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Nogle Metallers og Legeringers 

Ege·nskaber og Anvendelse. 
Vecl OTTO BENDIXEN. 

(fortsat.) 

Det amerikanske H vidrnelal, som var forc
slaael af B a b  b i t  selv, skulde inclcholcle 90 • 
o;o Tin og 10 O/o Kobber + Anlimon. ForøYrigl 
findes 5 forskellige ;\' r. 1:-1 vicl mel al, foreslaael 
af den amerikanske :'llale1·ialprnvenrn,lall. -

Hvidt Metal bliver udelukkende sløhl og 
ganske særlig anvendl til Foringer i Pander. 
Det bruges saaledes mere og mere i viglige 
Lejer, saaledes ogsaa ved .I ernlnmcrne, som 
ovenfor nævnt. Formedelst sine gode Egen
skaber som Pandemelal, ,der lader sig forklare 
ved iikroslrukluren, herpaa skal vi senere 
komme tilbage, hører del Lil , n l if r i  k
t i o n s  m e t a  11 e r  n e, d. v. s. sa:::tdanne i\ile
laller som egner sig til Lejer. KLu1 under 
særlige Forhold, som vi siden skal se, e1· del 
nødvendigt at anvende Pander, clc1· et· helt 
af Bronze. Men selv hvor man nnvcndcr 
Bronzepander, ser man ofle, naar disse bl i\'cr 
for slidte, at man hjælper sig med c1l lappe 
dem ved at støbe hvicll Melal i dem. 

Her skal derom kun siges, al Foringer af 
hvidt Metal, trods dets højere Pris, uden TviYl 
er at anbefale yderligere adskillige SLeclcr, 
hvor man hidtil brnge1· Bronze. Hvidt Mei.al 
er saa blødt, at del er lel at hea1·bejcle og ikke 
slider meget paa Akslen, uden al del dog sli
des stærkt selv. Det et· let at smelte, og Fo
ringer deraf lader sig let forny. Smeltningen 

sker ved en saa lay Temperatur, at man kan 
støbe det direkte paa Sleclet om en Aksel, som 
sidder paa rigtig Plads i Lejet ell r imell m 
Panelerne, altsaa uden Anvendelse al' en sær
lig Form, men Mol med Sicleaabningerne luk
kede af en .J ernplacle Læltel med Ler, der ka11 
hindre Legeringens Borlflyclen. Dette giver 
hvidt Melal Anvendelse ogsaa udenfor vig
tige Lejer, nemlig netop i larveligere Maski
neri, f. Eks. Landbrugsmaskiner, ved hvis Re
paration man maa l<! nme klare sig med simple 
Hjælpemidler, og hvor Foringerne da er fær
dige straks efter Støbningen. \'ed vigligerc 
Lejer maa nalurligvis Støbning af en Foring 
af hvidt Metal i den i1ndvendig forlinnedc 
Bronzepande efterfølges af Drejning og Skrab
ning. 

Da det er af Betydning og lnt.eressc al vide 
Besked om Pandemetal lers Egenskaber og Mi
krostruktm·, skal vi Lil Slut i det følgende 
komme ind herpaa. 

Nærmest besel er Forholdet, naar en Aksel 
eller Tap løber i Pander, del, at saa .læJ1gc 
Tappen er i god Sland og ve� smurt, er Frik
tionen ved Anvendelse af en Smørelse pa:1 
det nærmeste den samme, ligegyldigt hvilke! 
Metal, Panderne er lavede af, og Fl'iklionen 
afhænger al tsaa da kun af Smørelsen. Der er 
nemlig tørre Adhæsion mellem Smørelse og 
Tap og Smørelse og Panele,· end mellem Smø
relsens Par li kler indbyrdes, saa at Bevæge]-_ 
sen foregaar ved al overvinde Friktionen '.i.mel
lem de Parlikler, der hæfle Lil Tappen og 
dem, der hæfte til Panderne. 
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Men naar der bliver noget unormalt ved Tap
pe;ns Gang i Panderne: kommer disses Ma
teriale til at spille en Rolle. Hvis der saaledes 
mangler Smørelse, kommer Tap og Pander 
til at gnide direkte mod hinanden, og nogle 
Legeringer synes da mere tilbøjelige til at 
give Varmløbning .end andre. 

Man var imidlertid længe g'anske uklar over, 
hvad det egentlig kom an paa ved de Lege-
1:inger, man burde anvende. Dette viser del 
store Antal Legeringer, der er bragt i Forsl�g 
og Anvendelse som A n  t i  f r i  k t i" o n s  m e t a l  -
1 e r, og af hvilke. de vigtigste er forskellige 

I 

Slags hvidt Metal og Haardtbly, hvilket sid-
ste, som yi tidligere har nævnt, bestaar af Bly 
og Antimon: 

Først ved Anvendelsen af m e t a l l o g r a f i 
s k e  Un d e r s ø g e l s e r  er det lykkedes al 
kaste Lys over, hvilken Betydning deres 
.Struktur har for deres "Anvendelighed som 
Pandemetaller. 

De vigtigste Undersøgelser desangaaende 
skyldes Ch a r p y. Han har først fremsat føl
gende Tankegang: Ved smaa Tryk betragtes i 
Almindelighed Friktionskoefficienten som 
konstant, saa at Friktionen vokser pro
portionalt med Trykket. Ved større Tryk vok
ser Friktionskoefficienten temmelig stærkt, 
Fladerne slibe hinanden af og bliver derved 
varme, og sluttelig begynder Akslen, ved al 
Panderne hæfte sig (svejse sig til den -
brænde paa - at rive Dele af Panderne med 
sig, hvorved Friktionskoefficienten stiger me
get hurtigt. Naar Panderne brænde saa fasl, 
at Tappen ikke kan rotere, kan Tappen 
brække, eller Panderne knække, eller, hvis de 
har Foringer, disse stødes løse, eller Pander 
eller Foringer kunne smeltes ved \ armen, 
hvis de er af Antifriktionsmelal. Afslibningen 
begynder for et mindre Tryk, jo blødere Me
"talfladerne er. Herefter skulde h a  a r d  e Me
talflader være bedst -, ogsaa fordi ved dem 
Friktionskoefficienten er mindst. Al Metal
flader er haarde, kan da ogsaa bøde paa Mang
len af Smørelse, naar Metalfladerne er i god 
Stand, og Trykket ensformigt fordelt over 
større Flader og ikke koncentreret paa en
kelte Punkter. Men saaled.es er Tilfældel of
test ikke i Praksis. En ny Aksel hviler kun 
paa e n k e l t e  Funkler i Pander, �er ikke er 

