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FORHANDLINGSRET 

Vi har gentagne Gange ib kæftiget o 
med pøro- maalet, Tj n tern nd ne 
Forharu:l ling ret, og vi har baade udtalt 
nogen Tilfr dshed med R gl rne men ,og
saia nogen tilfr d hed med di . Di �e 
Regler blev jo 1givet Tjene tern, ndene un
der den før te radikale Regering og blev 
selv.følg, lig d n ang modtagne med den 
stør te Glæde, et ynligt Fremskridt om 
det var for den Tids Forhandling maade. 

Det ,er bleven , ao-t a.a ofte baade ii. 
Rigsd�g,en af Regeringens Medlemmer 00' 
af mange andre utoritet r, .at 'Ijen te
mændene ikke havde Bet itil at trejke, men 
deraf b,ude da ,og æa følge at Tjene te
mænd nes F,orhandlino- ret havde en aa
dan Kar.akter, at d r ino-en inde inden
for Tjenesit mami' lu d kunde foemkom
m'e Rø ter om en eventuel Benyttet e :tf 

trejkeretten, om er den arbejdend 
KLass ibed ,te Vaaben for Opnaael nf 
attraaede oder eller for Bevarel n a.f 
01pnaaede ttigheder. aadan former 
Tjen tern ndene Forhandling ret sig 
imidlertid ikke, aaledes at d t undga 
at Tanken af og til ,trejfor Muligh den 
af at gribe til tr jk·e aaibenet, for at op
n,aia et eller andet ønsket eI°ler for ·ait be
vare en ell r anden Rettio-hed. Forhand
Iing retten Prakti ering vi er o , at den 

jer en udm rk t Tilpa nino- evne efter
om Parolen lyder fra den iddende Re

gering. 
Det kan ilcke næg , at d enere For

handlinger maa have gh· t P r onal t en 
flov ma0 i Munden, naar det har læst Re-
u l tatern , der enten har v ret negative 

eller kun har o-ivet aa minimale R ulta
ter, a;t det tore ppar.at maatte an e for 
unød vendig•t. 

,i har set, at Re ultateme ,af Forhand
ling.er ,om pørg, maal om f. Eks. angaa
ende 2/a Raadi,ghed tjene ten var fuldkom
ment re u lta.tl , aldele ikke bragte no
gen Forbedring af det p-aaanked Spørg -
maal. Heroverfor kan lvfølgel1g gøres 
den fodv nding, a1t der .af Origar ui at.ion n 
kunde r,ej s aooanne lllger oo- b gære 
Forhandling derrpaa, om man paa For
haand maat vide intet po itivt Resultat 
kunde br;inge. En 1aad1an Indvending har 
•imidlertia ingen Forbindel e m d Virke
lio-heden, thi Praksis er af en s.a.a,dan rt,
at man maa vær tilked , naar man k.an
komme lidt fremad med de pørgsmaal
d r er .af Betydning. Det vilde d rfor
,og aa være ,o-an ke ødelæg,g,ende om Or
o-ani ationerne kom ind pa:a at føre frem
itil Forhandling, ag r der m.aatte .an e
for ait vær dødfødte. Or,gani.sation lede1·
ne har og aa lært i Tiderne Løb •at or
tere agerne, og af den Grund kommer
der aldrig g r frem, uden at r,gani a-
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tionierne som ,saaida:nne føler, at der ,er no
get der maa riettes. 

Derfor maia det ·og.saa være s,aaledes, 
.ait Il!aar der føres F-orbandling •om en eller 
anden Sag, .ait den ,br,inges til Afslutn:ing 
uroer F•o11handlilllgerne -og ikke •aifisluttes 
paa dien Maade, ,at enten Administriaitionen 
eller Ministeren .skal -resolvere, træffe Af
gørelsen i Sagen. 

Vi vil imidle1�tid haabe, ,at den kom
mende r.Did maa bringe vore Forhiallldlin
ger med Admi:ll!i,st:r<aroi:onen ind i det rette 
Spor, det Spor som det maia have vær-et 
den Mini,ster.s Mening, der i ,sin Tid udsted
te Reglerne for F,orbandUng, ait disse skul
de. føres ri, saaledes at baaide Admi:niistra.
ti:on ,og Pern-ornale kunde være tilfreds ved 
at forhandle om Sagen. 

