver blev beslgtlget 1 Gøttlngen, hvor d.et skulde have
t/ærkstedseftersyn lnri.en l'røvetur6r.

Af §rsrllgt be;:ærkelsesværdl6t fan0tes: åian kund.e
1'1's !"6rerpJ.adsen Baa dlrekte Lncl 1 Tenderens Kulruu. Fyr-
værktlJet kunde trækkes llge t1lbage og stlkkes lnC. 1 et
l"angt R6r m1d.t 1 Tenderen og 1 dennes Longderetnlng. Iyr-
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d6rea svlnged.e lndadroS 1 Fyrd.6rskaraen var der SekuniLarluft-
regulerlng. Fyrdørskonstruktlonan anbefaledes freafor den fØr
anvend.te. 01Lesmør6pu{rpea stod, paa FyrpLadser bagrred Kedlea.
hrmpen var af §ysten tsosoh mecl mange Leclnln6saftegntngerl ve].
car 12 - 16 l}1g. Der var ayil-tg 0l"lekontro} tll hver eneste
Ieånlng, ldet 011eu førtes op gennem et §lLunlnhus forsynet
neil §kueglas oB Vand ($altvanå). For beåre at kunue BB Olle-

cTit/4.
draaberne var d,er bagveit
heLe iitsueglasrækken alx,-
bragt on hvld eaatlieret
skraatstlllet I'lade r der
kuacte glve en goil hvJ-d
Baggrundl,

Eaatllge Åksler blev
saurt herfra ved. TrykgnØ-

h,l,;,'

/la'{)ti,tt'ii''/{.- rlng'

For oven 1 Fgrerhuset var anbragt forskelLlge spJæld-
regulerlngerl soå nen ved at dreJe dea ene eller anden VeJ kun-
de faa luften ud.e fra tvuaget lnd 1f#rerhuset e1ler omvenrlt.

æ1c{*f.,,

(
)

\_
\

n'" rtrtt rrl r, ;rr*

Fod.trln1 Puffer x0r!1. f1k paaaalet en hvld litrlbe for
bedre at krrnrre ses under i.l;lrk1æEnln6en.

§tæpr<er,

Smfredæks.l,erne var eveJst fast tll i:rtængorne. Der
skuld.e v,are sparet meget 011e vod at Dækslorne nu lkke læn,gere
blev utætte e11er g1k Løse. Konstruktlonen er 1li3nend.e denlsom
er anfØrt 1 sld.ste lldgave af Nlederstrasser. {Jnåer Ops;a#rlng
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fJernes først §nuds fra Dæksletr og en Hf,gle trykker Deke-
let necl, og ;]mgrekoppen fyld.es, DæksLet er fJeclerbelastet
og springer tllbage og lukker, ssa snart Np6len fJernes.
Ved d.ette Smgresystem er d.er J"kke §krrrepropper at tabe eL-
ler 6Lemae at skrue 1, heller tkke $irndreetlf ter at suge op
rned $prØjten.

lirnørenØ§lens Ånvendel-
§e frem6aar af Skltsea.
limlrestlftea var af l"
r'ln Jerntraad, den havdes
1 forskelllge tyhkelserr
der kunåe ud.sklftealhvXs
0lleforbruget dnskea
ænåret,

ÅIu;::lnlum.

Flere forslcelllge 3e*1agd.ele son 516111* o6 llgnende,
uer tid.ligers rr&r fre;;:stillet af Heesla6 eller Bronce, var ud.-
fr'lrt 1 i.illsqili.

iiet formenes, at det qy'e Loko.::otiv k"trte ;:"red al§ln-
dellge Sroncela.Sere lstr7bt tyndt i{vl.itnetal. f,o.$ blev der ved
.rasklnen omtalt Drelstofflagerr hvorfor jeg nu dog lkka sr
helt slkker paa nul1g forvehsllng vedrgrende ;,issillnsås Lager-
sp;lrSsErsåI.

lli-verse.
T11 Lrærkstedet hgrte en Iltsentrall der freustLlLede

Ilt t1l" hele kigsbaneonirasd.et. ;:sskinerne var. fra ;;tesser. Ilten
blev sat pa;r ii'lssker ss.iit paå store 3ehol<lere, der saa bort-
transportereåes paa Jernbsnevosn. iiver Vogu havde tre tseholdere.

Vrerkstedet havie haft daerllge i:.r'farlnger sied. rote-
rende Iioupressorer, de afsted"kor.i §Isxge iteparationer o6 havde
d.a:rr1i6ere Vlrhnlngsgrad end i:tenpelaashinero ltoterend.e Furnper
kunåe slet lkke anbefales,
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Fyrkasser.
Her erstatted.es l(obberfyrkaeserae o6sae efter-

haanden ned Staalfyrkas$Brr §veJsningea skete pas, §arcne
$(aade som ved i(obberfyrkasgerne veå en X 5øm og lipænde-
klenuerr €n §veJser pae hver §lde, d.en ene aveJsende l1dt
over d.En anden tnen altsaa elektrlsk. Det sveJste blev 6€r-
ne r#ntgenfotograferet. Apparatet kunde genneanLyse I0O nm,
Ved §taaJ.fyrkasssr var Tærl.nger vecl Bundra.rnrnen det mest
geaeread.e I men efter at det aye Staal. fra Krupp I Z 1I var
kommen 1 Anvendelse var }iol0barheden bleven betydelig bedre.

Der anvead.tes litØttebolte rueel I? Gev. pr. 1",
alle Gevlnd.ene v&r valgeåe.
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Neåe ved. Sund.raanen havde §taalfyrkasserne fLlbøJe-
116hed tl1 at faa ret vllkaarllge Brag lnd t1l §itltteboLte.
Aarsagen hertll mentec at llgge 1 opstaaende §pendlnger veil
Fyrkassens Isætnlag f.ilks. ved T11pa§n1ng 1 Itundlng€rR€e Der-
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for maatte ruen såilvldt g.Jrl-lgt sørge f,or sssndJ.ngsfrl Alr-
brlugelre I Buadra:ailen,

t? t{
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Llgeledes fremkom der ilsvnss og iirs8 eelleio

'7 7.

og ved ltørtrulLarn€
I ri#rræB6en. Det
mentes nåå,ske og-
sas at hldrJre fre
Valsnlnåi af Rørene
€lrt. ItunåeveJsalng
af itørene.