meget omhyggeligt skrabede. Hvis nu 'Pan
derne er af en haarcl Legering giver denne 
ikke efter, hvoraf Føigen bliver, al de enkellc 
Punkter maa vedb)ive at oplage hele Tryk
ket, og derved kan da Lejet løbe varml, og 
Panderne brænde paa. Delle undgaar man, 
naar Pandemetallet har en vis P 1 a s  l i  c i t  e t, 
idet Akslen da kommer til at ligge langt bedre 
an. Men Plas liciteten er ogsaa i L æ n g d en 
ønskelig, thi Panderne slides ikke regelmæs
sigt, rimeligvis form·edelst Sløv i Olien. Hvor 
en Aksel hviler i Pander paa forskellige Sle
der af sin Længde, er Plastkilet ho$ Panele
metallet særlig vigtig. 

Det ·vil heraf ses, at del hos Pancle1�elallet 
er meget fordelagtigt foruden Haardhed al 
have Plasticitet. Dette lader sig ogsaa opnaa 
ved at anvende Legeringer, der b<tStaar · af 
h a a r d e  Ko r n  i e n  p l a s t i s k  Gr u n d 
m a s  s e. Det har da ogsaa ved C h a r p y  s me
h:llugraffrke Undersøgelser af en stor Mængde 
Antifriktionsmetaller vist sig, at alle de Le-

. geringer, der har rvist sig heldige i Praksis som. 
saadanne, have en saaclan. Struktur . .Cha r p y  
har f. Eks. undersøgt Legeringerr af Bly og 
Antimon (Haardtbly). Den eutekniske Lege
ring indeholder 87 o;o Bly og 13 o;o Antimon. 

De Legeringer, der indeholder mere Anti
mon end åen elektriske Legering, indeholder 
det overskydende Antimon som haarde Korn. 
Saa længe Massen kun indeholder faa af disse 
Korn, og Trykket ikke er for storl, overTøre 
a.isse det Tryk, de modtage aI Tappen, til den 
plastiske, eutektiske Legering, og dette For
hold vedbliver, saa længe Anlimonkomene lig
ger saa spredte, at de under Trykket ikke naar 
til at hvile mod hinanden, og saa længe er 
Legeringens Styrke eller Modstandskraft mod 
Tryk ens med den eutekliske Legerings. :Men 
naar der er over 30 0/o Antimon i Legeringen, 
berøre de haarde Antimonkorn hinanden un
der Trykket. Det bliver da dem, der bærer 
Trykket, og dette kan ganske visl nu være ret 
højt, men Legeringen er nu skør og ikke mere 
plastisk og springer pludselig, naar Tryk.kel 
naar en vis Størrele. Heraf følger, al de Le
geringer af Bly og Anlimon, der egne sig til 
at være Antifriktionsmelaller bør indeholde 
ca. 15 a 25 pCt. Antimon, hvilket ogsaa stem
mer med, hvad man har fundet praktisk. Er 
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de mere blyholdige, da er de fo1· bløde at slide 
p;1,1 og brænder lel paa Tappen, og er de 
twarclere, da er de for lidet plasliske, og des
uden skøre for cl nogenlunde slo1·l Tryk. 

Del gælder da ef1e1· C h a  1· py s ?llening i 
enhver 1 cgering, der bruges som Anlifrik
Lionsmetal, at have lrnanlc Korn, som l'or
mindske Friklionen og Tendensen til, al Pan
derne brænde paa, - men at have dem i for
holdsvis ringe Anlal, saa al Legeringen ikke 
bliver skør, og al have dem fo1·delle i en eutek
tisk Legering af passende Plaslicilel og ikke 
for ringe Styrke mod Tryk. 

Medens man -tidligere kun enten ved læn
gere Tids Brug af en Legering som Pande
metal eller ved Forsøg paa en Slidprøvema
skine kunde skaffe sig Oplysning om Lege
ringens Egenskaber som saadant, kan man 
efter C h a r p y  hurtig skaffe sig Underretning 
i saa Henseende. Man bør dertil f ø r s t u n
d e r  s ø g e  L e g e r i n g e n  v e d  e n  T ryk 
pr ø v e. Det vil der�1ed vise sig, om Grund
massen er plastisk og ikke deformeres for 
meget for et vist Tryk, ligesom det ogsaa 
derved vil vise sig om Legeringen er sJrnr. 
Dernæst kan man u n d e r s ø g e  L e g e r i n 
g e n  m i k r o s kop i s  k efter en Polering, hvor 
Polermidlet er blevet ført paa et elastisk Un
derlag. Et godt Antifriktionsmetal maa da vise 
haarde Korn i Relief. Ekstra kan man na
turligvis, om man vil, gøre Forsøg over Frik
tionens Størrelse og Slidforsøg. 

Efter C h a r p y  kunne de her gjorte For
dringer til et Antifriktionsmetal som Regel 
langt lettere tilfredsstilles af t e r  n æ r  e Lege
ringer end af b i n æ r e  (Legeringer, der inde
holder henholdsvis 3 dlleti 2 Bestanddele), me
dens det paa den anden Side som Regel vil 
være overflødigt at gaa over til at bruge Le
geringer:, der indeholder endnu flere Melaller. 

N aar man til Trods for at forskellige Anti
friktionsmetaller synes at have en ideel Struk
�ur for Benyttelsen som Pandemetaller, dog 
ikke er kommen helt bort fra at bn�ge Pander, 
som er helt af Bronze, er der forskellige Aar
sagei· dertil. 

Bronze yder saaledes en større· Modstand 
mod Sammentrykning end forskellige Anti
friktionsmetaller og navnlig end Haardtbly, 
og maa derfor bruges, hvor Panderne er ud-
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satte for stærke Stød, der kunde deformere 
Pander af Haardtbly eller støde Foringer af 
hvidt Metal løse, som f. Eks. ved Lokomoliv
lagere. 

