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Hoff'>rat nf Møde i Aarhus den 19. og 20.11.194,5. 

vedrørend.<!! Mo-Plejlstangspa.nde:.• • 

Til Stede for Generaldirektoratet: Maskinchef .tiedegaard Christensen, 
1.ie.sklningeniør Lykke Holn. 

H I! " I.Distrikt: Maskiningeniør Schilder, 
Værkmester LHra~n, 

" " li Centru1væri.-stedet, 
Aarhus: Værkstedschef P.A.?edersen, 

Ingeniør Vogel, 
Værkmest~r Møller-febersen, 

li " " 2.Distrikt: il>løskinbestyrer Krag" 
Maskiningeniør E,jner Hansen, 
Væ1~kn1e s ter Johansen, 
Værkir,ester Boesen, 

" Il n !'/' Frichs: Ingeniør Floor, ' ., 
Ingeni>1·r l'.,ielberg, 
Ingt:niø1• Gh.r.lU~lsen, 
ln1~cn1~1r Christi'Slnsen, 
Ingen19-'r Tang {delvis). 

J/4.ødet, var foranlediget af 2 • .1Jtetrikt, som - efter• et Mo-Vognene 

var snt 1 normal Drift den 12.0ktobei• - ;1Bvde haft en rG2?rkbør Sti~ninL~ i Udi• 

skiftningen af Flejlstangspander. 

Generaldlre~toratets og l.Distrikts Hepræsentnnter ankom til 
52 

Aarhuo d':'n 19. Kl.14- (m€',l 3°.:rlyntos fra Køhenhuvn), hV•;)!' de øvrige Deltagerf 

havde givet j,,øde, o~ kørte med Ljntoget 'ld paa Vaskesporet. her gjorde P9Rk1n, 

ingeniør Ejner Hansen paa 2.Distrikts Vegne H.ede for" hvorfor l,,istriktet havd« 

anmodet Mask1nehefen om et kommt> til Aarhu.s. 

Ingeniør E ,iner tl'.lnsen opl~·st(', at tio-Vognent' efter den lange 

Stilstandsperiode fru l,Mo til HM5 var blevet sat 1 Drift den 7 /8. Indtil 

den nye KørE-pli-rns li<t'&.fttl""fden d".'n 12/lo !{ØT.'t(' Mo-Vognene hovedsagelig 2 og 

2 sammenkohlede Of.: it1ed me-get rigelige l\.øretider (DamptoGstider). Da d.en nye 

Køreplan trandte 1 Kraft, blev alle ~otorvognene indsat i Driften efter de 

b~regnede Køretider. Ur.1iddelbnrt efter denne Dato begyndte Uheldene med Pan-

derr1e, men kun paa Mo-Vognene; ltip-V<>gnene havde inntil Dato ikke haft Uheld 

med Ple .1latnngspand('r. Det beroF'....rkes, f'lt Uheldene 1.ndtil nu ilcke hal' givet An-

ledning til Gene i Driften. 

Da :Mo-Vognene .her kørt 1 2 Maaneder siden Ibrugtagningen efter 

den lange Stilstandsperiode og 1 den r~ t Ars e Tid ikke har givet An1P~n1n~ t11 

vend! 
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til Uheld af saadan Art, kunde ~1str1ktet tænke s1g,at Aarsagen kunde ligge 1: 

1) Den haarde ~øreplen, d.v.s. større Belastning; herunder nævnes specielt, 

at Tog 918 knn r•ar U; Minutters Køt'etid fra Aarhus til Hasselager - en 

Kc:,-retid som det nu med Ud1•angering ikke kim ove1•holde, selv om man gaar 

op pas fuld Belastning straks og en væsentlig Del af Str--cP.kningE.>n køres 

pna .i{.nap 5. Desuden tabes der jir~nlig •r1d paa Stationerne, hvilken Tid 

i,:.'l'rE"Pne søger at køre ind, sauledes at Togene som Regel er rettidigt 

paa Enc'lestationerne. 

2) Samtidig med den nye Køreplans Ikrafttræden gik man ov~r til at anvende 
Pn anden n~:.s'!'eolie end hidtil. 

