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At "faa Ord" paa sig. 
Ærede Hr. Redaktør! 

Efter at have læst Artiklen med oven
staaende Overskrift i vort Blads sidste Numer, 
har jeg siden gaaet og tænkt over, hvorledes 
det kunde være, at nogle iblandt os kan løbe 
Tjenesteaarene igennem som var det en Leg, 
a!drig vanker der Dask; sker der noget for 
dem, forstaar de altid at klare den, eller vel 
rettere, den klares for dem, og det besynder
lige ved Sagen er, at der iblandt disse findes 
Mænd, man ikke kan rette den ringeste Mis
tanke imod som øjentjenere, medens andre 
lige saa dygtige, pligtopfyldende og grund
hæderlige Mænd Gang paa Gang mali. tage 
Konsekvenserne af deres smaa eller store 
Uheld. 

Jeg kan imidlertid ikke tyde den, og ved 
derfor ikke bedre end at vende mig til Dem 
med Anmodning- om gennem vort ærede Blad 
at sige mig og sikkert andre, der heller ikke 
forstaar det, Deres M1ming om den Ting. 

Med Tak for Optagelsen, Dores ærb. 
Gamle. 

* * 
Da vi med vort Kendskab til den ærede 

Indsenders Karakter ikke kan opfatte Spørgs 
maalet som en tilsløret Sigtelse mod vore 
Foresatte for Partiskhed , skal vi forsøge at 
besvare Spørgsmaa,let fra et psykologisk 
Synspunkt. 

Dette, SOUl den ærede Indsender kalder for 
>at klare dene, er en Egenskab, der ikke er 
ethnnt Menneske givet, ejheller noget med
født, men en Ting, der kræver et grundigt 
Forst,udium af sine Medmennesker, en Øvelse 
i at belægge sine Ord i Skrift og T81e, saa
ledes at disse vinder Genklang og }i'orstaaelsH 
i dens Bjerne, til hvem der skrives eller 
tale~. 

Man ser jo ofte det Særsyn, at en Ansat, 
der i den ene Kreds er udsat for Misfor
staaelse af saavel Foresatte som Kolleger, "ed 
Forflyttelse til en anden Kreds udmærket kan 
begaa sig og "inde Sympati, og omvendt har 
man ogsaa set Ansatte i en Kreds blive for
fremmt>t før deres Tur, som ved Forflyttelser 

I til en anden Kreds har været meget uheldige, 
omtrent umulige, uden at de Paagældende har 
forandret sig i nogen Maade. 

For de fleste staar dette vel som rene 
Tilfældigheder, medens Hemmeligheden efter 
vor Mening kun bestaar i. at den eller de 
Paagældendes Karallter, deres Maade at være 
paa, deres Form for eventuelt Forsvar, vinder 
Genklang hos :- man tør vel sige - Mod
parten. 

At dette kan være rent individuelt, skal 
vi ikke fragas, men den sikreste Vej til For
staaelse er et grundigt Studium af sine Om
givelser, og Erfaringen vil da lære en, at man 
øser af den rette Skuffe til hver enkelt, og 
det skal nok vise sig, at man da bliver be-



tragtet som et dejligt Menneske, hvem ingen 
'nænner at gøre Fortræd. 

Man har og'Saa en anden Kategori af An
satte, 'nemlig saadanne, der, ihvun'el de som 
Rpg!!l ~klarer dene, ikke vinder stærk Sympati, 
idet en udpræget Selv8tændighedsfølelse hos 
dem vægrer sig -red altid i Livets store 
Maskerade at gaa med Maske fur Ansigt og 
Mening . . 

Vi holder pall. df'nne Kategori, thi de er 
. under alvorlige Forhold de bf'dste Kamme

rater, men i den daglige Trædemølle gasr de 
• under l\lisforlltaaelsens Tryk derps egne Veje, 

thi de har nu en Gang, . som der staar ov~r 

disse Linier, ~faaet Ord pall. sig ~~ R e d. 