LJUN6STRØMS TURBINE 
LOKOMOTIV 
Ved Otto Bendixen. 

Vi h.ar nylig i »D.aTIJSik L ·okornobiv Tide'll<de•, 
Nr. 6, 1923, ,givet vore Læse:re Lejlrigihed til at 
tifte BekemJdbsk:aili med det enge1ske »Raimsay« 

elektris;Jce Lokomotiv med Turbine og Konden
sator, hvor Kraftoverføri'l'.llge'Il. meHem Turbine 
og Drivhjul sker ved ia.t frembrmge ele·ktr.i,sk 
Strøm i den turbinedrevne Generator, for der
pa.a at udnytte den udviklede Strøm i elektriiske 
Motorer, S!Q[Il attier er foclnmd·en med Driv
hjulene. 

Vi h.ar ogs.aa .tJidligere i »DaUJsk Lokamo,tiv 
Tidende« Nr. 7, 1922 01IDtalt det i Normaltra
fiken i Sahweitz anvendte 2 C Turhine-Lokorno
tiv, hvor tder anv®dæ T1aI11dhjulso-ve-rføning 
mellem Turbine og Drivhjul og en ®eciel Tur
him.e- ti1l BaglæTIJSikønsel. 

I ,begge di,sse ovennævnte Beskr<ivels-er af 
Turbi.ne-Loik,omotri.ver er nævnt den Ljung,strøm
•ske Tu1;bine-Lokomo.tiv. I det følgende skal gi
ves en k,ort Bes-krive1se ,af dette Lok,omotå.v efter 
en Artikel i det eillgels!ke Ti!disskrifu >The Lo
cO!IIllobive«. 

Lju:ng,strøms Turhi:ne-Lokomobiv (se Fig. 1), 
hvormed der eksperimenteres i Sverrig paa 
Stockholim-Upsala Linien, hesta:ar af et Ke
delainlæg, som d1alll!ller den fone,Slte Halv.del af 
f..i0komotri.vet og hvileT pa.a 5 Hjulpar med ein 
Diam. af 970 mm, ,h,noraf de 3 er 1ruil'ordnede i 

fa. t Pladeramme, medens de 2 i Lokomotivets 
Forende ull!der Røgka.mmeret er ,s,a,mlet til en 
4.Jhjulet Truck •af den Standard Type, oom nu 
anven•des af vern;ke Sba,tStbain,er 'I)aa alle deres 
nyere Lokomotiv,typer. Den bageste Halvdel af 
Turbine Lokomotivet (,se Fig. 2) hootaar af .e:t 
Tu.nbine- ,og K1o'D!demisa1ri.oos-anlæg, som kører 
paa 3 Par Drivhjul forefte,r og et P:ar Løbe·
hjul arnordnede i en B1dtseltruck bagbil. Loko
mo,tiv,et er 21915 mm k11n:gt over Bufferne og 
vejer i Tjene&tevæg,t 126 'J.',on.s. 

Kedlen er en ailimiUJdelig Ldkomotivkedel, 
hvi:s Ge111terlin:ie er ,belrigge:nde 2900 � over 
Skinneto'P; [Ile,n den afviger ,dog ved sin for
hoLdsVIis riuge Lærngde imellem Rørvæggene fra 
de sve<IJ'ske !Statsbaners Standard Kedeltype. 
De[l i;n•deh•older 160 Kedehør :af ens Størrelse, 
og ,som alle rummer Elementer fra .den Sohirrridt
,sike Overheder. Kedlen er ,danmet af 3 Rin,ge, 
lworaf den forre.ste tbærer Domen, som Jiar Lo 
Sikkerhedtsventiiler anon<beret -paa den forreste 
S1de og billige rU!IIl!IIler den Regulaitorein, som 
er •af D:ifferenisverutil Typen. Fyrk,assen er i 
alle Retnånger ,af talirm'D!delig Type og med Mur
_hue og Vå.pperister. .Æskekassen er tæt ,tillukket 
rnM to �lapper, ,som viser he'l'.llholdsvi,s fur- og 
bagud, beregnet for Ud,lø1rnwing ·af .Aiske og 
Slagger. 