N aar Panderne er af Antifriktionsmetal,ie r 
det undertiden en Fordel, at de i Stedet for 
at brænde paa giver sig til at smelte, hvor 
Bronzepanderne ved at brænde paa vilde 
brække Tappen eller selv knække. Dette vil 
saaledes være Tilfældet, hvor man i Tide bli
ver opmærksom paa, at Panderne er ved at 
smelte, eller hvor derved ingen Ulykke af 
Betydning kan afstedkommes. Men man vil 
foretrække Bronzepanderne, hvor Anlifrik
tionsmetal _yed at smelte bort uden Varsel 
kan afstedkomme Ulykker. Kun i de færre
ste Tilfælde bliver man imidlertid ikke var
skoet herom, thi selv om man ikke kan kom
me til jævnlig at føle paa et vigtigt Leje, 
vil man oftest bemærke, at det er ved at løbe 
varmt ved Hjælp af Lyden, ved Lugten af 
Smørelsen, der bliver varm etc. 

Man har i Følge Meddelelse i et af de sid
ste Nr. af "Hanomag Nachrichten" fundet, 
at man ved hvidt Metal ikke altid kan be
dømme Sammensætningen efter Udseendet. 
Dette har vist sig efter chemiske Undersøgel
ser af to Stykker hvidt Metal fra et .Jern
baneværksted. Det ene Stykke viste et gan
ske finkornet Brud, lignende som ved godt 
Støbejern, det andet et Brud med stærkt kry
stalliske Flader. I sidstnævnte Stykke mente 
man at have en mindre værdifuld Legering. 
�:::>c:=>c�=<>-= :::x=,,c::;),C�c:::::::,,,o;, 

Besøg altid din Afd�lings Møder 
naar Du har fri 

�o= -=x:::>e:ooc � oo= = :x:::c= =co:=><::> 

Den afsluttende Forhandling 

om Tjenestetidsreglerne� 

Saa skete det da, Torsdag den 29. Marts 
Kl. 3 Em. mødtes i Generaldirektoratets Fæl

.lesmødesal Repræsentanter for Administratio� 
nen og Lokomotivpersonalet for at føre den 
sidste og afsluttende Forhandling om Tjene
stetidsreglerne. - Det var ikke nogen lille 
Forsamling, der var kommen til Stede, da 
Generaldirektøren bød velkommen. - For 
Generaldirektor�tet var mødt: Generaldirektø
ren, Generalsekretæren, Chefen for Maskin-
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afdelingen og Fuldmægtig E. Lunn, fpr 
,,Dansk Lokomotivmands Forening" Forman
den og begge Kredsformændene saml Loko
motivførerne C. A. Lillelund, C. :.\I. Christen
sen og Lokomolivfyrbøder K. .I ohanseu; end
videre deltog Form:mden for Tjeneslelidsud
valget, :\IasJdningeniør E. H. SC'hmidt -

Generaldirektøren indledede :.\Iødel med al 
udtale som sit Haab, at Forhandlingerne 
maatte bringe Enighed om de Punkler i Be
lænkningen, der vilde blive gjorl til Genstaud 
for Drøftelse, og efter at vor Organisalions 
Formand havde takkel for Indbydelsen og 
i øvrigt ligesom Generaldirektøren udlalt Øn
skel om, at Forhandlingerne rnaatte blive præ
get af_ god Forslaaelse meddclle han, al Or
ganisationen som sine Ordførere havde valgl 
Kredsformændene cl'Hrr. M. Mortensen oo-

::, 

Rich. Lillie. - Generaldirektøren kom der
efter straks ind paa det Punkl, som :\fod
lemmernc i Tjenestelic sudvalgel ikke lrnYdc 
opnaaet Enighed om, nemlig Beregningen af 
Tjeneslen om Nallen.- Generaldirektøren 
kunde paa Generaldirektoratets Vegne med
dele, at delte var enig med Admi11islrntio
nens Repræsentanter, I!l® man vilde gerne 
høre Personalets nærmere Motive1ing af For
slaget. Ordførerne gjorde Rede for· del Sland
punkl, de havde taget ved Betænkningens Af
givelse, og fremhævede navnlig for .H.ange1·
maskiµernes Vedkommende Nattjenestens 
Indflydelse paa disse een Mands-betjenle Lo-' 
komotiver. 
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Det var under denne Drøftelse en stor Skuf
felse for Pernonalels Hepræsenlanler at høre 
Chefen for fylaskinafdelingeq udta�_e sig imod 
sine tidligere Udtalelser og sit i sin Tid frem
satte Forslag der nelop· paa det Pw1kt var 
overensslemmende med Personalets Op
fattelse af Nat tjenestens Indflydelse .. Del vir
k�de nedslaaendc al se den Mand, som Rc
præsenlanterne havde ventet .sin største Støtle 
hos, saa fuldkommen s-vigtc og erklære sig . 
�--om Modstander af alle Særbeslemmelser; 
men med Dygtighed paaviste Personalets Ord
førere baade hvad der havde været Motiverne 
Lil Kravet 9m N attillæget, som Nødvendig
lrnden af, at N aUillæget navnlig for Ranger
lj enesten blev som af Pers-onalet krævet. -
Generaldfrektøren .lovede da ogsaa paany at 

tage Spørgsmaalet op til nærmere Overvejelse. 
- Af andre Punkter i Betænkningen, Gene
raldirektøren ønskede ændret, var først det 
maksimale Timeantal, der ønskedes hævet fra 
245 til 250 Timer, idet han udlalte, at der 
da saavel for Rangertjenesten, som for Togtje
nesten var et ensartet Spillerum paa 15 Ti
mer, men da Aarsagen til Udvalgets Indstil
ling nærmere forklaredes, fastholdt General
direktøren ikke sil Krav. - Derimod kunde 
Personalet efter nogen Drøflelse gaa med til, 
at der til Bestemmelserne knyltedes en Fod
note, der angav hvilke Driftsuheld, der kunde 
bevirke Overskridelse af det maksimale Time
antal. Generaldirekløren underslregede under 
Forhandlingerne om detle Punkt, at det ikke 
var hans Hensigt at gøre Reglerne ringere, 
ligesom han lovede, at Redaktionen af Fod
noten skulde blive Lilfredsstillende for Perso
nalet. - Bestemmelsen om Godtgørelse for 
overskridende Timer maalte under Hensyn 
til den nedsalte Kommission midlertidig ud
gaa. Generaldirektøren tilbød, for al vi ikke 
skulde slaa uden Indflydelse paa delte Spørgs
mac\l, l� oreningen Repræsentation i Kommis
sionen, hvad Personalets Repræsentanter un
der Hensyn til Fællesudvalget ikke paa nær
værende Tidspunkt ønskede. - i\Ian enedes 
derefler om paa F•orslag af Generaldirektøren, 
at Reglerne senest 2 Aar efter Krigens Ophø1· 
skulde virke med deres fulde Kraft, og at 
man snarest mulig skulde løse Fridagsspørg1> 
maale� og regulere Hangerlj'eneslen efter Be
slemmelserne, ligesom de ny Forberedeises
og Eftersynssteder og cte dermed forbundne 
Arbejder straks indførtes. - Heri indbefal
let Fyrrensning overalt og af alle �faskiner. 