3) Do knappe r~øre1,ider medf_ører, 9 t Il',1rernø tidligt g<1or op pao Klla_p 4, 

hvad der har til }'ølge, iit. MRskinern~ synes at "sætte :Jit; 11 • 

Som Llodforholdsre~ler for~slaar 2.Distrikt føl~enae: 

T:l) C>n8rlnnn0 l~:"'r€'tide1·, der Pil' miw:\re- end beregnen!'.' .LØPt•ticler (B-l<..øretider), 

sp(.>cie:!.t K.},retiden fra An:rhus til dasselager, bHr for•l,en,:_:;es, ogsaa paa 

Gru11d af Udrangering frq Aarhus H. 

h) Der elves Pørerne Instruks Ol", at de ikke mnn i!,f.lf, :: µ pns 1'.rwr 4, før 

Vor;nent' Hnstit;hed er ko.m.!>t~t op paa /,o helst 4o knvi-,. 

c) Knap 5 sætt~s ud af .r.r'aft. 

Under den paafølgendf' lll.sku.sslr-n r1ev det J-a.<:>rJ i1~e~'~ fr: ~l.iHRtPlkts 

Side oply!'!t, nt Olle>:. udsk.lftes hv0r },.f1~m0d, oe; do' anvende-o 0ve!'c,lt fine ~-11-

trc> DPtte sidste er s<:-crlig p<:,filo't,wet ved c.e Vogne, dC'r kører paa Vestlc;ysten, 
hvor det støv('r stærkt pae Grund af Strs:!kningernes Grusbal1:rnt. 

F'orbc>redelaeatid~n om i-,1orgen!'n er blevc·t f0rl~·15ct-, til ::,o iiinutter, for 

at Motorerne kan blive- forvai~riet. I.Jer er r;ivet 0råre til" a; Vogne1w ikke maa 

kø-re, før end Kølevandet er mindst 4.o C varmt, og man har kont:i.~olleret Vo[;Ue-

nes 0lietr::,k. 

Da der 1 l.Dintrikt ikke forekom V!msKelig.heder ved l"lejlstmignpanderne 

1 samme Omfang som 1 2.Distrikt, havde man sendt en a~"Tlig dygtig HaandW2rker 

til HE>lgoland. N,esk1ndepot for nt drøft(' oe; v~re med til llæe;ningen af Ple.71-

stnngspander. D•~t kunde kun konstEitere-s, at der ikke syntes at være nogen For-

skel imeollem de anvendte Metode,r 1 1. og 2. Distrikt. 

Ove-rfor de af 2 .Distrikt fremsatte B0:ruJrknlnBer om, hvad der eventuelt 

kan v·•·r~ .AHrsng til Pandeuheldene, benrorkede lliaskinche.fr-n føl1:,:>nde: 

l) Køretiderne er • bortset fra de under funkt a) nævnte, dø1· skal rettes -

ikke strammere end før 194o og E.1r baaerat paa .U1:.1re5ninger og Prøveik.ørsler 

og der sl::ulde derfor ikke kunne gives Anledning til større ~keder nu end 

dengang. 
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2) Den fra Køreplanskiftet nu anvendte Olie skal efter de oplyste 

Data ikk~ være ringere end, hvad man tidligere har anvendt; Vis• 
0 0 

cositeten er f.Eks. 7-8 Engler ved 5o Smøreolietemperatur. Smø-

reolien er for øvrigt anskaffet i s\,(bre hlgder, h"Vorf'or man van-
gaa 

skeligt kan/over til at prøve en ny Olie, og det skal da ogsaa 

paapeges, at der ingen Vanskeligheder er forekommet 1 i.Distrikt. 

3) A.s.E.A • ..Systemets Princip skulde ikke give Anlednine til at fore-

skri·1Te F"11•erne, at de ikke maa. gsa op pea Knap 4 f:ør mellem 3o og 

4o kr:i/h. hlaBkinchef'en foreslaar, at der foranstaltes Prøv~ med en 

Mo-Vogn, hvor dPr gives Lejl\3hed til et undersøge d~nne Side af 

Sagen. 