Åt skærpe Rgrene
os s&,Ttldlg at reJfe
Kanten i nø-rrræggen
var f or\kert ,lt/ret
skulåe gtaa lldt
frer og eaå r'rrtrd-
sveJsB§.

/"'Kr'r, -:-- /
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Staalfyrkasserne rollareredes Eoe eB hvtlken son
hoLst anden Jerndel vecl SveJsnlngr cler anvendtee d.o6 her
V-5kærpnlng. Paa donne r''bacle lsattee der for flden en heI
De1 §konlnger.

Kuproåurkobber.
Kuprod.urkobber mecl .Iernet#ttebs].te flk el"n varrre

futbefa11n6r og adskllltge Fyrkasser flk easdanne Skonlng€r.
Den stlrrste $konlng, Jeg tasttogr yar Kobberpladefornyelee
1§aå] stort 0nfangr &t det eneste gsnler der bLev tllbager
var sej.ve {en flade top 

fi§"f;yø"Håå, baade Slder' Hør\ræ& 06
Dgrplade bLev for4yed.e, (hrr:"vll,d,e raan uniler saadanne For-
hoLå lsætLe ea he1 rr;y Fyrkasse).

.E'.yri(&Bger.

Den af Værknester Bldsted. eagang 1 sin Tld fsre-
slaaede ReparatLonenetoåe aJ afbræadte §lttesØmiae blev an-
vend.t I stor Uåstræknlng.
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Var et HuL J. Fyrkass€a bl.evet for stort, saa Lukke-

des det ved. §veJsnlng og et uyt lluL boredes. Dette SJalt baade
for Kobber- oB §taslfyrkasser.

Ke$]e-{.
ftunclsveJsnlag af §tøttebolte kunde J.kke anbefalesr

det satte mange §psonilln6€xr og tsoltene blev aIllgevel utætte.
Saaledes kunde adskilllge Lækager lagttages gennen tJ"lsveJste
StØttebolte L Kobberfyrkasser. Derlrnod anbefaledes bevæge1Lge
st øttebolte.
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Lokomotlvernes Bundraruoer udglØd.ed.es hvert 6te
Åar (for,aentllg ved i"yrkassefornyelse). Hert1l havdes en
stor gasfyret Udgl$d.n1.ngs:ovr med traneportabeJ. ltærclrhv§r-
paa he}e ilund.ra;rmen blev lagt opr og dereftør blev llærd.
med Bunårarnme kØrt 1nd. 1 Ovnea og opvarnet tlI 95Ao. UdgLØd-
nin6en skete efter $II{ 61CI - Forukrlfter for Uågl-ød.nln6.
0rraen var eeJ-vregulerend,e ved Itjælp af et ternoelektrlsk
F;rroneter o# skukle arbeJde ud.*ærket, Hen raan kunde forstaa
den havtLe været dyr 1 Ånshaffelse os vår heller lkke b11116 1
Drlft. ilen solvon det xostede noget at udglød.e en Bun*raInnåst
slkrede nan slg Isoii se$ere liarn:pebrud oi:i derned, fiJlgenåe ret
store Uågl-fter. Forlnden en Bl,trdra:nne bLsv ud.glØtlet I blev
den efterga:iet ve{ eLektrlsk SveJsnlng.

;is.rn$e Ovn soa anven0tes tll Bund.ra,tnneudgl#tinln8
anvendtes ofqsaut" tll Udgl;,:drrln6 o5; rrfbrændlng af et iokoøo-
tivs irange iigr.

{s.r3lg&-
i';an havd.e rla*rlige Lr:faringer ;aed. Jernrfrt soie I!r-

statnlng, for i{obberr'dr, de sriar Slleri6r afgev a:saå §I#åe$lsale-
partikler, ,3er satte s1g fast i 0llekontraventllerne, hvorveå
Led.nlnger"ne kun*e løbe tora*e for u1le og derved J-gen afoted-
kora,le irnilre Ule;:iper.

liaar et helt Sundt JernrØr fra et i,:r#reesPsrrat skul-
de fJernes ved Å'ie.skinens te;;outerlns, *aatte &an passe paa lk-
ke at glve Sundtet for mange 3øJnln5er 3.iiks. ved at koulilie d,et
hele neå I iiogekarret, særlig at bøJe et engen6 bukket JernrØr
tllbage lgen kunde bevlrker at §lret revnede I tsffJnln.ilen'

ge udglødede li#r ko:: peii en Hettexasklne bestaaende
af 3 overllggende oS 5 underll6gende Valserrl hver /alse var
der ru,ndlilbend^e li111er svarende t11 åe forsi.-.el"I1E;e ii.;itrd.1.rnen-

sloner, Ovr.,r- og llnd.ervalser kun,J.e spænd.es fra o6 mod hlnandea.
Iil5rener der skulde reties, h#rtes fre;,: og t11ba65e r;:ellen Over-
od Undervalse.
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Det h*,vded.esr &t ltgrene var nenr;rrere at genå.tl-
brlnge peåå .',ls,sklnen efter at d.e var retted.e, &en Staalrdre-
ne kunde daarllgt taale et rettesrved, at bukkes freru og t11-
ba6e f,romkorn d.er l*ongderldeer.

T11 Paalodnlng ved. ;-r1a61od af §orskr"unlngsdels;
Konusser o.119:r. enyendtes et ;1ag1oå<lebord,.
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tsord.et beetod af en i..{i.l.terfodr hvorpaå var anbragt
Ar*er der bar eri rundltbende riln$ sanmenbygget af lldfaste
ljten. Ovenover 1gr.rn var anbragt to itøtteringe, den ene ov6r
d.en anclen ol,l fast,gjort ti.1 l'0d.ens i,orl."..ngeIse. otØttertngene
var forsyn,:de ;red Hakr hvorl de ret lodretstaaende ri;lr kunde
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hvlIe. ?lL Lodnlngen a,nvendtes Ga§.