Forhandlingerne, de1· begyndle Kl. 3 Em. 
slutlede først Kl. ca. 7 Aften, og der blev 
under denne Forhandling rig Lejlighed til at 
lære Generaldirektørens Forhandlingsevne at 
kende. Med stor Dygtighed ledede han For
handlingerne saaledes, at den Harmoni, trods 
periodevis · ret skarpe Divergenser, naYnlig 
med Maskinchefen, som betyder saa meget 
L11,der saadanne Forhandlinger, inlel Øjeblik 
bleY brudt. 

Generaldfrektøren viste Forudseenhed og 
tor Bevægelighed, og med Indtrykket af at 

have forhandlet med en overfor sit Perso-
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nale virkelig velmenende :\1and, forlod Perso
nalets Repræsent:mler :\[ødel, l1:1abcndc paa, 
at Gencraldircklørens nærmesle :\ledarbejdcre 
vilde være lige saa velmenende ved Heglcrncs 
Gennemførelse. 

Tjenestetidsforholdene ved 

Sveriges Statsbaner. 

Efter Lok<omotivmanna och Maskinist Tid-" ning" tillader vi os at optrykke nogle Be ·tem-
melser ang. de ny Tjenestetidsregler, som er 
traadte i Krafl 1. .J a n u a r i A a r. 

Kungl. Jarnvagsstyrelsen har ved Cirkulær
skrivelse, Ordre Nr. 312, Serie A., fasts_at ny
Tjenstgøringsbestemmelser, som skal tillem
pes og tøres gældende fra 1 . .J an u a r  i A a r. 

Indledningsvis anføres i Cirkulæret: 
- I de efterfølgende givne Tjenestelidsreg

/ 1�' ancrives de Hovedgrunde, efler hvilke Tje-, 0 
• . nesten bør ordnes med Hensyn til TJeneslens 

skiftende Natur, er det imidlertid af Betyd
ning, at Tjenesten saavidt mulig afp_asses efter
hvert Tjenesteomraades forskellige Krav. 
D e r  m a a  s a a l e d e s  f ø r e s  n ø j e O p s i g t  
m e d, a t  T j e n e s t e n  i k k e  v i r k e r  o v e r
a n  s t r e n g e n d e! 

Ved Fastsættelse og Opgørelse af Tjeneste
fordelincren kan der finde mindre Lempelser 
Sted d:rsom vedkommende Tjeneste stiller ' 
særlig store Krav til Anstrengelse og Ansvar. 

Det paalægges derfor vedkommende _Over
ordnede med Opmærksomhed at følge alle 
Omstændigheder, _som indvirker paa Arbej
det, og ordne Tjenesten herefter, samt gen
nem personlige Iagttagelser, specielt ved Af
slutning af Tjejnestetiden, at forvisse sig om, 
hvrovidt der er Fare for Overanstrengelse, 
og i saa Fald foretage fornøden Ændring i 
Tjenestefordelingen. 

Til Bedømmelse af Tjenestens Art bør iagt
tages Betydningen af følgeride Omstændighe-
der: 

Om, og i saa Fald i hvilken Udstrækning 
'N a t t j  e n  e s  t e  forekommer, om Tjenesten al
tid eller med vis Regelmæssighed falder paa 
samme Tid af Døgnet, eller om den ofte veks
ler mellem tidlig Morgen og sen Aftentjeneste, 
i saa Fald i hvor stor Udstrækning Ophold 
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og Hvile forekommer under Tjenestetiden, 
om Arbejdet er af mere mekanisk, automatisk 
Art eller om det stiller særlig store Krav til

) . vedkommendes Omtanke og Kondu1tte, om 
Tjenesten er forenet med større Ansvar eller 
Fare for Ulykkestilfælde, om Arbejdet uaf
brudt er anstrengende, el ler om det stundom 
kan være let, om Arbejdet foregaar i Hus eller 
i det frie om det fordrer større sjælelig eller 

) 

kropslig Anstrengelse, samt, særlig vedrørende 
det kørende Personale, maa tilbringe nogen 
væsentlig Del af Hviletiderne udenfor Hjem
met. 

Videre skal Hensyn tages til, at den veks
lende Trafik til forskellige Tider af Aaret stil
ler større Krav end normalt for den samme 
Tjeneste. 

Hverken Tjenestetidsforskrifterne i og for 
sier eller den fastsatte T1·enestefordeling bør 0) • 

tillempes saaledes, at Tjenestemændene tages 
til Tjeneste i længere Tid end nødvendigt for 
Arbejdets Fuldførelse. 

En Række Paragraffer fastsætter mere ud
formecfe Detailler om Bestemmelsernes An
vendelse paa de forskellige Tjenestegrupper, 
samt om Tiden og dens Beregning m. m. 

'I § 2 bestemmes saaledes, at Tjenesten skal 
ordnes saaledes, at Tiden, med den Vurde
ring af Nattimer og for hurtigtgaaende Tog 
i forekommende Tilfælde som angivet i § 3, 
som Regel ikke overskrides. 

For det kørende Pers·onale 260 Timer pr. 
Maaned = 30 Dage. 

For Lokomotivførere og Lokomotivfyrbø
dere 210 Timer pr. Maaned. 

Saavidt det kan ses, skal her forstaas plan-
mæssig. '

§ 3 bestemmer, at hver fulde Tjenestetime
mellem Kil. 11 E m. o g 5 M o r g e n  regnes 
= ·1 T i m e  o g  20 Mi n. 