Inden vi ga.ar over bil at ibeskrive Principet 
<i Tilfør,slen af den :til Fyrets For:brændiing nød
voodige Luft v,ed Hjælp af 1kU'.Ill.Stig. Træk, vH 
d•e,t være nødven:digt •at beskrive Røgkrurn:meret 
og den UI!lder dette ,liggende Luftforvarmer. •
Rø.gkamme,ret er ret lrungt, men ved et Skot del.t 
i to Dele. I den forreste Del findes Skorstenen. 
Denne er forneden formet p.aa en ,særlig Maade 
(se Fig. 2), ti.det den nederste Ende er ring
fo:mnet o.g vendei· frmne,f,ter i'll<de i Røgka:IIl!IIleret. 
Her paJSser den ringformede Aabning ti.1 oo 
CentrifugaJLblæs-er. Endvid•ere findes en tragt
fo1,met, tæt ,tillukket Aa.ibning bil Udtømning af 
Røgk,a[Illl]ere,bs !Sod· og Ask,e. I den bageste Del 
af Røgk,ammereit findes kun. Wilh. ohmidts 
Over.heder med Samlerkasse og Tilbelhør. Beg
ge di.s e Røgkammer.afdeli-UJger er .iimidlertid 
aa:bne i Bwnden, 'Og AaJbningerne fører ned til 
Lu.f.tforv.a:mneren. Denne hestaar af en K,asse, 
hvi,s F,or- og Bagernde er Rørplader, mellem. 
hvilke er valset et Antal Rør, hvi,s forreste En
der er aa!hne til den fri Luft, mooe'Il!S de 1bageiste 
Ender mU:I11der ud i 1,o Kanaler, SOIIIl. føre til 
Al kekasse:n. Det er i:ndly,sende, at F·orbræn
•dtin,gs.ga. sen, som• komme·r fr.a Fyret .gennem 
Kedelrørene ud i de.t tbagoote Røg.kan:n:mer, kun 
kan gaa vri.dere, ved .at søge ned ,gennem oven
nævn.te Buooaahning, til Luftforvamneren. Her 
,s-vøbe•r doo hede Foribrænding,sgais sig udooom 
Rørene, i,rndein den aitter ,søger til Vejrs genneirn 
det forr.este Røgk,aimrner.s Bund!aiaibn<illl,g for· der-
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FiS!. J. Ljungstrøms Turbine Lokomotiv. 

paa at gribes af Blæseren og kasl!:es ud gennem 
Skousfonen. 

Der anvendes altsaa kun, tigt. Træk, frem
bragt af Cern.trifug,alblæserein i dert f.onesle R0g
ka,rnmer, medens dog Tur:binen, , a,m d-river den, 
er a n.hragt udenfor debte. 

Naar man li AlmiiDidelig,bed takir om kunstigt 
Træk, frnmbrag,t ved Hjælp a.I roterende Blæ
er, saa .gaaa.r man ud fra, -a,t Luften i Blæ

seren rtry k'k·es 'OP ,gmm,mn Fyret. 
Ved det Ljrun,g,srtrøm ke P1,incip har man 

imidle:i;bi1d funidert dert formaalstj,emli,gt a,t holde 
s,ig til den grumle Metode (,som vød andr,e Lo
komobi ve;r, hvor man gerunem et iber,eglll.et ko
niisk Udgaingæ:ør la;der Dampen ,strømane op 
genilllem ef!1 -ligeledes be·regneit kani,sk Skorsten, 
hvor Sp>ildedarrrrpen fr.e:niliringer en ejektorhg
nentde Lufilstrøirn, SOlffi :suger Lu:tlt ud ,af Røg-
1ka:m;rneret), og ma;n huder ,der:fio-r Blæseren, 
sæn veruder siin Trykisrid,e mod ko:r,stenen og Slin 
aabne Sugeisiide mod det forr0 te Røgkamrner, 
suge Luf,ten ud af dette, g.a,n,slk,e som ved al
mi'Il'delige Lokæ:notiver. 