Plverse.
Tll værksteået hører et &ieEser iiøJtryks-Gasanlæ8

ned max. Lednlngotryk pesr 1r5 Atn. Der var to i'rr1æ6 ved lil-
den af hlaandenr for aLtlå at have en Ftsserve, §aaanlæSets

Vend.te,rperatur eyntes teuirselLS høJ (Aet, §vage ?unkt ved
haardtbelautede ;*iesserapparater). Det anbefaled.es at anyen-
de HdJtryk, da man sea var sl}1ker pa* at havå Gae I alle
lednlager. Brrrgstrykket var I det ;jeh}lkt JeEi besaa Å$}ægotl
1r? Atu.

Sar;ttllge paa Værkstedet anvendte pveJsebrænd'ere var
af I'abrlkat i'åesger'

- jt#tteboltene ud.borecles pali tsorera,mmer ef egsn Kott-

struktion, EoLk med. vI*rktøJ glk paa en i-'latform en for hver
af §J.derne, qS en for Sa5pladene sa::t et nOget nlndre årran-
gement for Sa&elp3.aden og endelig var d,er en tværgaaeaile
tsorebJ*:Ike bereg-net for topboltene. Iiver llatforn kunde uaf-
hænglg af åe andre uaed I'olk oB VærktpJ hæves og sænkes tl}
passend.e Årbejåsstll}|ng ved trykkn*pstyr1n6. VrerktØJerne

hang 1 en paa tlatforaens Sverbygnlug anbragt l'111e 4-iiJu}et
Kfirevogn, iryorl var a-nbragt en afbalanceret fa1Je' iin paa

Platforcien anbragt geanerilgaaende Jernpl*rde optog SOretrykket'
t,laden var forsynet i:ied xange s6aa FOrsænknlnger ttl at fange

tsoreuasklnernes llnolsPldser.

il;r):
illt
lilt
.i

li
t'
ti
'ilrr
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IværbJælken bar Boremagkinen for Topstøtteboltene"
TværbJæ1ken kunde køre sldeværts, og ldet Boreaiasklnea var
monteret p&a en paa TværbJælken sldd.end,e lllLe Vo&l, Eunile
lrlasklnen befare hele l{edlens Overd.e1. Borer&auen var Lnd-
rettet pail saxs€ r;iaaile f,or SagB]"aden soui for i:lderae.

For §adaLplader var et Far Støtteplader anbragt
paa Jord.en pa*. et i"ar 1lJul, saår Soreanordnlngen kun.Je kØree
fra og tll efter §yrkasoens Længde.

Der havdes flere gagdanne Borerannrerrpaå en enkelt
brugtes lielgh-u'ykle Soreinasklner paa and-re'Irykluft.
§andblæst.

:iensnlng af ir.ed.len skete veå
paa 2 'ilrner, ::ien Lufttrykket naatte da
s1-og-Sandet for 11dt. 'til $andblæenlng
d.ertlf indrettet iiu.ri.

Sandb1æst oS u{}.førte§
v#re paa 6 Åtll. ellere
forefand.tes et særligt

Diverse.
I'or at fange F,ef,elstenen, 1nåeu den koi:r ind I selve

lokoiaotlvke*Ien og d.er g#re *in skatleli6e Vlrknlngr anvendtee
en eær1L$ Oou:, hv'ori- var anbragt Jtenu*ckllninåefa.rigere I foræ
af et ;ystem af vlnkeljernl hvorpea itenen kuncie aflaJre s16r
ln,Jen iiijdevå-ntlet nasette ned. I i;.eå}en. Var 5yste,:ret bl*vet fyldt
rned Jtenl ud.veksledcs det *ied et rent. rjysteraet fan5ede lkke
al 'itener:,, ii,e& dotj §&å ueile! son kunCe h*nge paa VlnirelJernene,
og do kunde vsre helt sår:r::ienkl1ned.e.

5tr, ttebol-t* J(o.bbpr.

Til V*r'kstedet h,1rtc en særli.E Åfde1lnr, for Å'rearstll-
11n,5 af ;:it#tt+bolte, Ja vist iiun (obberstøttebolte. L&gerst af
itr'Jtti;boltskobber 1aa u:iilddelii*rt opad Værksterletl 06 riian blev
lkke lld.t forbavset over at se clen ir,,æn$de Kobberst.Tnger af for-
skeIllge Dll:ensioner 1.19;1e I itablerr Afdollngoingenlilren f#Je-
de ogsåi:j. snilende til, Jsrr vl kori:rer ikke tll at rir:ngle i(obber
Iige rled d.et sa"rl,rle, l'rt?iust1llingen skete pea f;ilgend-e 'rå,ad.e:
Kobberstaugen bl.ev afkortet ved en hurti6gaaenåe irun.ctsav i
StØtteboltslsln,qoe, ri:iirier bleu centreret o5 blbra6t,,reCbrlnger-
hul1er, 5 liurtl;tlrejebænke skabelondreJrds .ilmnet1 sat, det flk
Snrlre11v paå i;iidten, ilerefter blev Gevlndet rullet og til slclst
borede , it q Bore:iasklner hver r.ned Soreanor0nlng for 2 åor liul
l litøttebolten.
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Rulnlngsn Lf §evlndet skete meLLem to Bakkerr hvor-
af d.en ene sacl fast I oB den andeu blbragtes en f,reia og tt).ba-
gegaaenf,e tseveegelse ved en irrurntap. Detsvuere ve& trrearstllllng

og Intlstllllagpvar §a.tter-
ne BeA de lfræsed"e 11ge

. $evlnd. Naar den bevæ6e-
L1ge Bakke var trr'rkket
tsaå langt tlLbage at de to
Eakker gik frf af hlnanåenr

(r,yi t 1."'- falctt et Iiroae aed geaneu
yg l1e en Førlng. Den fremadgB-

dend.e tsakke greb streks
Ilruet .og rul.leile det mocl den faste Bakke, I)eu løse Bakkes Be-
vægelsesveJ var saa storr åt 3ai<kerne etter glk f,r1 af hlnan-
den I $tt}iingen 3.æa6st frepmer aE Bolten faldt nr.r slmpelt
hen ne& l en frækasse, §en forind.en den naaede Bundenl v&r
d.en hver Gang, fanget af en i:and l d'er Lagde §oLteae 1 pænt

steblede Bunker. $er var lkke låere end. 2 § 3 itek. melles hver
Bo1t, d,er koCI ruLlenåe ud af Å§asklnen' Gevlnd,et var nydeltgt'
iler s*as kun freastlllet iiobberbolte herl og Værkstedet leve-
red.e t1L alle filgebanens Værksted'er. Oer forevlstes ogsae
pressede og valsaåe Jernlrolter nen c1e var vlst leverede fra
Ilenchel.