I Tjenestefordelingen maa Ophold under en 
Time ikke regnes som Fritid. En Afbrydelse 
af Tjenesten mellem 1-3 T i m e r regnes som 
halv Tjeneste. 

Ved Beregning af Tjenestetidens Længde 
skal der regnes med Forberedelses og Afslut
ningsarbejder. 

Før Turen beregnes for Lokomotiver. af 
største Type 1 Time 30 Minutter, for mindre 
Lok. 1 Time, for Rangermaskiner 30 Min. 

====--====--
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Efter Turen regnes 45 og 30 M.in. henholds,·is 
for de største og mindre Type,·. 

For "Tjenesleskifte" 1.:; :\lin., ror Haporl
skrivning 15 Min. 

Timeberegning for Tog med o,·er :1.:i Km. 
Haslighed 1 Time = 1 :nme og 12 .:\lin. 

Maxinialtjenestetiden er bestemt i Cirkulæ
rets Nr. 6. For det kørende Personale er 
denne ud formel s·aaledes: 

Da det ikke godt kan ordnes anderledes, 
ma:1 Tjenestetiden und lag el sesv is udstr�ek kcs 
lil 15 Timer pr. Døgn, dog rnaa den ikke j 
mere end to Døgn el'ter hinanden udslrækkes 
til over 13 Timer. 

Del kørende Personale skal regelmæssig 
.have en HvLlelicl paa Hjemsledsslalioncn af 
9 sammenhængende Timer, og paa fremmed 
Station paa 7 Timer. Efter to lange T,iencste
perioder tilkommer der Personalel en H vilc 
i Hjemmel af 12 Timer. 

Vi har fremsat disse Beslemmelser for del 
svenske Personale og freml1æver, at del ikke 
er el Forslag, som bliver sal i Virksomlied 
en Gang naar Krigen si ullcr eller el Par .\ar 
cfler. Nej, Reglerne er traadle i Kraft den 
1. Januar 1917 i det 3die Krigsaar.

Vore Medlemmer vil nu spørge: Hvorledes
gaar del hos os? H vornaar bliver vort For
slag til Lov·/ Er vo1·e Regler bedre eller d:rnr
ligere end de her fremsalle. 

Til det første Spørgsmaal skal vi svare: ,.\'i 
\'Cd del ikke, ingen ved det." Gcncraldirck
løren har lovet al udsende Ordrerne om Hcg
lernc snarest muLigt. Hvo·rna�u· de s'kal Lrædc 
i Virksomhed, d·croir, vil han konferere med 
de tekniske Sagkyndige. Vi haaher al denne 
Sagkundskab hurtig vil komme til del Re
sultat, at Reglerne snarest maa sætles i Kr"tfL 
om ikke af anden Grund, saa af den, al· Per
sonalel ellers vJl kræve Forslaget revidci·et 
forinden. 

Til Spørgsmaalel om H.eglerne er lige saa 
Jode som de ny svenske maa vi svare: ,,vislnok 
ikke." 

\'i vil navnlig fremhæve, at Nallimerne · i 
de svenske Regler gælder 1 Time og 20 Min. 

· for hver Time. I vort Forslag har vi selv for
langt 1,5, medens Administrationens Repræ
sentanler ikke vil give noget Tillæg for Kat
timer ved Togtjenesten, og kun 15 :,Jin. for 
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Rangertjenest@s Vedkommende. Dette Stand
punkt deles af Gcneruldireklorate,t. Det er dog 
at haabe, at Generaldirekløren ved nærmere 
Overvejelse vil indse, at Reglerne i den Hen
seende ikke kan være ringere ved de danske 
end de er ved de s,,enske Slatsbanqr: 

Unde1· Forhandlingerne blev del af Admini
strationen hævdet, at Tjenestetiden i Sverrig 
var 300 Timer maanedlig. Vi gør opmærksom 
paa, at det sikkert er nogle gamle Heglcl', her 
er tænkt paa, thi i de nye er der sat 210 Timer 
for Lokomotivpersonalet med en Afkorlni.qg 
af 12 Min. for hver Time kørl paa Tog med 
en Hastighed a1' over 35 Km. og el Afdrag 
af 20 Min. for hver Time der køres mellem 
11 Aften og 5 Fm. Alts.aa er de svenske Reg
ler paa disse Punkter betydelig bedre end vort 

1 Forslag. •· 
Under Forhandlingerne hævdede vi, al For

slaget nu har været under Forhandling saa 
længe, at det egentlig nu burde r videl'es. 
Denne Opfatlelse bliver stæi-kt bestyrket ved 
at læse de svenske Regler. Del er derfor vort 
Haab, al de snart maa blive satte i Kraft. 

Aspiranternes Lønningsforhold. 
I 
j 

Fra Dansk Smede- og Maskinarbejder For-
I ,bund har Foreningen mod laget Meddelelse 
\ om, al Geueraldirektoratel l1ar imødekommet 

den Del al' Aspiranternes Lønningskrav, der 
gik ud paa, naar de som Maskim,rbejclere 
udførte Reparationer i Remiserne, da lønne-

1 des med den gældende Minimalløn for Re
misehaandværkere, idel Genera.ldirekloralet 
u·nder 7. April til Formand-en for Værksteds
organisat1onerne, Hr. Kirkelerp, har Lilsendt 
følgende Skrivelse: 
· l1nder Dags Dato har Generaldireklo,·atet tilskre

vet Distrikterne saalecles:
:\fon bemyndiger herved Distrikterne tiJ, i. den Tid 

de ttnder · Distriktet antagne Lokomolivfyrhoderaspi
ranter gør Tjeneste som Haa11ch·ærkere i Hemiserne 
at yde dem den for Remisehaandvmrkere gældende 
Minimalløn. 

Hvilket herved under Henvisning til de den 2H. 
December f. A. 'stedfundne Forhan.dJinger meddeles 
til underretning. 

P. G. 0. 
(Sign.) Frederik V. Peterse.\·.

c:;:::�c:::::x:::=�c:::::><:::>e:>�c::,:c::=cc::><:><::=i 

Støt vor Organisation i Ord og Gerning 
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Gratialet. 