Under Diskussionen om si::1stn"evn te i'roblem blev A .3 .v.: .:, .systemets 

Egenskaber panny bragt paa Bane, idet .?Hastanden o:::;, at ,Jaskinerne "sættl'.'r 

sig" d.v.s. ovel'belsstes, hvis Føreren gøar for hurtigt op naA Aontrolleren, 

tyder paa, at det elektriske Reguleringi'l1'1ystein elektrisk s('t Pr ideelt, men 

belastningstæ:"ssigt aet 011ei-· f'or Dlenelrnotoren r:1aaske mindre• heldigt. IJc-t via te 

sig imidlertid ved senere foretagen Prøvek"trseJ. til Hasselager, at Po as tanden 

. om, at .Maskinerne n srctt.~r s1g!t, ikke syntes at h.olåe ~tik, hvor.for "h.. .3 .1.!J .f1 .-

li'r:1 l.Dist-rikt gav 1,,r:tsklninc;eniør ~.Ichilder hedclelelse om, at msn 

indtil nu ikke h~.vde haft Vans..cP.ligheder med .hnderne. I.H•1' var ikke sket no-

gen Ændringer i Be-stemmelst1rne eller Anordninger>nE", r-1en man 1;ik frem paa serrnne 

Maade som for 5 Aar siden. bft(?r :,,E.s1{iningeniør Sch:;.:u:er I s IJ_p.fattelne kørte 

men fuldt belaotct 1 alle 'rog og til de samme i\..øretider som i sin Tid be-regnet 

og pr%Velc.øl:t. Maskiningeniør Sohill~er me-nte, at-. alle Maskinerne pas lielgoland 

blev indstillet til 15o-155 K't; paa t.nap 4 (2 .Distrikt 185 K•.•;). 

Efter den indledende Diskussion, 11on1 foregik i 1_.,rntoget, gik ma.n 

over 1 Aotorvogndepotet, hvor en Række beskadigede fander var lagt frem til 

Besigtigelse. Udseende-t af Panderne var son smvanlig, naar større eller min-

dre Stykk~r var knuet og faldet ud. 

Der hers~ede divergerende Opfattelser om, hvorvidt Panderne havde 

baaret tilstrækkeligt paa hele Fladen, specielt bl~v det fremhævet, at Pander-

ne syntes at træde lovlig haardt i Kanterne. l denne Forbindelse gjorde Værk-

mester Larsen, l.Distrikt, opnmrksom paa, at man derovrt- altid "strt1ffede" 

Panderne 1 Kanterne. 

I 2.Distr1kt skraber man ved Smørelollllllerne, ellers undgnar man 1 
Renhold til A.ftale ved Mødet 1 Centralværks·cedet saa vidt muligt at skrabe. 
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Endvidere blev det be!!H''I'ket, at enkelte Pander, hvor t,letEill~t "ndnu 

sad fast, viste nogle tværgaaencle Striber, som kunde t:roe p0a, at de hid-

rørte frn n:ammerolag i Br•onceakElllen. Ved Reparation af' gmnlE:o Pander bliver 

Bronceskallen rE'ttet op, og hertil er det nødvendigt at "penne" den. 

ikke fremtir:i i~ vil være rigtignt ogaa& st 0?11st.øbe Sk!illc.-rne. 

Una.er den fortsatte Di.sk'J.sslon om Panderne re,1stes Spørp.;sMaalet om, 

hvorvidt l-'8ndern>? sk1d. ilæg1_;".'S mere ellt:>r n-•:tndr'e løse. 2.Dlstril-:t r,,1orde 

opmrrlurnm pan, at de lrnr r'Or!:.Øg 1 Gang med Motore!" m!'d l;.;l'se, resp4'."ktiv~ 

f.,.se,e, ?endeJ:', ligesom man ogsaa har 2 Vogne kørende, hvor de sidnte Stempel-

eftersyn er foretaget i i.Distrikt. 

Masklnchefen understre,3ede, at ingen er 1 Tvivl om, at Hvldtm~talspan-

der·ne 1 Mo-Vognene er b~lastet lic;0 til n1-æJ1sen, og mener derfor, at man 

sæTlig bør ha,,~ Opm-~Pkso.mheden henvendt pan, 019 Panderne 1 de paR~ldenne 

Maskiner •.1rlsættes for større t,iakslmal tryk end tidligere. Dette kunde f .Eks. 

tænkes at ske paa den Maade, at Dyserne i den forløbne Periode er blevet 

slidt" saaledes at Hull~rne er for store. JJer foreslaas udført et F'ors.øg 

med en Højtryksbeholdt"r, hvor:f'ra man i t-t beste-rnt Tidsinterval kun lade Oli-

en strømme g0nrn.•11 Dyserne ned 1 t•n 111onlebE•hohier- for nt kontrollere den ud-

strømmende Olier~m1Gd~. Hvis Hullerne er slidt store, givc:-r dette en anden 

Forstøvninc;, og herved knn komme Forskelle 1 .1:·orbrændingntryk. 