Det ved Blæserens A'libejde ,da:nned,e Va
kulllIIl udstrækker !Slig niaiturligvi fra forreste 
Rø,g1k,arrnmer ,geo:l!IIJean Luf,tforva1,merffil. og uden 
om ,derunes Rør til bagesrte Røgkammer, suge 
Lufiten ud af dette, ga111sk·e som v,(B!d -almindelige 
Lok,omobiveir. 

De,t ved Blæ erøillS A:rbejd,e damllede Va
kuum udstrækker Slig D.'aturligvis fra forreste 
Rø.gkammer gennem Luftforvarmeroo ,og udem. 
om dennes Rør ,ti,J ibage1site RøgkiaJIIllIDei·, Kedel
rør, Fy1./k,assen ,over Fyret, medens der under 
·dette er aitmo færisk Lufttryk i .Ais:kek.a,ssen,
sa:mt i de ,to Lufibka1I11a1er og irnden. i Luf.tforvar
rerus Rør, 'StOIIll jo er aabn,e ud til Atmosfæren.
Det •er ,da let for.staa:eligt, at det ,af Blæseren
i forreste Røg1ammer •011a.rbejd,el!le tørre eller
mi'll,dre Vaikurum vri.l bevirke, at Lufiten .suges
in:d ge,nn001 Luf.tforvamner-ens Rør (hvor den
opvarmes ,a;f døn udve<D!d!i.gt ,strøil'IllJllernde hede

Forbræ111dJim,g.sga,s), ,og v-ider-e gennem de to Luft
kwnaler til ,den lu:k:k0de .Aiskek,a,sse, op ,geruneim 
Fyret, freimefter ge,nrne:rn Kede,lrørene (og udein 
·om Over,hecle11·el0men,te1,ne), ,som Forbræ'.J11din,gs
gas -og ud i bageste RøgkaJIIlliller, :ned ,goonem
dettes Bundaia,bning itil Luftforvarmeroo (og
udein om dennes Rør) op igen g,eruneim forreste
Rø.gka,mme,r,s Bund,aabrni'l1g for derpa.a .at gri
]Je,s ,af Blæs,er011 ,og ,sl ynge,s gennem Skor.stenen
rtil den foi Luft.

Kedlen fødes af en tmibined.r,even Flertri'Il!s
HøjtrykJs CeiJ:iitrifugalpu!IIl'pe, som tager den til
Vamd fo1,tættede Dam11 å. Koilldeooationssy,s,te
me,t og .trykker det genne1Il1 tre Fødev.a'Illdsfor
varu:ner0 arr,01,dnede i Række efter hve,r.a,Illd.re.
Hver Fødevam:Lsforvarmer ,arbejder 1Il1ed Spi1de
darrnp af for:skelligt Tryk, og saal0deis med for-

1skellig Te:rnper.atur. Fødevad11det 1an tildeles en
T,0mperatUT me.g,e,t nær Ko,gepunkteit. Enidvidere
1Il1aa ,det ia;ntages, ,at FødevOOl!det passerer et 
R-em1sesystem, ihvioT det ,befris for den å Turbinen
modtagne Olje.

Keælen, s·o1Il1 n1a,turlii.gvi.s er a:noniteret irned 
sædvanlig Amnatur ii .Overen stermmel:æ med de 

veruske :Statsbaners Prak,Slis, bærer foriam. Fører
:hu •et en ri. Saididelfomn dMlilleit Kulkaisse, S'Om 
rUIIDmer 7 T,OIJllS Kul. Den er seh11leimrpein!de med 
Døre paa hver ide af Kedlen og med Laag, 
,som dækker Fy1druin,saiaihn:in:g,erne å. Taget. Kul
ka sens Profil p .rua hver Side er formet ,saaleides, 
at Udsig,ten .genineim Førerhusets forr-�ste Vin
duer ikke hi1111dres (Fi,g. 2).