ilorlngen foregLk paa vartlkale Boremasklner forsyne-
de med Borehoved meit 2 Bor. låtgtte§boltene opæadtes op 1 en

Iiold"or for to Bolte. §egge Boltene blev sarat1d16 boret haLvt
igennea, hele Hovedet
oed Bolte dreJed,es uu l8ili
og Boltene boreåes fra den
modeatte Enile. Det hele

I 6i. i)
/i

å:
I::-J
:-7'nr;.ll-r'I .': *-.1.
t:=r I

[ ,]J ,

I var Ba8 nØJa8ttgt oentreretl
at loan kun Llge kunde §B

Overgangen, hvor cle to Bore-
huLler m#d.tes.

Isætnlng af §tØtteboltene skete paa del nora:ale Lyske

ifietoåe. Dornlngen skete rned fllbageslagnlngsltaliiuer uden l'ol.troLd

og gik ret hurtl"g fra llaanclen. Den anvendte lla:niner slog lkke
ntlr sau. haaråtr sO:,r de her anVendte Hanre til konlsl( DOrnlngt

og derfor strabeserodes Gevlnd og ldaterlale araaske heLler Lkke

ea* meget.
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Koblerr
Beholdnlngen baade af oveJste og endnu lkke sveJste

liobberplader var stor t ai?-, deu blev forevlst rued. et smil.
§taalfyrkass:ernes ljvøb levoredes brrkkede fra Fabrlk.

^Pladetykkelsen var L0 m;ri.

KecteLrøf .

Keåel- og iq,iErCr fJernedes fra Ked,Lerne ved Skære-
brænåerr da l}d"s.rlagnlng af lyrkassen satte for nrange $pænriinger.
De mlnd.re F:6r toges ud" gennen de større }igrs llull-er.

rgrene rensedes 1 rromlel der stoå 1 særl1gt lokal"e,
lied.elrørene ha.vde s1n e53en ilelraratloasstand., og lt#g-

rørsrle s1n. iigrene kori ln* 1 Uiarkstedet 31s troulLen fiennep eD
lang 1*o i,ea L å:uren, sa*.led,es at Rgretl naar det trllle&e 6en-
aen leu:*en, etraks ind,glk I iiørreparationene rolige F're;aad.skrl-
{en. itørene rrrller paa e1* skraatliggende *klnnerr og hvgr de
le o;reeer f,or lengt aedad sod Jcrilen og atter ekal hæves I sker det
enten ved trykluft el1er ved. lkd.etransport.

(edelrgrene tlleveJstes ny Ende ved $traksveJsnfur*3,
og Åfkortnlni; paa {,i*ng*e sker ved en ret kraftlg i\lrsi(ærer.

Der tl).svejstes 1 Å};ilnd.eltghed kun li#rendor et lrar
Orrnger §aå kassere*es ii;jretr rrrerl jeg farrit riog Leåelry:r sred,4
;iveJsnlngerr oE hvoraf d.en ene sad helt lnåe paa li:irlten. ru&n.

mente r at il,lrene ef ter et Par ;)ve jsninger var blevet såii tære-
der at de neatte kaseeres.

'Den tynde lletlelrdrende nedvalsedes paa ea ,llasklne
med 3 Valser (fra;chiitte) efter at d.e først var blevet var-
mede 1 en ovrr. Oirnen havde kun et enkelt }iul r s&rÅ d,er kuade
kun vavmes et ii;Ir ad Sangen. Iifter hvad ma6 knnde føle OS se,
v&r Rprend.erne lkke helt runde efter ValsninSono

Den store liørenile blev opdornet i en Ekcenterpresoe.
llver li#rende flk to fryk (a Ongan.Ee pa.u $iasklnen), hvorefter
RØrenden udl;1':',d.edes. fiegp;e itprend.er blev reuseåe for Gl;d.eskaL
ved j:lnd.blæst.

|tirenes Vsnåririri genneril y'ærkstedet enrlte ::red *niierna
ud.for hver sin iandblæsnlrt65skasee, Ii#ret bley f,lrst ukubbct inå
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1 cten ene iiasse
Bitrvendlng.

r. --.h-t:.,

og derefter Li-ge over 1 ilen anden uden aog6n

Rer

Itøgrørene &-lk riet noget f.ignende Keåelrør@f,i€r TlL-
sveJsniagen foregik paa Bs;rrm€ Haa&e sofl herhJemrne ved at 1a&e
fr.ggrlret rulle ).an6sont aed ad. en skraatllggende shlnne. Oar
brugtes dog kun en enkelt Nedpresnlng i I'yrkaoseend.en (to hos
o§)r og §veJseeaåen købtes færd.lg. åian sagri,e, at herved, havd.e
&an sparet mauge I'enge.

.> l_

Uåvidelsen a,f LL;tETørets store
s6 }ikcent erb*v;::ge1ge.

Overhed.erelerent er.

ind.e sker ogsaa ved

0yerhederelesentenilerne var rler Sesværllgh*d.er nedr
<1e brænd.te 1 Jtykker. rn.lerne &eå tllhrirend.e Ca. UZ 1/4 ø
itdr kø'btes f:ercllge fra F'abrik. ilaaske laer deres 3esvslrll$he-
d.er 1r &t en enkelt {-,ver}rederstreng gi.k lpngere frem moå ILd-
steilet end de flvrlge, 'ILl et lilerrrentbuadt hrrte ofte 6 iUrr

og heraf f6rte d,e

to }l9rr l:lrn$ere hen-
linod Ildst ed.et.

Åfetlvnlngen r,,ie11e-:r ir./r€ne incibyrdes skete pn* 1l1i-
nende !,1aar1e sor ved vore r bare at der )rer var 6 t(6r 1 btedet
for 4 r hvorfor det anvendte Åfstand.sbaandJern isere flk i.rtJer-
nef orrn.