Lokomotiver paa Udstillingen 
i St. Lonis. 

Af R, W, H a n b u ry. 

Den næste Maskine er bygget til Kiushiu 
Jernbanen i Japan og er en af et stort Antal, 
som ~American Locomotive Company~ haT 
leveret. Det' er en Standardtype med 3' og 6'" 
Spormaal. De vigtigste Dimensioner er føl
gende: Cylinderne l? og 24"; Kedlen . fi8" i 
Diam.; Damptryk 180 Pd. pr. K V.-Tm.; Fyr
kassen 82" og 29~/8" bred med 16,86 KV,-Fod 
Risteareal; Rørenes Antal 190, 2" i Diam. og 
Il' og l" lange; total Hedeflade, 1196,89 
Kv ... Fod, hvoraf Rørene repræsenterer 1091,22 
Kv.-Fod og Fyrkassen 105,67 KV.-Fod; Diam. 
af Driv- og Kobbelhjul 54", og Truckhjulene 
28". Maskinens Vægt i tjenstf. Stand er 
omtrent 41 Tons, og Tenderens tilsvarende 
Vægt 241/. Tons . 

Nr. 2400, udstillet af ovennævnte Fabrik, 
er et Høj- og Lavtryks ~Mallet-articulatedc 

Lokomoti v af 1441/. Tons V ægt, der bæres af 
de koblede Hjul. Kedlen, der er .af den lige 
~Top-typee, pr beregnEIt til et Arbejustryk af 
235 Pd. pr. KV,-Tm. (16 Atm.) Alle Rørene, 
436 i Antal, 21' lange og 21V i Diam, er 
bleven fjernede, og Kedlen er indvendig oplyst 
ved t'lektrisk Lys for at give de Besøgende 
bekvem Adgang til at se Konstruktionen og 
at danne sig et levende Begreb om dens 
Størrelse. 

I det følgende gives nogle af de vigtigste 
Dimensioner :' 
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Størrelse af Cylinderne: 20" og 32" i Diam, 
32" St empels!ag, . 

Diam . af Driv- og Kobbelhjul : 56", 
Total Hjulstand af Maskine: 30' og 8", 

- og Ten~t'T: 64' og 7 ", 
Størrelse af Ristpn: .901 // og 108:/8 ", 

RIstearea! : 72,2 K V.- Fod. 
Fyrkassens Hedeflade: 220 Kv.-Fod, 
Rørenes . - 15380 Kv.·Fod, 
Total /)fiOO K v .-Fod, 
Tenderens Vandindhold: ca. 25 Kubikm., 

Kutinrlhold: 13 Tons, 
Totalvægt af Maskine og Tender: 208,26 TonR . 

Fig. a. 
Vallclnins Tandem Compound Lokomotiv til »Atcl1ison, 

Topeka, and Santa Fe« Jernbane. 
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Nr. 984 er et Høj- og Lavtrykslokomotiv 
af Tandem-Typen og er bygget til Fart paa I 
Atchison, Topeka og Sar.ta F e Linien, og .er 
som Følge heraf kendt under Navn af Santa 
F e Typen. Da det.te Lokomotiv allerede er 
omtalt i Lokomoti~tid ende Nr. 12 d. A., skal 
kun her gives en Beskrivelse af Cylind ernes 
og Glidernes særlige Indretnin g, der tillige 
ses paa Fig. 4, der er en IllustratiJn, taget af 
en MoJel i firkelig Størrelse, ud stillet af 
Baldwins Lokomuti \. fabrik . 

daasen glider let paa en damptæt Anlægsfladtl 
i Fordybningen mellem Cylinderdækslerne, og 
den passer sig selv, naar mindre Forandringer 
opstaar, foraarsaget ved Slid paa Stempel
stangen. Gliderne er af den afbalancerede 
Stempeltype og er i to Dele, den ene regu
lerende Damptilførselen til Højtrykscylinderen, 
den anden til Lavtrykscylinderen ; begge er 
imidlertid befæstet . til og bevæget af samme 
Stang. Højtryksglideren bestaar hovedsage -
lig af to særskilte, hule Ventiler eller Stempler 

Fig. 4. 
Cylinder og Glidere af et Tandem Høj - og Lavtrykelokomotiv til . A.tchison Topeka og Santa Fe J ornbanen« . 