\'ed 1 daklionens Sl ulning erfarer vi, at 
�lin isteren for .offenllige Arbejder har f1·em
sal Forslag i Folketinget ved Tillægsbcvil
linrsslovcn .- 2. Belurncllino· om en Bevi llillg paa

b 

300 000 Kr. Lil Fordeling mellem Personal el 1 
) 

Lighed med forrige Aar efter visse beslemlc 
Hegler. 

Den ar .f ernbaneorganisalionernes Fælle�
uclvalg afgivne Indstilling er s;.ialcdes blcYcn 
fulot og F1orslaget er liltraadt ar Finansudval
gel og nu vedlagel: ved 2. Behandling i Fol
ketinget. - �1edlemmerne kan saaledes glæde 
sig Lil a LI er i Aar al modtage el lignende Be
løb - nu i Foraarel eller først paa Somme
r·en - som forrige Aar for Tab af Frihed. 

Vi. formoder, ·at Beløbet imødese med 
Længsel af alle Tjenestemænd. 

Delegeretmødet. 

Tilsl ulning til Meddelelse i l'oregaaende 
'r. af Dansk Lokomotiv Tidencle underrettes 

Medlemmeme om, at der den 20. April, Kl. 
6 Em. afholdes en festlig Sammenkomst, Lil 
hvilken forskellige Rigsdagsmænd og Orga
ni alionsledere er indbudte. 

I Forbindelse hermed afl1oldcs en Fælles
spisning (Middag, 2 Reller og Dessert) Lil en 
Pris af 4 Kr. pr. Kuvert. Undc1· Middagen er 
der Koncerl og efter denne under Forudsæt-

� l 
. 

I 

ning af Dispensation fra Lukkelovens Beslem-
111elser, afholdes et lille r\sscmble Lil Kl. 1 
T a.t. 

Til denne Sam.menkomst indbydes ;\[ed lem
merne med Damer. \'enner og Bckendle Jrnn 
deltage. 

Der arrangeres iste Dag Frokosl fra Kl. 1 
Em. til. 2 'Em. og 2den Dag Frokost fra 11/2 Em. 
til 2½ Ein. 

Medlemmer der ønsker at deltacre i Midda-
' ::, gen bedes forinden Delecrerctmødet tilstille Se-

kretæren Meddelelse he:om og Antal K nYerts. · 
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Tegningslister til Frokosten fremlægges 
begge Dage ved Mødernes Begyndelse. 

Adgang Lil Deltagelse i :\ssembleel er fri, 
ligesom Garderoben er fri saavel under ;1[0-
derne som Lil Sammc-nkomste11. 

Adg�gskort Lil Festen erholdes i Mødelolw-
1et hos Sek'i-etæren. 

H u s k at m e d t a g e B y l l e b r ø d 1� o r t. 

Delegeretmødelokal.el, i Citygade 23, er be
liggende mellem Pilestræde og Kristen Berni
kowsgade. Begge Gader støder op til Øster
gade. 

Sporvogn: Linie 1 fra Personbanegaarden 
til Kongens Nytiorv. 

Dagsorden 
for "Lokomotivpersonalets Hjælpefond". 

Punkt 1. Valg af Dirigent og Sekretær. 
,, 2. Beretning om Virksomheden i 1()16.
,, 3. Regnskabet for 1916.

" 
4. Forslag om Bevilling af .Midler. (Se Bi

lag til Dagsordenen;. 

" 

,. 

5a. Valg af :l Repræsenlanlskabsrnedlcmmcr. 
5b. Valg al' 2 Revisorer. 

BlLAG TJL DAGSOHDENE/\. 

ad Punkt 4. Repræsentantskabet stiller følgende For
slag: 
Der stilles i 1917 et Beløb af -100 Kr. til Raadig

hed for Repræsentantskabet. 
Beløbet anvendes til følgende Forma.al: 
a. 200 Kr. til Enker efter .\1edlemmer ar

Lokomotivmands Forening'-.
Dansk 

" 

b. 200 Kr. til i\Iedlemmer al' Lokomolivpersonalets
Hjælpefond, der som Følge ar Tilskadekomsl
i Tjenesten har værel uljensldygtig i over :1
Maaneder i 1916-17.

Som særlige l3estemrnelser fasls::cttes: 
ad a. F orLrinsrel har: 

1. Enker efter forulykkede eller som F0lge ar Til
skadekomst afdode.

2. Enker, der er Forsørger for flere Bnrn.
3. Enker, hvis Forsørger dode forinden Pensions

ret var opnaaet.
·4. En mindre Pension giYer forrcl for eu storre. 
5. Font:ldreløse Børn eJter de i 1-•I mPvnle (un

der is· Aar) rorsaavidl del skønnes al el Beløb, , 
vil kunne være dem til Nytte. 

ad b. Ansøgerens Utjenstdygtighed attesleres ved 
Lægeerklæring. 

Beløbet skal ullbetales i Portioner � 50 Kr. den 
20. December 1917.

Det overlades iøvrigt Repræsentantskabet al be
stemme Fremgangsrnaaden ved l,'ddeling af Be1øbene. 

(l 

,., . 

= 

.. 
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Risiko og Belønning. 
Denne Overskrift svarer i Grunden aldrig til Foi;

holdene ved Statsbanerne. Man har i de sidste Aar 
lagt Mærke til, og specielt for l\faskinafdelingens Ved
kommende, en vis Ulyst til at forfremme Tjeneste
mænd, som er bleven forlangt og bevilget af den 
samlede Rigsdag. Naar endelig Tiden kommer, at 
det sidste afgørende Skridt skal tages, ja, saa for
haler man stadig Sa,gen og søger at trække det ud 
saa længe som vel muligt. Hvor Fejlen er, skal jeg 
ikke her kunne sige, men at der maa være $ saa
dan til Stede, formener jeg uden for al Tvivl, for 
vel er Tide11ne vanskelige og usikre ror Statsba
nerne; men en Ting tror jeg nok, vi alle kan 
være enige om, og det er, hvis der er Grund til at 
forfremme Portører, Overportører, Overassistenter-, 
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Fuldmægtige osv., saa ·er der ligesaa stor Grllncl ti] 
at forfremme Lokomotivfyrb. til Forere, naar de 
samme Folk saa godt som :'l a i ..\ar har l'orrellet 
Strækningstjeneste som Lokomotivfprere, og del un
der saa vanskelige Forhold som vel muligt, baadc 
med Hensyn til ;\,[aterialier og kun lidet uddannede 
Folk til Hjælp. Naar endelig Tidspunktet for For
fremmelsen indtræffer da faar vedkommende først 
rigtig at føle, hvorle�les hans Arbejde og Paapas
selighed bliver paaskønnet ved at se alle andre rykke 
op i højere Stillinger, og ham selv ladet tilbage og 
udsat for ved et indtræffende L:held aldrig at op
naa noget Avancement. Hvis dette ikke skaber Bit
terhed, saa ved jeg ikke hvad! 