( r-r, L^-,.)'...)
,- /,_.r. _ 

"__\-. :.:\I \-, -\\' ,/,/'. ..: 
- :- --'--4=

j

l

I
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,\t IIer som \red aadre
Vsrksteder tl-lkoble-
des 0verhef,erelsuen-
terne ea Hovedstreagr
d,er førte ttl. Derirp-

seulerkåsBoDr
Fastvalsnlng af Kedel- og ,ir*grør skete uied Slesa-

zeck-Otto ltgrvalserl der skulde arl:eJde tilfredsstllleacle.§
Ituller L Valsen vår beåst tll nye iigr oeå rund.e l{uller. 7
itullers Valser var bed,st tll. urund.e ilgrhuller.

Fyrkassg:

Ved Fyrkagserepars.tlorer var det lkke ualu1.nd.eLJ.gt r

at ea he1 ny iiørvæ6 leattss ved $veJsnlng 1 Kobberfyrkasser.' Ver et strtteboltshul blevet for stsrt opbyggedee
Ilullet veå Paal*gningssveJsnla& saa raeget, at der var tiods
nok tll at rive og gevLnd.ekære et noflnalt $trttteboltshul.Ha.n
lukke&e sanl"edes lkke fØrst hele Hul1et og bored.e IIul 1 ået
paasyeJste r,lsteriale2 et&p paa en &iaad.e lad.sveJste en lilngr
rler afglver l:iaterlaLe nok ttl J.nbri-ngelse af en aor;aal ltpt-
teboLt,

Dlvers,e.
En §vejser faar f#rst 1 J,ars Uddanneloer og derefter

skal han sveJse 1 4.f'BIr ln*en han re6nes for helt ucldannet.
Kun d.e beåste UveJsere mn;,t udføre KedelsveJonlng. §n liveJser
aaei af}ægge Pr6ve hver 5te I'uiaaned.

)

,itænggIs
Irokourot lvOts Sldest.un$er

d.et Barnle v&r for udgaaet. itaugen

1rOI,

tllsveJstes nye ilovecter rrrå&-r
bllver røntgenfot ograferet

efter oveJsnLnssnr der
udfdres gom vlst.Freu-
dan,rjselaed.en har vmret
anvend.t 1 flere Åsr
uclen Uheld.. A).ælndellg
uCslld"te stænger førtes
tilbage 111 f'Brlselstuaal
ved I'aalægnlngs§veJ enlng
hyoref t sr L:yg J sulngen
ble''r affræEet og tll
sldst slebet paa endellg

I

i,

l\L'',:§t.-.. ,'/ ' '.'.

lr Irllrllit ;,iIit

l./;
l,'' '. .

l,-.;.:i
,, :. ':t, , ,/ tt;j
,/\.t..tt.tI -'.'li\..'l
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!-ød.§eLsmael. §n talLerkeaste§ eed J.;1§8 $eginenter eente§ tkke
&t være saa SoAr hvorfuuod, 6n vertlkal, Sllbe;aasktne fra ;iaalta
vår Bod,r $tenen var dog lllle I Olameter. §tæn8erne blev sleb-
ne paa Slden af en lllskos Surergelsten. 5pærnaaLeae melLerq iitro}-
perne blev slebne ms{ 5l1dtrln pea t,/2 u0 o6 he}t op tl1 1.0 us
threrna:J.

LeJer.
utanglagerne fr*sed.es *96 fi1d16 §kæreriletal og fast-

spændtes paiå sn sær118t DeleskLve med^ 4'-Inddellng og §urtlgpa1'
tagerne ipassedes med. Blyhalrriar'
Hele d.et saål"ede lltangsysteæ for Lokorriotlvets ene

$1de blev anl:ragt paa et åiaalebsrd.r hvor iiontroltappen var en-
bragt rigtlg en Gang for aller €t Beskyttelsesrør var norøalt
sat'op omkrlng tqppen, tlen fJernedear CI8&r $t*n8erns vel. ål1-

bragter *II flontrolatrkel blev anslaaet paa Lagerets §lde og
saalecles, at.01rk1€r tr-lJagtig 1Øb ned. Xontrolåornen. $tangsy-
stooet aa'nragtes Du paa btarrgUdborlngsmaskinen, der arbeJded'e
ned vertikal staaeatle Boresplndelr og Udborlngen blev nu fore-
taget sa."i1eåes r €rt den kocr til at løbe rned den anbragte [ontrol-
clrkel. Inåstilllngen blev foretag;et r::ed iiirlsenasl,

tg]:nqe..
§n cy1lnd.en;d'oorlngsmasxlne fra volet & clnBelharåt

arbeJdede merl r,;1d.1 a o* en ;kærehastlgherl paa 80 m,/i,iLn, Irlvr16t
havde de fleste i/:r:rksteder derrne 'fype baad'e 161 UylXnåre og

011d.ere.

LeJ er_.
ildst.lbnlafj af i:tang o8 iiovedlasere skete ved

fu6alstilbnlng paå §&rr1ilie ;li.aade Og raeå §&iirne VærktØJ soiii

sch',rielg, bare var 0\rnene her Sasfyred"e'
oer arnvend.tes end.nu en De1 Lagorer d.er lkke

s;ned,e :rrerl llg,ggfllge f clr }.ivldtneta1}et, liæftekanterne
::rind.e1lgt Cevlnd..

LeJ e rietal.

Centri-
1 Braun-

var for-
verr a1-

Alle de gar",r1e liPaa-
ner tenanvsnde$, §elv
gaxale ljlagger geax
stad.ig lgenr l0et der
nesten altld kan pres-7/'§--./\SZ,--

C)rl 
^
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§es l.1dt Hvld.taetal ud heraf. K1u-æper blev knust. Ind.en
noget Åffalrl forloå J,agerstdberletr blcv det und,erslgt åf
Laboratoriet og kun en vls rlnge Frooent f1k Lov at p&§sere.

t_e j pr.
Gamle Laigere repåreres op ved la:ilægnlngesveJsnla6

med Sroncetraad, E;t I*a6er udst6bes meå I'lvLdt;:retal no6le Gsn-
Ser iren er det for ud.gaaet ousmeltes det.