Højtrykscylinderne er hver 19" i Diam , 
og Lavtrykscylinderne er hver 32" i Diam .. 
med 32 Stemp elslag. Lav- og Højtryscylin
deme er støbte hver for sig, og i et med hver 
sin Gliderkasse. Den første er boltet til en 
særskilt Støbejernsbeholder, der danner Saddel 
mellem Rammepladerne, og . den anden til 
forreste Dæksel paa den første, ved hvilke de 
alene er fastholdt. Stempelstangen er pakket 
ved Samlingen mellem forreste Dæksel pall. 
Lavtrykscylind eren og bagerste Dæksel paa 
Højtrykscylinderen. P akningen bestaar af 
segmentale Blokke, der er indesluttet i et 
Hylster eller en P akdaase og holdes imod 
Stempelstangen ved passende Fjedre. Pak-

pas samme Spindel, der hver har indvendig 
Damptilførsel. 

Da Højtryksgliderne er hule, vil Udstrøm
ningsdampen, idet den forlader Cylinderen, 
strømme ud i Rummet mellem Gliderens 
Stempler eller Ventilers Indre ud i Glider
kassen, der virker som en Reciever eller et 
Mellemkammer, og derfra til Lavtryksglider
kassen, hvor den anden Glider fordeler Dampen 
til Lavtrykscylinderen. 

Lavtryksglideren virker som en almindelig 
Glider, idet Dampen strømmer ind ved Enderne 
og ud omkring Midten. Endnu skal kun an
føres, at Maskinens Hjulbandager er smøgede 
pall. og fastholdes af et Bryst. Alle Hjulene 



har Flanger undtagen Drifbjulene, der har 
plane Bandage!". -

Nr. 007 I er en Vauclain firecylindret af
balanceret Høj- og Lavtryksmaskine af ,At
ltmticc Typen og sklll benyttes til Fremførelse 
af Hurtigtogene paa Alchison, Tupeka og 

Fig. 5. . 
VaucJain Høj- og Lavtrykslokomotiv til Alchison, 

Topeka og Santa Fe J ernl'anc. 

Santa Fe Linien og s{' s paa Fig. 5. Denne 
Maskine er byg get i .\larIs Maaned d. A. og 
det er den fireogtFe Tusinde Maskioe, der 
er udgaaet (ra Baldwins Værksteder. Høj-
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trykscylindrene er 15" i Diam ., og Ll\Vtryks
cylindrene 20" i Diam. De er arrangeret 
Parvis i samme horisontale Plan, hvert Par 
bestaaende af I\n Høj- og en I,avtrykscylinder. 
De to Lavt.rykscylindre er anbragt udenfor, 
og de to Højtrykscylindre mellem Ramme
pladerne. Gliderne, af hvilke der er to, er 
af Htempeltypen, beliggl3nde orer CylindernI', 
og hver anbragt mellem en Høj- og en 
I,avtryhcylinder til beggI', hroraf den ene 
Glider regulerer Dampens Passage. Med den 
særlige Glider, hvorom her lales, er Alfan~ e
mentet saaledes, at Dampen tilføres til hrert 
Par Cylindrell af hinanden modsatte Eudtlr. 
Slemplt·t og Krydshoredet paa 'Højtrykscylin
deren bevæges derfor i modsRt Retning af 
hioe i LarlrykscyliudereD, der umtrellt er IIf 
samme Vægt og derfor IIfbalaucerer hinanden. 
Drirstængerne fra Højtrykskrydshorederne er 
forbundne med den lorreste Kubbelhjnlsaksel, 
der danner to Krumtapper, som staar under 
en Vinkel af 90 o med hinanden. Krumtaps
pindene danner ogsaa 9u o med hinanden, SHa
ledl's at en Lavtrykskrumtap danner pn Vinkel 
IIf J8U o med sin tilsrarende Hl1jtrykskrumtllp. 
Som orenfor omtalt, afbalancerer (ja fr em- u~ 

tilbagegaaende Dele hinanden, mprlens de UUl

drf'jenrle er afbalanceret paa sædfllrllig ~l!Iarje 

rerl Tilføj~lse af Vægte paa Driv- og 
KulJbelbjul. 