Undl'..'r !iinkuoslonen om faaskir1e:-rnes Indst.illinc bl0v dr.-t blrmdt nncl,,.t 
0 

anført, at diss~ bl~v inn.stillE>t rr,ed en Forilin1L paa 22 • Mnn var dog ikke 

klar over, hvad dette T:-:il egentlig betyder, n1en det kunde tyde pEln, at Ind-
o 

sprøjtningen begyndte 2:d før 'l'opstillingen. Maskinchefen udtalte hertil, at 

dett~ foreko:n ham at vmT'e temmelig meget, og foreslog, at der blev gjort i''or-

søg :med at sr:ctte f'orilingen nogot tilbage. 

Ds 2 .Distrikt netop har en Vor.;n pau Belastningsmodstfrnrl, tif'tal teti det nt 

gøre 1''orsøc med. en af .r,,;aflkinerne. Dette l•~-r>sJrg sknl omfattt•: 

Prøv~ med fuld 13elastnine;, idet der tages 'i'rykdiagram pen Cylinder I 

vedl., 2. og 3. Hastighed. Naar dette Forsøg er afsluttet, udakiftes Dysen, 
0 0 

og Forsøget gentages. Derefter stilles Forllingen 6 tilbage (16 1 Stedet 
0 

for 22 ), og Forsøget gentages først ned ny Dyse og derefter med den gamlP Dy~ 

./. Forsøgsr~sultaterne findes vedhæftet. 

I Forbindelse med Diskussionen om i•'orbrændingatrykk~ts Tnnfl;de l':le paa ,. 
Pandernes Holdbarhed blev det e.f 2.Distrikt specielt frer.1hæv~!t, at man 1 .Urif• 

ten havde konstateret, at de koto1•vognei, S<.)1,1 havde været henstillet ude- i 
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C, Frostvejr om Natte-n, l'Wste.•.1 altid viste knust hvidtmt-tal 1 P..inderne, saa 

snart de 'bl~v u.nri2Pr.1.-~gt. Det hlev derfor høfltemt at ma.ale .r'orbrændingatryk-

ket 11.nder Start af ilio 586, S()m var henat1llet i fri Lu.rt meod aabne Viadue-r, 

lige rør Afganr; til Pr.øvetur1:•n• 

Der blev konstateret f%lgende: 
2 

Ved ~tart a.f kold Motor gik Forh~ndingf1trykket op til 7o kg/cm, :medern 

det normale :F'ororæn<'linr,stry1{ under fuld Belastning ved looo Om1r./Min. maal-
2 2 

tes< maaltes til 55 kg/cm - paa Knap 3 maaltes det tilsvarende Tryk til 45 kg/cm 
Samtidig drøftedes, hvilke i:'o:r2nstnltninger der kunde lv,:,.?rknættes til 

lipvern•nin,;; af .t.ioto1•erne, neer Vognene hensæt tes ude. Grundlaget for Dlskus-

sionen var- de Rf f'r,tcho oecl Skrivelse nf' 2B/9 d.A., fremsatt0 For$lag til Op-

varmnlnr:; 'lf lv,otorens Kølevand. Da i• orvar:mnlne af t~ølevitndet 1 .Lipholde1'IH-' ikke 

gavn0r nn5et, fordi det er Sf'lVP f,,otorblo.kken, der mEH1 holdes v!'!.rm, enedes 

man 01'1 kun at gøre Forsøg .med elektrisk )_9varm.viing. F'richs gennemarbejder et al 

Genernldir€'ktorntet fr0ms11t l•'orslag og udf'ører et Pors.øg e-fter iiegn1ng, hvor-

efter der gives 'l'llbud pea Ombygninr~ af et 1,tøP:.re l,ntal "w'ogne. 