I ssrrtll$e Jifdellnger se,iis kun anvend't elektrlsk
SveJsntnge nen naturllgt slaa der anvenf,es $as t1l Kobberfyr-
kagser irr lrlr

Dlverse.
f1l transBort anvend.tes .iilektrocår. tadestatlonen

varforsynet eed autonatlsk Åfbrydnlng af {ipLaånlngen.

Le;ler:
Åksel.kasselagerne slaas og§{rå i Kaesen sed" ea fia*t-

§rer. I'ksel-kasserl§ For;i fræseg ined en stor §aconfræser meå lad-
byggede 1;.4§e Knlve, der festhslries ved konlske §tlfter. Åksel-
kasser ude af i,iaal brlnges ved å'arrsvejsnfug og f'ræsnln*g t11-
barge til F6*selsxrsaL. §et siges at være 7,/2 n& 51tdtrtn"l,-ræs-

lrl't:r
\ I i'fi,r',0,\__l__,,

I

I

I

i\--t ac(r

It!..r /kr,r.::; ,;

nlngen ud.f$rtee
paå en stor Vertl-
kalnasklne.

r:rksellagerne hår
ikke uuvend"lge ljtJ-
rekraver, Een hold,ee
paa llad.s ef eu 1nd-
vend.lg itl-lle og Rlb-
be.

Akselkasseas LeJ-
nere var af ;;igtg[ og
fasthold.tes aed. $kær -
Br. Der EJord.es dog
I"ors;jg ued litlbeJBrD§*
leJnere.

§i{FIrl,qSeI og 3oJte.
Styringens Bgsrrlng;etr ud,f;tx€§ af iironce. Deres Leve-

tJ-d er lklrr: saer lang ca. 35.0U0 - 5U.000 k,&. Iityrlnilsboltene
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genanvsndee, Der anvenåtes l/2 rn lilld"trln ogsae for 3ls-
nlngsr der Leveredes fra l'abrlkr nu In&a V*rkstedet dog eelv
freastlLi.e d.era.

Brernset#Jot 6ennerr6aå§ 1 et særligt tokale. Oelene
eksarnlnere§, afriærkes og udvekslesl ået heLe vsrer ) llner
fOr 6rs. #asklne. B#snlngerne haves færd16e paa lager. iler an-
vendes knn norr:aLt ltu1r tntet Uverrraalr er et iiul for etortt
tl}sveJses det og bores op lgea.

Der anvonåtes en udi*ærket elektrlsk llydrauHsk Bøs-
nlngspresse fra Hann dt KoLb.

Dlverse.
Ålle slld.te og ud.gaaed.e Breiasebolte kgsseres. En

s*lrllg ilorteringsafdeling var oprettet for at geaanven0e elt
brug:eLlgt af ga:nIe Dele llge 13s $i:ILtter, $pændeeklver;Bolte
0r §.Vr

Lokoaotiv ai*ren.
Itai:aemaallngen sker optisk med l{els Haaleklkkerter.

Det er hurtlgere og nljagtigere at anvenåe Klkkort enå 'ilraaå
og uinkel. !'olkene var kede af at uaslv§re l;ikkertenn irvls den
en enkelt Gan6 koa tt1 rieparatlon.

i{ornbloks}lbearaskinen stil}es osaa:i lnd med. §å,xnl}le

Zele å;ia*leapparatr oS llgeledes rettes iivad.renten ;reå i,eJer
lnd optLsk, og det glver ueget flne illagranner.

tir:rnblokkenes ;,llldflaåer er af haardt slidfast i:taalr
altsaa *ieterlå,let er sl"iåfast og huaråt L bele sin Dybd'ep og

det er gjort for lkice at bru;.je Tj.d. tlI fnåsætnlng og Hærd.nlng.

}{Jut.
At nan fremstUlede ",tæn6er og i§snedele nØjagttgt

gavnede lkker hvls lkke og§aa iljulene blev frearstlllede nøJåg-
tlgtr her"til havdes et i^irupp-lignende lt{a.aJ"eapparat (Aet kund.e

f.igne et omåannet A.E.G. ), iLen der Var d.esforuden anskaffet
et optlsk liJulnaaleai:parat fra itrgssrrånrr, Renrsoheldr iirins§-
hausen. ller brugtes lkke }ængere iiontrolclrkelr uen i ;;rted.et

selve hkselendens Kant, hvorfor en l{ed.d.reJn1ng oru denne blev
foretaget.



) t^ _

,, ...1

90.

Der var SeskytteS"sesraure,
Flankeverk, rundt om loko-
motlvetr og iianden, åer uå-
fØrte ÅrbeJdet, rtaatte have
øln srurli;3e Ltragt p&å.

Jin:aturdolene sa.urledes
1 Bunker og repareredes I
$er1er. iu^nper og flere
låpeclaldele send,tes tll
»pectalviprk.

Det blev sxrllg polnterot, at Han skulde passer &t
irasklnerne hayde åen rlgtlge Afbalancerlng paa l,oko;notivhJu-
Iene. Afbala:rcerlnss:ta&§kl.nen leveredes fra I'lri*aet Carl,
$ehJ ens , *lllschinenf abrlk r Darrnstadt.

I}lverse.
Den elektrlske BeLysnlng paa J,oko:rrotlvsrne var fra

Gesell"schaft fiir l.tlektrlsch Zuglsleuch-tpng, BerLln.
- Iaden et Lskoiuotlrr send,es J. y'ærksted"et raågere§

det frs $kydei;roen hen l et Spulenrn, hvor det bllver tien-
spulet. F'#rst, fJernes åe store i(ager, derefter forsti,tvnl§gs-
§prøJtes ,rlaåerne raed ?rykluft og ludopl;lsrilngl l/4 l/Z yL-
ine herefter er §navset forsæbetl hl'orefter det hele afskylLes
iaed 80"var*t fanrl unåer lC åtrn, Iryk, Ved denne Foranstalt-
ning siprÅres 4 Årbejilsr'ipnd.

fi
It
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ii
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§n rtrfdellngsingeni#r uCdannes er:ten for Vognø eller
for L,oko:;iotlver, og d.er regnes at llaatte gaa urlndst 10 Åer, ln-
den h.an er trel't #du i sit ::peclale. Jrt utldanne str for begge
Dele skul'Je v::rrdro,efat tend.e,