Kedlen er af Staal (1g , Vogni"pc THeo, 
66" i Diam.; den er bl'regnet til et Arhl'jdslryk 
af 220 Pd. }Jr. KV.-Fod. Den totale HlJdtflade 
tor 3206 Kv.-Fod, af hrilke 3016 KV.- Fud er 
Rørems og 190 KV.-Fod Fyrkassens. Den 
sidste er 10715/ 16" lang og 66" bred. Riste-
8ualet er 49,5 Kv.-Fod. Rørene er af Jern, 
273 i Antal, 21

// i Diam. og IS' og IO" lange. 
Hjulene er af Støbebtaal og har fø lgende Maal 
orer Sporkransen: Truckhjulene 341/ 2", Driv
og Kobbelhjulene 79 u

, og Løbehjulene 50 ' . 
Tenderen er konstrueret til at rumme ca. 

32,000 Liter Vand og 11 Tons Kul og er af 
den >nedsænkedec Type, d. v. s., at Vandkas
sen er bygget ned mellem Rammepladerne for 
at lilvpjebringe større Vandrom. Maskinens 
V ægt i tjenstførende Stand er 861 / 2 Tons. 

Maskine Nr. 61 er bygget til ,Norfolk and 
W <stem Railwayc og tlr en to· cylindret Høj
og Lartryksmaskine med 56" Drivhjul og 30" 
TruckhjuI. Kedlen er 6S" i Diam. og af 
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, Vogntop Typen~. Fyrkassen, med en Længde 
af 121" og en Bredde af 41'/.", er smal nok 
til at passere mellem Løuehjulene; Ristearealet 
er derfor forholdsvis lille, nemlig 35 Kv.-Fod. 
Kedlens totale Hedeflade er 2788 Kv.-Fod., 

Fig. 6. 
Høj- og Lav trykslokomotiv (Consolidation Type) til 

. Norfolk and Western Railway<. 

195 Kv.-Fod er Fyrkassens og 2593 KV.-Fod 
Rørenes Hedeflade. Der er 306 af de sidste, 
21
// i Diam. og 14' og 6" lange. Højtryks

cylinderen, der er anbragt paa vElnste Side, er 
23 M i Dill rIl . ; Laftrykscylinderen er 35" i 
Diam., Stempelslaget er 32", og Gliderne er 

af den almindeligll aflastede Type. Høj- og 
Lavtrykscylinderne er støbt hver f(\f sig og 
boltet sammen og danner Saddel for Røg
kammeret. 

Lavtryks Stempelstang er forlænget gennem 
forreste Cylinderdæksel og styres af et Bære
lejP, medens Højtryksstempelstang kun gaar 
gennem Stempelkronen. Glidertrækstængerne 
er ualluindlllig llinge paa df'nne Maskine (ikke 
mindre end 10 Fod), og er paa Midten styret 
af et Bærelpje. Krydsho\'edslæderne er af 
Kanollm'etal. Det tredie Par Hjul er Dri\'hjul 
og har Støbestaali:! Hjolstjllrner; de øvrige 
Hjuls H lif Støbt-jern. Hjululindligerne paa 
andet Par koblede Hjul er plane og udlln 
Flliliger. Maskinens totale Hjulstaud er :W 