Som ,tiidligere 1nævnt er Turbine- og K:on
deIJJsation anlæget .a,nbrag,t d. bage,ste H01lV1del ,af 
Lo1omoitivet, ib.v,ocr idet ibæres af 3 Par Drivhjul 
med en Di,arrnete•r af 1430 i!IllIIl. M,am. :ser ,sa,a,
led·es ,det mærkelige, ,at TendeTen. ]n1,aide fun
ge•rer ,sOIIl1 Tender og -daJnm,er .s�lve Maiskinen. 
DTivhjuleine er i ModJsætwiaig .fil mkO!ffio,biveit,s 
øvl'ige Hjul .ad1Jor,dn,ed,e med A1selkais,ser uden 
for Hjulene og altsaa K.ruDli- eUer Driv- og 
Kiohbeltaprpe ruden for Ai1selkiasseim,e (ise Fiis-. 3),
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'DANSK[QKOMOTIVT,DENDE 
Endv1idere løber Turbine- og KoJ11den�c,ahionsan
læget paia et Løbehjuls-par med en Diam. etf 
1098 ITlllTI og anol'dinet i en BidseHruck. 

Turbine1:i. er en Ljung trøm Tu1·bine, som 
ved 9200 Omdr. p1·. Minut vitl udvikle 1800 H.K., 
hva,d der, naar Lokomotivet fr.eanfører et pas
,sende Tog, vj] svare titl 68,3 km. pr. Time. 
Dampen ledes fra Overhederne til el · t.aaLs,tøht 
Ka=er, som iboltet ,til .s•elve Turbinehuset in
deh-oJ.der de 5 Damp.s4raalerør ,gennem h vj]ke 
Darrnpen &trøIIDmer lind p•aa Tur.b:inehjer,let eller 
R,otoren. H ve.rt Drump,,,,traia.[,erør har · æn selv
.s,tændige Ventil tH Regule�ing af Dam1)str.aalem:; 
Styrke, og idi,sse Venrtiier -kan uaf.hængig af hver
ml!dr,e iTudlstilles ved Oljetryk. Tul'lb:inens Rotor 
er med Henblik 1)aa den :med den høje Ha,stig
hed følgende Ce11trjfugalkraH by.gget ,af det fi
neste M.aiteri.ale. Dampen strømmer fra S,traale-

rør Ml før.sit ci.rnd paa ,to Rækker Drump•sikovle, 
'OOn hver er bygget p.a,a ,i,n elvstæJ11dige Flan
g,e, og før -t ·efter ·at disse •er pa.ss·emde møder 
Dampen skiftevi-s de i Turhi'l1ehuset indbyggede 
R1ea,k,tio1Js ·kovle ·og Dampsk,ov.Jene paa Rororen. 
Turbinens Sp�ldedamp aab111i11g er ,d.ir-ekte hoHet 
bl K·o11id0m ati•oruss,y&t€1IIlel. 

Turbinen J:ærer paa s,in venstre Akselende 
el min-dre Tand!hjul, 1&Q[ll er j In1dgreb :mød el 
·tørre Tallldhju•l, ,og d·ette er ve,d fjedrende K·c-
1bli,n,g paa isrum,e Ak ·el isom et Widet min,clre
Taa1dhjul forbunid•eil med dette, og debte miTudre
Tan,dhjul Hr atter i Indgreb med el ,sto-rt Tand
hjul paa en d�•agonal Bhinda.ksel, sorm rmonlereit
i solide Lej•er paa En,derne ·bærer -af,ba,lanc--errede
Krumtappe for, at 90 ° for hi:rra�1d-en, og fra
lwilk,e Ifobbe1sitænger overføre B væge1sen !il
Drivhjulene.
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Fig. 3. Tværsnit af Ljungstrøms Turbine Lokomotiv. 
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Fig. 4. Reversing Tandhjul med dobbelte Tænder til Ljungstrøms Turbine Lokomotiv under Fabrikation. 