I;Jvrll;t sa:. ciet ikke u<l t11, at IngenlØrerne havOe
siia rieåi:t tikrlveeruejde soia here d.eres i.krlvebord.e var Senl:.err-
6aaend.e frle f.'or opstablede iiaåer1 ligeleil,es syates der at være
mere 'felefonfr:ed.
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Frlemann, L,oko.notlvBrr

06saa her blev Je6 nodtaget gred gærdeles stor
fmød.ekosmenhed. Jeg blev vlst runåt af Værksted,sålrekt#rear
d.er selv var forbavsenåe god.t ind.e I selv mlndre Detelller.
Hans Ud,d.anneLøe hsvd+ også,a formot ei§ eou 2 Åar 1 i.trlften
son I'yrbøåer, tr'ører samt deltage l ArbeJdet 1Drlf,ten o§ detr-
efter udelukkende v;*ret ved Jernbaneværksteder. - færksteds*
dlrektørp}aåserne var saa 5od.t som udelukkende besat af uage
fugenl.;frer i 55-40 rlars r'rilrl.erenr der har vlst s16 ln1tlatlv-
rlge og åerfor ekultie frem sola ijpxJ-n5ere.

t';rrksted'et ve'r tyskrand's et;jrete iteparationsværk-
stedl det laa for ?låen i C*bygnlngens o6 Udvlåelsens tc6:c.
Det nye V$rksted var delt i to r\fde1ln8err en for iioved.reps*
ratloner oå ar1 for .ielleiareparatloner soia O og J,. V*d .å$eLler**

reparsrtlonerne ernvendtes en overå:ekket ukydebro pae. 25 fl åÆen#-

de og meå 35 n::re11e* $Jilerne. rjkyCebroen kg:rte Lokor;iotlver
paa Llgnende ilkarle sollr ri.e sættes 1 Værkated 1 I'-i1ben1:nvnr tll
ilen ene J1&e kon de Lokor:rotlvere rler kun skulde have lelndre
Dele afiaonterst, til rlsn anclen ;1ii.e åe Loko-totiver, der ekuL-
<le haVe st,{rre i,#ft" I fi:rste tilfa:l,ie befaredes §porene af
en Kran med 70 ru tipændvlddel clen lkke sred saa stor iæreevne.

?lL ljr;ydebroen hgrte €n cB.. 4 m dyb §kyd.ebro§ra,Yl
der skul*e anvend.es so,lrl liigerplada, Enkelte $teder var der
Overgangsbroer over ,jraven, stdbte 1 -leton. i'''or at kume faa
Yarerne op af *raveri, l.i b cler oven oyer **f**#f; Skydebroen
en LraH altsaa ;ned. 55 i; opænd.vidd.e'

litcydebroens i19r*e-
sklnner havrle sxraat
ll6gende Jtld, sa&
lidrsel herover skul-
de lkke *ærkes videre.

Iioved:reparat ionerne udf,irtes efter fak-i:yste*et ;
Kranerne kun0e her b,sre 2 x TU ts. $esfOrudOn Var der rte,r1-

an&re Klaner t o& ciet blev s'*r}lgt pol-nteret r at r:'iall sIrVBItd-
Kraner og at Le:: iirarl{rr. '}angen Senne't i'Iærkstedet for lloved-

(-t .i

o8
8e
te

Z
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reparatlonerne foreglk som vlst.
CiO-J 1--t

..tnd:r*-

Ile aye Værksted.ar var kun unåer By6nlag og end.nu
tkke taget 1 iru6.

Der var en sær1lg åiagaslnbygnlng tll galale }daterl,a-
Ler med. r{r,ngcler ef åu.,r t1]" de furskel.llge sretall"egerlng€rr
§paaner, Placlerr ,;tiea8exr det, hele ver gennenpræget af 0rd,ea.
Qg;eaa I Værkstederne forlangtes si åe forskelllge Spaaner
ckuL-de hoLdes hver for slg, og d.et blev strengt overholdt.

Raåvereaaga§lnet glk lkke $]siset 1 ii;IJdea o6 havde
Kraner og Løbee,atte 1 ?atet.

C) ,)J.(,,

l*bekaf
---...,.'.-...,'..............---

_lT r---llr--llrI Fri4. I- -_1r--.
--iL _. "*lt li \-,

L_._1--- -L-',

-L::]f *-cte/:r:zitr.-
rT-_--Ir'

fl1 Værkstedet h,rrer d.er
I'odbo1d, fri. Idrætr 'iennls o6 uad.er
luftssvønmebasln.

idagaslnfolkene s V&skerum
roecl Haner for var&t o6 lcolct Vanrlr

o6såa en §portsplerås necl
UdarbeJdelse var et !'rl-

faar Po rcelænsvaskekuåmer
saii hver ,'*and ku,n re6ule-

( I tiV \t_
\/r"o1er

\..J-i,z/ln r, *n,
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re efter 3eheg. BÅaeklnar,beJderne; der bl'lVer uere enaveeetel
faar lkke Kumner uen frug (antagellg rned regulerbar Bruse).
IcerS"lngeae kommer lkke tll selv at kunue regulere paa Veske-

Van(tets 'Iemperatur, f,or de;x kommer d,er et fæ11ee Bland'1ngs-
batterl,

Sær11g berærkelseeværd:lg var ea Ørebes]rytteI§e§an-
orånlngr der anvenfltes 1 KeåeLsxtedlenr åen uclelukker dea ube-'
ha6eLlge'§tdJr rlen forhlndrer lkke, at riaa kan hØre aLrlade-
11g tale. Beskyttelsesanordnlngea bru6es ogsaa 1 Urd'ervand§-
baads, hvgr 3,{as}.Xaerlet afglver riegen :;tøJ. Der forevlstes
først en heL DeL æld,rs typerl 888 narr kund.e f61,g,e lldvlkllngen,
hAtl1 den enågllee - vlst og forklarst I AufkLånrngsbLatt
iiber l,årmbek&&fifgs.Eetrausgegeben voa der llelchsbqhnillrektlour
BerlLn Dez 27. tsesshrelbung und. Anwendirag des Unierd'rucko
Gehorschutzes D.R.P.angenelrlet. - Jeg bLev forSyaet nårl 3e-
skytte}sesaaord,nlng og kour 1ad i en Ketlelt bvorpaa der b]ev
harnret og ntttet med L,uftværktøJ I oB StøJer1 f$Ites lkke ube-
hagel.lgr tnell §Ba snart man fJerneåe Ånorctulr'r8€llr V&r clet me-