6", og fll r MaHkine og Tenrier n~' 5". 
Tendt' nn er af almindelig Konstruktion og 

rumllJer -1800 Gallons Vlind og 9 TOUt! Kul. 
Bogit' hjulllue er af haartstøot Støbejern uden 
Bandager og er 33" i Diam. Maskinllns Vægt 
i t.jenbtf. Dtlind er 83 Tons, h\'\,raf 7t TOllS 
bæres af tit! koblede Hjul. Tutalvægt af 
Maskine og Tender er 134 Tons, 

Dllt lIa' stll LokUllJotiv tNr. 1&87) er et 
fiu cylindret V liuclain Høj- og Laftrykslokowo
tiv at" :.åtlanticc Typen, bygget til .. Chicago, 
Burlington and Quincy Railroad Co.« Illu
stratiunen af deune Maskinl3 (Fig. 7) er, som 
det vil ses, taget fra et Fut')grafi af Nr. 1586, 
{'n nøjagtig tils\'arende Maskine. Højtryks
cJ linderen er an bragt oven paa Lavtrykscy lin
deren. GJiderkasserne er saa tæt op mod 
Cylillrierne som muligt og støbt i et med dem. 
Damptilførselen til begge Cylindre besørges af 
en Stempelglider, og Kraften overføres af et 
Krydshoved, der bevæger sig mellem et Sæt 
af fire Linealer. Krydshovedet er af Støbe
staal og foret med Antifriktio~smetal paa 
Slidfladerne. Højtrykscylinderen er 15" i 
Diam., Lavtrykscylinderen 25" i Diam. og 
Stem pelslaget er 26 ". Det følgende er nogle 
af GI dernes Enkelth&der : 
Dampportenes Længde 34" 

Bredde 11/ 2" 

(I dstrømningsportenes Længde 34" 
Bredde 41 /2" 

Ekscentrikkernes Vandring 5" 
Gliderllns Maksimumsvandring 51

/. " 

Udvendig Lap paa Højtryksgliderne 7/," 
_ _ Lavtryksgliderne s/:

IlldvendigLap paaHøjtryksglideroe l'."(negativ) 
- - Lavtryksgliderne ' /8" 



Forsprin g for Højtryksgliderne O" 
- Lavtryksgliderne ' /s" 

Kedlen og Fyrkassen er af Staal, den første 
er 64" i Diam., og den sidste er 96'/s" lang 
og 66' /s" bred. Arbejdstrykket er 210 Pd. pr. 
Kv.-Tm. , og Ristearealet er 44,14 Kv.-Fod. 

Fig. 7. 
Vall clain Kompollndlokomotiv (. Atlantic« Type) til 

Chicago, Hllrling ton and Qllincy Railr.)ad. 

Pladernes Overl ægning i Kedlens Længderet
ning og Periferi er rl obbelt nittede, oe sid ste 
med Overlæg ning og de fø ' ste med Stød
skinnesaml ill g med ind- og ud l'endi ge Lasker. 
Kedelrørene, der er af Jern, er 2" i Diam. og 
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16' og 6" lange; de res Antal er 330. Hede
fladerne er: Fyrkasst'n 166 KV.-Fod, Rørene 
2836,5 Kv.-Fod, total Hedeflade 3002,5 KV.-Fod. 
Tenderen rum mer 4800 Gallons Vand og 9 
Tons Kul. Den fø lgende Tabel angiver Hju.
lenes Dimensioner, Materialet, hvoraf de er 
lavede, og andre Enkelthed6r. 
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(Fortsæt tes.) 

Til Overvejelse. 

En kold og hylende Blæst vil snart fare 
hen lJver Land og By, tvinge de løsrevne 
Bl ll de til at opføre en vild Kankan i Takt til 
dens pibende, disharmoniske Musik. Den 
klare, lyseblaa Himmel med de sirlige, sølv
h vide SkyoTDamenter vil blive afløst af bly
graa, tunge Skyer, der svæver spottende over 
vor lille Klode, og Solen , P laneternes Konge, 
som saa mildt har sendt sine Htrsaler ned 
o,er saavel Rig som Fattig, vil forlægge sin 
Residens til en sydligere Zone. Thi det er 
Efteraaret, som kommer. Man vil kunne se 
det pas de nøgne Træer, der, spøgelseagtigt 
rYlltende, rækker deres afbladede Grene ud for · 
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otn muligt endnu en Gang at kunne fange 
den sidste Solstraale og knuge den i deres 
kolde Favn. 