Foruden dis e Tandhjul-su,dvek,slinger findes 
et tredje T8JIJJd,hjul, ,som kan iill(isky,des, 1 aaledes 
a,L Lokomotivet meid amme Turibineollildrej
ni'Tl!g reLnli;ng ,nit kør-e Bak. D tte gaar for . �g 
pra,a de111 Miaaide, ,a1t Urdvekshn,g,stanrdlhjulene og 
Ta11'dhjulet paa Bli[l!da.ki&len lbringe ud af ,d!irek
Le fod greb med hina'l]clen, m clEITI! det nævn te 
-Rever.smg Ta,nrdhjul ,brim,ges i Lrndgr,eb med dem
begge. Der vil saaledes være kommet et Tand
hjul mere ind i Udvekslringen, hvrilket n1aiturlig
V'i1& medfører ,anden Omclrejruing,srebning for 
Blinrdakslen og demned for D1ivhjulene. 

Alle Tand!l:tjul er hver drejede 'Og fræ ede i· 
to Serier eller a:n-aaisike ,tydeligere, alle Tain-dhjul 
er <lrejede med en ret hred Frigang i M,j,dten, 
og Tænrderne er paa ]1 v,er .i,de derune Frigang 
fræsede p,aia, skraa, nrnn ,':lkraait modsat hinan
doo. Der fremkolD!lller da Tændei· med en inid
by1,d,0s V:inkelfomn ai 90 °, 1nni,lket giver en me
g.et !blød Ga,ng mellem de forskellige Tandlhjul. 
SO!ill. Følge ,af de vink lfor:mede Tænder rmaatte 
Reversiing Tandhjulet for .a.t 'Passe 1srummen baa
de med de,t ene -0g det a,ndet T,a:nrdhjul fræses 
med dobbelte TændeT, det vil sige, at der fræ-
ede· Vimtk.0Ltænider, ,som gik J)a.t Ki-ydis ,af hin

clJil'den. Det vi:il for baiaas, a,t Tænderne derved 
kom ,til at hes,t,aa af KTI!a, ter med 011 tærk,t re
duoere·L Slid- ,og Kraftoverføring,sfl.aid·e, men <'la 
ReveT.s1mg Tandhjulet kun bruges under Bak
kørsel ri meg,eL ringe Gra,d og kum 111.aiar Lolrn
motivet alene 1�-n,gerer, .s•aa ,er deitte 1.)rak,tisik t.al t 
uden Beityd'llli11g (se Fig. 4). 

Tm,mnen driver iselv en Oliepumpe, som ved 
Tryk pTeSiSer ,Olj,en ud ti'l alle lllløre.steder, og 

forøv:vigl cirkulei·-er Olien til Smørestederne og 
derp,aa ,alter ,tager den foa rdisses pildebaklker 
,og trykker den -goonerrn Filiter og Køler ,iinden 
den a,Uer gaar ,til c::mør t0de1,ne. Dette i For
bi-nde,L. e med, at ,alt er fu1dstændli,g,t iDJdkaps,let, 
medfører de-n F·o1,d0l, at Lokomotivet ikrun ga,a 
meget læ11ge1'0 uden Tilsyn, ' møring, Rernsning 
o. . v. etll'd a.1rudre Lokomobiv,typer.

At kooofruere et Koncien abionsrunlæg, ,som
køænrcle 'Paa kinner er i Stand ti,[ at konden-
er,e ca. 20 000 pound = oa. 90 700 kg. Damp 
pr. Time er ikke rsaa lige hil, ,naar der ,samtidig 
, tilles BegrænS!llinJger for �Jruade Rumfang . og 
\ægt. 