get ubehageLlgt. Det anvenåte ljæt biev ni6 overladt.
Seskyttelsesanord"nlngerne frepstilLes Eun hos 1t16s-

baaernel hvorfra $æt for;:rentllg kan købes. For at Ånordalngea
kgn brugesr riiaa d.en passe til *'reaabtrinåear hvorfOr ffigI] må8

have en Del forskelllge Forue at E)røve lred for at udvælge den

rlgtige.
0n Ørebesqyitelsesanord-rl-irgen I ttagd.en er 6evn11g,

eller rettere om den lkke er shadellgr gr ea ling for s15. I
de andre Værksteåer, JeS bas;l6te, spurgie Jeg eftor Ånor&nln-
gerrr CIen lngen anvendte don, us4 trak paa Sku]'drene - feorl
de bruggeo 114 Dager o6 saa hold.t man oBl orsrvre EI€D 0pfln-
d,eren var ansat 1 Vflrrkstoclerne I Frlernarul.

Armatur.
Der frerlstlLledes en ilel ,\rnatur af §tar'.r1stlbe6ods

I 5tef,et 1'e1 Sronoel.Ventilerne havd.e jlroncesæd.er, nsn e1lers
var Resten af Jern eventuelt rustfrit 5taa1. Ventllspind'ler
frengtllles nu Ofte af alta. Jern. Den tyske Ar;latur ues Vflre

apdlerleiles beskaffende enå vorr I lngsn af Værkgted'erne fore-
fandtee al det b{etaldrejerl som 1 vore Værksteåer.
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HIU].

vendtB
noået,
man vlI

Der spurgtes efter hvLlket åf,aaleapparatr vl 8n-
t1I vore tiJulr oS da Jeg medtlelter et vl lkke bavde
svaredes3 "Jå, ,Jten saiidant et iå{r& rff&n åa haye, hvls
k,;re ri65tigt".

...'.1

t

FyTklilrser.

Ved !'yrirassereparationer, hvor Bøsnlnå5ehulLet var
blevet f or stort, lukked.e iean kun iiullet f,elvis ved elektrlsk
SveJsnlng tlerved sparedes SveJsearbeJde o$ §lektrc.rd.e.

Jeg saa en iied.el faa incisveJot en lloriaplaåe af åIan-
ganstaai for oven paa iadelpladenl den var svært at behandle
og fordrede en Del #velse og den ri6tige r,lektrpde. Der an-
vendtes t/-livejsn1ng, der ucifiJrtes spænd.ing§1!rst, Det r*erke-

llge varr at all.e
uveJeestrtberne
blev lagt vandret.
llet overragend.e
blev bortslebet
af liensyn tl1 mu-
119 X.ærw1-rkning.
i'i} Vu:rlrstedet bør-
te err s:rtrllg dveJ-
seingenlEr.

.1 I
.t-r' ,l

ii
t'.

I.-;

u.I

--.jioL t---
i-* J

-ie større Jentralværicsteder havd.e en §ersonblI i;11
iiae.ål$heår rre,å hvil.tien ."larl undelLiden blev iteniet og Lrragtr
og, soi:l el1ers iatrvend.tcs af' Oe hØjerestaaende .r,abed.sarænd.

f::rksteåerne 6åv bllii-g ,ildd.ag til }i'olkerter urlirrær-
ket ,iad.1 je;; fik selv et l&lr tange iJlddag i V';r:rksted"skantl-
nen for ca. 4'o - 5u i'f, r oå da d"er i !'rlomann var en Pavse
paa et irar i'i;rer efter :*id.1a5;en kilrte Værkstedeto Vognr grr

1111e 0pe1r xlrektiiren o6 illg paa en Åutostradatur sydpaa
gennem nye .'irbej,lerbolissxr iLer blev bygget tll værkEtederne
06 andre Virksorirhocler. i:,areerr ljobbeltvlllaer o8 EnkeltvtlLa-
er raed Have til r og virle.re raoil iyd i 116 r\fversling mellen
Stov og aabent Lanrl; langtfra kedetlgt paa deu godt lnd.rette-
de Autostradar mecl de camouflerede tsanzlntankel der llgnede
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Sohweltzer§tter elLer eaa0ånt der Lkke skæncoed.e Naturenl
med ParkerlngspladEorr og Afvieerskilte ued, Åfstanåsrflærker.
Farten laa &ed den 1111e Vogn paa cB. L00 k&,/t. und.ertiden
110 ]ily''I., opad Stlgulnger d.og kun sa. 80 }cor o6 'Iuren 61k
helt neå tl1 Ålpernel Oea 1111e Vogn løb rollgt og sX.kkert
seJ.v p&e Oe gtore åaotlgheder tlI xelr åedaagers ttlfreilshetll
da Yognen var tysk. .Ieg blev ogss.å f,orevlst dea nye Bane-
geerd.§plad.s L Httoehenl hvor den frltetaaende §anegaaråskub-
ber skal have en Diameter ptia 17* B og srr HsrJAs paa 3"82 m.
Autsstrad.aer, Soligern Værkstod.er og Bauagaarden blev nsvnt
som Ilksompel p&&r hvad. et Folk kan udrettel Rsar dst træk-
ker enlgt.
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Seanmå.

Sessaralsar I)åa [eJanetaller freukom vgå et
aaveade Eyndgodaset odEn .

Besparelseq Be& §obbar frerskon hsveåsageutll.S ved.
at anvendte Staalfyrkaeser 1 §taitet for Kobbar{yrk&§ssf,r

Dor sparedes ogsea Ilåt Hobber vGå * t §tetlet f,or
Sronoearnaturf,ale og §eEl.ag * &t anvendg Btaalst$be8oåsr
Jern, A1urlntuæ og ?reeestofl EeB ruaa re6nede deu Beepargl-
§e for d,et mln&stg1 tlet var S'yrkaeeatae, dcr betdd aoget. l