Det vil blive som en klam Haand kunde 
lægge sig paa Jordens livlige, pulserende Liv, 
søgende at lede alt ind under sit uhyggelige 
Scepter, og i mangt og meget vil den sfljers
stolt plante sit Banner i det vundne Terræn. 
Men - dog e{ der noget, som Efteraarets 
barske Vinde ikke maatte stagnere, noget, der 
trods Kulde og Storm stille og støt, ad Rolig
hedens og Besindighedens Vej, arbfljder mod 
det Maal, so·m om Sommeren er sat, og dette 
er vort Foreningsliv. Det skal Tære, som 
noget usynligt tvinger Hjerterne sammen, 
leder selv de skarp·este Kontraster ad den 
rette Sti. Lad da dette i fuldt Omfang gælde 
Lokomotivpersonalet ved de ~Priv8tec . 

Vor Forening under Mærket D. P. L: & L. F. 
er endnu for ung til, at der kan fældes nogen 
Dom over den, men et kan der siges: den 
er trods Ungdommen ikke uerfaren. . Dens 
Loves Formaal er et Bevis derfor, idet der 
deri udtales at søge Standen højnet saavel 
udadtil mod Publikum som opadtil mod Over
ordnede, samt at sprede Oplysning om saavel 
det faglige som det teoretiske . Naar nu dette 
er Tilfældet, bør det være enhver Lokomotiv
mands Pligt at søge Foreningena Rammer 
udvidede, naaledes at ingen staar udenfor · 
Kammeratskabets Lag. Et andet og vigtigt 
Formaal har Foreningen ogsaa, idet den skal 
søge lidt efter lidt at forbedre vore Kaar, 
suledes at ogsaa vi kan komme til at leve 
paa Livets Solside. 

Hertil skal føjes, at det, der i nogle Kor
porationer anses for at være god Latin, naar 
et Andragende ikke har vundet Anklang eller 
ikke er blevet udført til Ansøgernes fulde 
Tilfredshed, da at have spændt Sværdet ved 
Lænd og givet sin Hjl.rme Luft paa en ikke 
altid rigtig Maade, er aldeles udelukket i D. 
P . L . & L. F., da al det revolutionære, det 
hidsige og det uoverl~gte, det være sig i Skrift 
som i Tale, er sat i et uløseligt Ban. Vore 
Ønsker og Maal vil vi søge løste ad Diplo
matiets Vej. Derfor, tag alle fat paa Agita
tionen, saaledes at Foreningen kan blive det 
Fyrtaarn, der kaster sit glansfulde Lys ud i 
de' mørkeste Kroge og lede os alle i den 
tryggeste Havn. Naar dette sker, vil Solen, 

naar den atter staar højt paa Himleus Bue, 
smile dobbelt glad over, at ogsaa vi har over
vundet Vinterens stærke Fæstning, og hver 
lille Solstraale. som da titter ind i vort Hjem, 
vil da bringe Bud om lysere . og bedre Tider. 

M a r t i n L e n n ø. 

Thermit. 

For de af vore Læsere, der ikke fir be
kendt med Svejsning ved Thermit, hidsætter 
vi fra det amerikanske Tidsskrift ~The Locomo
tive« følgende: 

Det metallisktl Aluminium, der har været 
kendt i mange Aar, besidder Evne til at for
mimiske liten paa mange Metaller, og rlet 
har været anvendt · i dotte Øjemed af mange, 
der har anstillet Forsøg hermed. 