:For at unders,~ge Forht":"3ndingstrykkets 11aria.tion, ru.rnr Maskine-n skifter 

••astlgh""<'i unn.er Å.ørslon, blev det 'bestemt at forE1tage E>n Prøve psa Strækningen 

i,Ei.rhus-tlasselager og samtidig beny1.te Lejllgheden til at konLrollere 1\øret1den, 

Det blev se~tidig vedtaget at foretage Pandeeftersyn af 2 ~aakin~r, nemli{ 

M.o 680, de.,.. var tazet ud af Drift, fordi man fra Struer hevde modt'3get lndbe-

rt".'tn1np; om, at der v2r kort!ltat;eret i1v1dtmetal i Sr,,øreoliefiltret samt .,.o 583, 

som der 1kkø for~J.igger nogen lndrierr-tni11g, O'!'t, ?"lt>n aom hor køT't henimod ~o.c,oo 

kir.. For begge M1:1sl{inern V<'nkor.,mence hlev ået. konstateret, at PHnderne vr.ir ret 

medtaget, oc ved diss'.? syntes det t;ydeli>:{;e.re end ved de andre PE1nder, at de 

ikke hor bnfl.rE:' 1. tilstT'mkkeligt paa h~l~ pl..,d.en. 2 .Dlstd.kt gjorde opm-r:rksom 

paa, at de- :fleste af Pmvlerne stan:m~de fr'l 193\J og tir'llig~rc.•, a1tsaa et ·.c'ide-
at punkt, hvor man endnu tllpatised•~ i'urnle:..'ne ved Skrabning. JJet bl':c''f kon ,ti.ti:-ret, 

rrichs ved Lev 0 rini af Pander 1 den senere Tid har udført disse p~a hletal 1 

Sted~t for mec1 net forea/..revne Spiller·um o ,oll m..rn. 

Det aftaltes, at si::.nvel Distrikt som Glentralvrsrksted sender alle ?ender, 

som ikke ~r stemplet rr.ed Sølemae.l plus Spillerum, tilbage til .Frj_chs, hvor de 

kontroller'!'s, respektive finbores med SpillerumAmanlet srtnit stemples med Søle• 

~asl plus Spillerum. 

Det aftaltes, at A/S Frichs fremtidig vil søge at frer:•stil l~ Piinr:1.-?r-ne :na-

ledes, at l'ilskrabning af disse helt kan udgFt&s. 

UndPr Samtalerne blev Spørgsmaalet om at gsa over til at anvende Blybronce-
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pander attf'r• br,.1gt pa::t drme, og da Frichs li13ger med et Lager pa~ ca. 4o 
Pander, blev d.et vedtaget at foretage en Række 1"or3øg me-a 131:,broncepand.er. 

J:11 de- 2 Maskiner 5/Jo og 583 leverer rr1chs .tHynroncepnnder, som ilæg-

gf's mod det samme af Frich3. Dervr:-d faar man L€',111ghed til at forsøge- tlly• 

bronce pan en normal Ghrommolybd<>:msto~lsAksel. 

Paa ContrHlv,m•Jrnteac,t uds'61fter man ved første .uejlighc,d en J,ksel, som 

alligevel skal til Slibning. ~fter Slibning~n lader Prichs den haardforchro-
me og forsynE.>r Mnskinen med Blybroncepa.nder. frichs fremkommer endvidere 

mr-d 'J:111::ud paa .,_,everlne; af en ni trerh--:erdet i\.rurntapuksl:'l for at pr.øve bly-

b1~once pan en sn.ud,m llkst'.'l. End<"lig foretages der Foraøg med en helt ny 

Chrommolybdronstaalnaksel, som ikke har Ovt>rfln<'\epolitur frP. en l.c·i:nget'e Kør-

tal Pnnder, henlmoc 200 ~;t1-:., 2.nmode-s Frichs om at fremlcomme Med Tilbud her-

paa billig~t muligt. 

Paa Prøvet11ren til Hasselager, hvo1' J,b 580 var 1,('1estet 1,1ed cu. 130 t. 
'l'arn, blev det konsteterPt, ot h.ørei..ich,rne - nsar der kørten haa.rdt til -

var 13"l Y.in. D~r bør til dø1:·,l:lr:; rer:;nE>s me-d riindut 14. ,'iinc 

Den omt,.;l te 11 S~"!tnin[:;" uf f;j_es0J.motor€'::,, na:::r F'ørf>ren skifter'J.~ fr1:1 

Knep 3 til Knap 4, nturkf'l<'len der :---icr.1. n2Jvut ikkt:> noget til, rr,en rler blev der-

imod festslaaet, At Fot"brændingstrykket ogs1rn under Vuriation af Omdrejnings-
2 

tallet fra Knap 3 til 4 gik helt op pBn 7o kg/cm. 

II, Mo.V.,R~serve (3). Ark. 