Ærbødigst 
En af de mang1. 

Adressefortegnelse. 

Nr. 

1 

3 

5 

7 

9 
11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

Hoved- og Kredsbestyrelse: 
Formand: Chr. Christensen, finsensgade 40, Esbjerg. 
Kasserer: Chr. Larsen, Dybbølsgade 14 \ Kjøbenhavn B. 
Sekretær: C. M. Christensen, Vesterbrogade 98 a 2• - Telf. Vester 2895 v.

lok.fører Kreduns Formand: M. Mortensen, Rosenvænget, Esbjerg. 
lokjyrb. Kredsens Formand: Rich. Lillie, Classensgade 49 9, Kjøbenhavn 0. - Tlf. Øbro 3219 x. 
lok.fører Kredsens Kasserer: H. Kann, Dybbølsgade 26 •, B. 
Lok.fyrb. Kredsens Kasserer: Alf. Olsen, ,,Siesta", Solvej, Helsingør. 

A fd el i ngsfo rmænd: 

Lokomotivførerkredsen Afdeling li Nr. I Lokomotivfyrbøderkredsen 

G. 0, f. Lund, Tagensvej 126, L. Kjøbenhavn G. 2 K. Johansen, Sommerstedgade 22 8, 

C. Petersen, Zinnsgade 4 St., 0. H, 4 G. Nielsen, Godsbanegade 7, B.

Joh, Christensen, St. Jacobsgade 11 •, 0. 0. 6 M. E. Jensen, Ryesgade 65 2, 0.
C. A. Vording, "Dan", N. Christensensvej Helsingør 8 C. A. Nielsen, ,,Godhavn", Badevej

B. 

Alfred Petersen, Brunsvej 7 Roskilde 10 f. Petersen, Skovbovængets Sidealle 9
V. P. Hansen Gjedser 12 A. Endersen
Jul. Nielsen, Lundevej. Kallundborg 14 E. Kuhn, Lindegade 4 1 

N. Lassen, Absalonsgade 16 1 Slagelse 16 P. A. Jensen, Svendsgade s•
V. Lund, Nyvcj 4 Korsør 18 · Vill. Petersen, Revvej 60

H. M, Petersen, "Ængsmo", Birkhovedvej Nyborg 20 A. P. Andersen, Sølystvej 14
L. Christiansen, Vejlevej 13 1 Fredericia 22 r- Rasmussen, Norgesgade 30 1 

E. Laursen, Finsensvej 60 St. Esbjerg 24 H. C. fejring, Finsensgade 44
N. F. Schilling, Toldbodgade ]6 I Thisted 26 L, Rasmussen, Asylgade 1 
A. E. Jensen, Søndergade 15 Struer 28 0. G. Olsen, Dusebergvej 15
P. Christiansen, Boyesgade 4 1 Viborg 30 L. Conrad, Sjællandsgade 4
J, Bech, Søndergade 43' Frederikshavn 32 S. Hansen, Peter Møllersgade
P. N. Wendelboe, "Creigton", Hobrovej Aalborg 34 M. P. Røgilds, Valdem;usgade 35 2 

H. P. Hansen, Karl Metzgade 18 2 Randers 36 S. A, Blach, Sennelsgade 6 .
A. Strand, Skansepalæet 3 Aarhus 38 Soph. Jensen, Biilowsgade 57 1• 

Evald Nielsen, ,,Karinsminde" Skanderborg 40 M. Th. Christensen, Kirkevej
R. Larsen, Østergade 7 2 Vamdrup 42 H. J. Fournaise, Danmarksgade 2
S. Larsen, Jernbanegade Brande 44 V. Givskov
C. Ramkilde Langaa 46 C, F. Berg-Petersen. 

• 

• 
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De af Afdelingerne valgte Delegerede 1917. 

Nr. 

» 

3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 

25 

27 
29 

31 
33 
35 

37 

> 

Lokomotivfø1 erkredsen I 

0. 0. f. Lund.• Chr. Højer
H. P. Hansen. A. Madsen. H. Vigholt
Vilh. Thomsen. V. Vidstrup

? 
V. Hessner. H, Unschuld
L. Nielsen
Alfred Petersen.• J, Knudsen
V. P. Hansen•

? 
N. lassen.• A. Petersen
V. Lund.* V. Hansen
H. M. Petersen.• C. 1:hygesen

? 
Harder Petersen. H. P, Hansen
N. f. Schilling•
A. E. Jensen� Schophuus
P. Christiansen.• N. Løgstrup

? 
? 

H. P. Hansen.* 
A. Strand.• Steffensen
R. Hviid. R. Larsen

39 Evald Nielsen• 
41 ? 
43 S. Larsen•
45 C. Ramkilde*
De med * betegnede er Afdelingsformænd. 

Isoleret Fodbeklædning, 

Afdeling 

Kjøbenhavn 0. 

Helsingør 
Roskilde 
Ojedser 
Kallundborg 
Slagelse 
Korsør 
Nyborg 
Fredericia 
Esbjerg 
Thisted 
Struer 

H. 

ø. 

Viborg 
Frederikshavn 
Aalborg 
Randers 
Aarhus 

Skanderborg 
Vamdrup 
Brande 
Langaa 

Nr. 

2 

» 

)) 

4 

6 

8 

10 
12 
14 

16 
18 

20 

22 

24 
26 

28 
30 
32 

34 

36 
38 
» 

Lokomotivfyrbøderkredsen 

J. Junge. E. Christensen. C. Olsen
frode Nielsen. L. Christensen
0, Dahlin. C. Andreasen
0. Nielsen.• C. Thorngaard
M. E. Jensen.• Lindberg-Jensen
C. A, Nielsen•
f, Petersen.* E. Vidstrup
A. Endersen*
f. Kuhn*
J. Pedersen. Sessing

? 
H. C. Hansen. P. Hansen
M. Rasmussen.* E. Kroner

? 
? 