Varmen, der udvikles ved Reaktion, er 
meget høj . Dtlt er lykkedes Dr. Hans Gold
schmidt i Essen at anvende denne Varme til 
Svejsning af store Stykker Jern og Staal paa 
en meget nem Maade. Præparatet, han 
bruger, kaldes Thermit, og bestaar af en 
Blanding pulvtlriseret Aluminium og Jernilte. 
Naar denne Blanding antændes ved Hjælp af 
en ringe Portion metallisk Magnesium, der 
antændes med en Tændstik, opstaar en kemisk 
Proces af overo~dentlig Energi, der hurtigt 
meddeler sig gennem Massen. Ilten gaar fra 
Jernet og forbinder sig med Aluminiumet. Det 
endelige Produkt er Aluminium og smeltet 
Jern. Den frem bragte Temperatur er utrolig 
høj, nogle A vtoriteter paastaar, at den er lige 
saa høj som el f! ktrisk Buelys. Det smeltede 
Jern, der er frembragt, kan løbe i en Aabning 
mellem to Stykker :koldt Jern paa en saadan 
Maade, at disse smeltes paa Overfladen og 
svejses solid t sammen. 

Thermitprocessen ved Svejsning benyttes i 
vid Udstrækning i Evropa, tillige (for Rep/lora
tion af knækkede Maskindele til Mineindustri) 
i Transvaal, men 'har endnu ikke fundet al
mindelig Anvendelse i Amerika. 

For at indføre de forskellige Anvendelser 
af sine Processer i dette Land, holdt Dr, 
Goldschruidt en Forelæsning, ledsaget af Eks
perimenter, paa Columbia- Universitetet i New
York. Ban viste først Antændelse af en Del 
af Blandingen i en almindelig Smeltedigel; 
da den vendtes ned mod Avditoriet, indeholdt 
den en saa stærkt glødende Masse, at det 
smertede i øjnene at se paa den, og da den 
'endtes opad, gik et Straalebundt af Lys 
gennem Rummet, der fuldkomment kunde 
sammenlignes med en elektrisk Lyskasters. 

Anvendelse af dette nye Stof af stærk 
koncentreret Varme er baade til metallurgisk 



164 

og mekanisk Brug, ved det sidste hovedsage
IiI( til Svejsning. De,t anstillt!de Fonøg hørte 
til den sidste Gruppe og bestod i Sfejsning 
af en Jernbaneskinne og et Rør. De to 
Parter, der skulde forenes, var omgifet af en 
passende Form; medens en Smeltedigel med 
Hul i Bunden, der tætnedes med en Prop, 
var anbragt lige orer Tilløbshullet i lI'ormen. 
En passt>nde Mængde Thermit far htlldt i 
Smeltedigelen og antændt. Sall. snart som 
Reaktionen hafde spredt sig p-'E'nnem heltl 
Massen, blev Digelen tappet. En straalende 
Strøm af flydende Jern løb ned i Formen og 
fyldte Aal!ningen mellem de to Stykker, der 
skulde sVt'jses. Paa kortere Tid end det 
tager at læse denne BeskrireIse, var dtlt Hele 
udført. I et andet Forsøg lod mau den 
glødende Strøm af Jern falde pall. en Jern
plade en Tommø tyk, hvor den i et Nu smel
tede sig igennem. Tiden, der forbrugtps, var 
i Virkeligheden saa ringe, at Pladen i sin 
Helhed var kold endnu efter Eksperimentet. 
Et svpjset Rør, to Fod langt, var endnu koldt 
ved Enderne, da det blev taget ud af Formen, 
hvidglødende pall. Midten. 

Dr. Goldschmidt fremviste ogsaa en Række 
Billeder, der illustrerede svejsede Ting, udført 
i Tyskland. Der fremvistes Illustrationer af 
Skinnesvejsninger, udførte pall. Stedet, knæk
kede Skibsstævne, knækkede Lokomntivhjul, 
og knækkede Plejlstænger. 

Stort Bifald høstede hans forskellige 
Eksperimenter, og særlig det, hvor de to Rør 
svejsedes sammen, er beskrevet som .et af de 
bedste, der er vist ved en videnskabelig 
Forelæsning« . 

PERSONALIA. 
.F o r f l Y t t e d e er: (12.-8.-04). 