0. 0. Olsen.* L. Kragh
L. Conrad.* M. Jacobsen

? 
M. P. Røgilds.* V. Heftholm
S. A. Blach*
J. Hansen. J. Bille
S. Overgaard. N. Christensen.

40 M. Th. Christensen*
42 J. M. Jensen
44 V. Oivskov•

46 

... 

En amerikansk Fabrik har under 1\"avnet Linemans 
Fodtøj fremstillet en Slags Sko for Arbejdere ved 
Stærkstrøm som er saa moclstandsdygti-ge at de kan 
tage op til '20 000 Volt uden at Bæreren t�ger Skade. 
De indeholde;· ikke n�get som helst Bindemiddel og 
har ingen Sømme, men er udvulkan.iseret under )1øjl 
Tryk i en fast Masse og i Aluminiu msforme. K ogct -
helt nyt er, at Saalen er hvid, hvorunder' der at ter . 
er anbragt et Lag rødt Gummi. Naar Saalen er slidt 
saameget at det røde kommer frem er det Tegn paa, 
at de tr:enger til ny Gummibelæg�ing. 

fa.aet sin første Løsning i Frankrig, hvorfra det be
rettes, at man bygger et saadant Skib, hvis Diesel
motorer tilsammen skal have 18,000 HK. Efterret
ningen er naaet hertil gennem det franske sømili
tære "Moniteur de la Flotte", som ellers plejer a I 
være godt underrettet, men ,,Prometheus" mener dog. 
at man maa betvivle Rigtigheden; dels fordi de 18,000 
HK. er meget lidt Maskinkraft for et saa stort Skib, 
dels fordi den franske Motorindustri næppe endnu 
er i Stand til at lave paalidelige Motorer af denne 
Størrelse da man fuldstændig mangler Erl'aringen 
fra Han<lelsskibe, og højst har byg.gel l\[,askiner paa 
1000 Hestes Kraft. Endvidere har de franske Fa
briker haft store Vanskeligheder ved at færdiggøre 
de 1000-1500 Hestes Dieselmotorer til sine ny Un
dervandsbaade saa store at man endog har ma�it
tet give nogle' af dem T{i_rbinemaskiner - en højst 
uheldig Drivkraft for en Baad, der hurtig skal dykke. 
Der er næppe Sandsynlighed for, at den franske 
Motorindustri under Krigen skulde være naaet saa 
vidt, at det første Moto�lagskib i Verden skulde kom
me fra Frankrig. 

Motorslagskibe. 
Det ofte diskuterede Spørgsmaal om de store Slag

skibes Anvendelse af Dieselmotoren, synes nu at have 

I 



1. April 1917,
l"orfremmet til Lokferer er Lokfyrbøderne: 

N. Nielsen, Aarhus H., 
P. M. Johansen, Kallundborg,

l"orfremmet til Lokfyrbøder .er 

J. J. Birkbo, Værkstedet i Nyborg,
N. P. Jensen, Struer,

i Bramminge.
- Gjedser.

Haandværkernc: 

Brande.
Struer.

An■at som Lokfyrbødcr er Ek1trahaandværkerne: 
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Lokfyrbøder S. P. Sørensen, Esbjerg, til Aarhus H.
C. Jacobsen, Aalborg, til Nyborg. 
J. E. Cla11�en, Aalborg, til Aarhus H. 
B. Fischer, Bra111p1inge, fil Kallundborg.
A. C. I-lansen, Brande, til Korsør. 
C. A. 0. Jensen, Struer, til Korsør. 
K. Pedersen, Kbhvns .Godsbg. til Aarhus H.

Husk Indmeldelse i Hjælpefonden 

Ingen udenfor Lokomotivpersonalets 

Hjælpefond 

Til Medlemslisten. 

Overført fra D. S. 8< M. f. til D. L, f.

... 

A. Møllebro, Kbhvns Godsbg., Kbhvns Personbg.
K. A. Johansen. " n
f. P. K. Jensen, Kbhvns Personbg., •

Lokfyrb. Chr. Liegaard, J. P. 0. Jørgensen, H. C. Hansen,
C. Jacobsen, i Aalborg. 

0. P. Jensen, Korsør, - Korsør. 
T. 0. Pedersen, Kbhvns Godsbg., - Kbhvns Personbg.
N. S. C. E. Rohde, - Aarhus H,
H. A. Andersen, Fredericia, 
H. 0. Larsen, 
K. 0. Madsen, Nyborg, 
J. T. Poulsen, Fredericia,
f. A. Jensen, Nyborg, 
f. C. Madsen, Kbhvns Godsbg.,

- Aalborg. 
- Bramminge.
- Brande. 
- �sbjerg. 
- .Aalestrup. 
- Kbhvns Personbg.

Porf'lyttet efter AnHfnin1 er: 

Lokfører M. Thomsen, Bramminge, til Esbjerg. 
Lokfyrbøder 0. N. C. Jensen, Struer, til Aarhus H.

E. J. H. Olsen, Østerbro, til Nyborg. 
H. Beng, Aalestrup, til Frederikshavn. 
A, V. Andersen, Kallundborg, til Aarhus H.
A. Quist, Gedser, til Randers. 
f. 0. Jensen, Brande, til Aarhus H. 
V. V. Eriksen, Struer, til Frederikshavn·

Aspir. E. M, Jensen Gormsen, Th. 0. Nielsen, P. A. Rønaa,
N. C. Petersen, i Aarhus. 
C. H. C. Ni'elsen, Chr. Andersen, P. A. M. 0. Ør
beck, Valdemar Hansen, H. P. Larsen, i Gb. 
C. R. T. Holmtoft, C. 0. Hansen, Fredericia.
J. R. Jensen from, Masnedsund.
Alf. Poulsen, Viborg.
I. A. Hansen\ Struer 
S. Kjærsgaard_ Sørensen, Esbjerg.

Lokfyrb. S. A. Linder, Brande.
Optaget i D. L. F.: 

Lokfyrb. C. 0. Hansen, Fredericia.

AALBORG OG A.BRØNDUM & SØNS 
AKVAvrr.rER 
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