Lokomotivfører Nr. 192 A. T. J uhansen, Kø
benhavn R, til København G. 

1.-10.-04. 
Lokomotivfører Nr. 343 M. J. Sørensen, Frede

rikshavn, til Aarhus. 
Lokomotivfører Nr. 344 C. H. Lysholm, Aar· 

hus, til li'rederiksha vn. 
Lokomotivfører Nr. 86 M. Lauversen, Struer, 

til Holstebro. 
Lokomotivfører Nr. 330 F. C. Foss, Struer, 

til Holstebro. 

Lokom(jtiffyrb~der Nr. 245 H. C. SoelE', Aar
hus ø, til Fredericia. 

Lokomoth'fyrb ødt'T Nr. 470 J. J. Jensen, 
F'redericia, til Aarhus ø. 

Lokomotivfyrbødt'T Nr. 447 H. Staack, Struer, 
til Holstebro. 

Lokomotivfyrbøder Nr. 3&9 J . Sørensen, Struer, 
til Odense. 

Lukomotivfyrbøder Nr. 481 R P . J uhllllsen, 
Struer, til Holstebro. 

Lokomotivfyrbøder Nr. 497, J. A. Wt'r~e, 
Struer, til Holstebro. 

Forfremmede er: (1.-10.-04). 
Lokomotil'fyrbøder Nr. 269 C. Nielllen, Fredtl

riksbal'D, til LokofiJotivføler Nr. 368 i 
Struer. 

Lokomotirr) rhøder Nr. 270 H J. Rasmussen, 
OdensE'. til Lokomotivfører Nr. 369 i Struer. 

Haandværker Nr. 215 R Hansen, Aarhus, til 
Lokomotivfyrbøder Nr . 269 i Struer. 

Haandværker Nr. 181 K. P. Kristiansen, Ny
borg, til Lokomoth'fyrbøder Nr. 270 i Struer. 

Haandværkt'T Nr. 183 C. O. E. Sørensen, 
Nyborg, til Lokomotil'fyrbøder Nr. 503 i 
Struer. 

Haandværker Nr. 738 N. J. L. V-oldby, Aar
hus, til Lokomotivfyrbøder Nr. 504 i Frede
rikshavn. 

Haandværker Nr. 145 M. Andersen, Køben
havn, til Lokomotivfyrbøder Nr. 505 i Struer. 

Medlemslisten. 
Thisted Afdeling: Lokomotivfyrbøder Nr. 1~7 

Stjer-Jensen, indmeldt fra 1. Avgust. 

En underjordisk Jernbane i New-York . 
I New-York er den første September aa.b

net den underjordiske Jernbane, som skal f Oh 

binde den Del af Byen, der Jigger pall. Øen 
Manhattan, med den nordlige Del af Byen. 
Linien er omtrent tre danske Mil lang og har 
fire Spor. Togene skal løbe med en Fart af 
syv danske Mil i Timen, og skal kunne be
fordre 40,000 Passagerør i Timen. 

Arbejderne begyndte den 24. Marts 1900, 
og Omkostningerne har beløbet sig til 34 
Millioner Dollars. 

Udgaar 2 Gange maancdlig. Abonnementsprisen er l Kr. halvaarlig. Avertissementsprisen er paa Omslaget. 
l stc Side 15 ø. og paa Omslagets and re Sider 12 ø. pr. mm. Plads i Spaltebredde h a l v a a r l i g. 

Spaltebredden er n8 mm 
Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer ('re staaende mindst ' I, Aar. 

I Slutningen af Teksten optagc<I Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. Petitlinie eller dens Plads, med Fradrag 
. af 20 pCt. fol' staaende Annoncer. 

Telefon 123. Ekspedition : Got,hersgade Nr 29, 1. S" Fredericia. Telefon 123. 

. Fredericia Dagblades Bogtrykkeri, Fredericia. 


	Side157.pdf
	Side158
	Side159
	Side160
	Side161
	Side162
	Side163
	Side164