Den Ljuogstrømske Konderusaitor ilJestaJar af 
en cylindri6k Beholder, ,om trækker sig ·gen
nem hel,e Au!lægeits Læugrde ,og -til hV'is forreste 
Endebund Turbinens pli.ldedrurrrp-sflange ei- bol
let. Den e·r ved en Plade, .dog j,kke tæt, i vandret 
Reitn1ng delt i ein. øvre og nedrn Hiailvdel, Jhvornf 
den neder'te iil.ormalrt er fyldt med Vand (ise Fig. 
3). OveT rdenne Beho1der og foribu.lllden med 
de=e ved to ' tore Rør .befinder sig en wnden 
mrindre Bel1'01der. Endvidere fi111d·e,s, !i 'l'aghøjde 
JJaa hver Side e.t Par Rør, ,som 1he,gge h1ar A[L:,b 
til ,den tore ll'l.1der,ste Beiholde'l· og mellem diS1Se 

1iclerør og -den øverste nrirudre Beho1der findes 
tæt <>amlffie11 et .sbOl't Antal tY'l1Jde Kobhenør, 
om ege1ntlig danner den vig,tig-ste Køleflade for 

hele Kondensation systemet. Mellerrn den øver-
te og uecler te Beihio1der er anbragt tre 1sitore 

KølevifteT, isom bagende Luften de1s fra ·Anlæ
gets For- og Bagende tillige :tager Lufiten md 
geruneim .Airulægeits Tremmesri,der, hvils Aabninger 
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'uANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 
vender fremeliter, og kaister de:n op mellem <le 
mange -tætsiddende og ,tyndvæggede KohJ:ierrør. 

Hisse ,tre Kølevri.lter drives af" Hovedturbinen 
gennem Aksler, Frik<ti•o•IlJSkohlinger og kO'lli1ske 
Trundhjut Derim•od arbejder en <tul'll:Y.inedrevat 
Centrifugalpumpe, der virker Otlil Luftpumpe, 
selvstærud1ig,t. Den ,tager Luft og Vand fra en 
Aa:brui11rg omtrent :midt pa,a den t101'8• Beholde:, 
. aaledes at Via,nd1stan,den i denrne alle Tider lI' 

dem.,. rumme, og hvad Luf.tpumpen :iJ,.'ke kan tage, 
er aJ.ts,a,a ih vad der svarer til en T011<d•er Varul
beholdnång. Den!Ile Beholdning kan einrt.en tages 
af Luftpumpen gennem en ' pædehrune for der
pa,a .at befordres til Fødebrønden, hVlorpaa Cen
trifug,alfødepumpen ta,ger det •og ,bringer det vi
dere til Ked-len geil!Ilem Fødevand reillser og 
F,orvarmer, eller en Lnjek,tor ,i Førelihuset kan 
i!Jage af ,denne Va,ndbeho1dn.in,g og isætte det '.(laa 
Kedlen. 

_N,aar Luiit.pumpein er i Gan,g, IS8Ja viil ,Spilde
æaanpein fra Tu:nb:iinen iaf sig selv :spredeis ud i 
aUe Rørene. Her kommer den imidlerUd i Be
røri,ng med de luftikølede Overflaider 'Paa aille de 
ty.n,dyæggede Kohberrør, mellem hvilke de tre 
store rot'Sreirude Køleviilter Sitaidig driver frisk 
Luft ud. ,S'Pilded,aanpen fortætitæ derfor og lø
·ber o.rn Vand ned .til Siderørene og videre ril
den !Store B'elholder, fra hvilken Luftpumpen ta
ger, :hvad den krrun ,samtidig med, ,a,t den holder
et 'Pa ende Vakuum i Kondenrsaitionssysteme.t.
Af dette er for en væsoolJlri.g Del Turbinens Øko
nomi ,afhæng,i.g, paia •saanme Maa,de •oon et god,t
Resultat ,af en !hvilken om :hel, t Foorm af et
Turbine Lokomo.t:iv er beti!Iliget af Konstrulktio-
1Hl.n ,af en ·passende Kondensator.

Ved en Prøvekørsel med et 475 Tooo Tog
hestaaende af et An;ta] svære Sovevogne op
naaedeis, med Jerooamedire,k,tio:nens særlige Til
ladel, e til •at· ,overskride den oomnaile Køreha-
bigh ed, en H�tighed af 96 kan i Timen. Ho

vedma kineriet løb saia tblødt, saa det faktisk
mærkedes :rrun,dre e:nd f. Eks. KøleVlifternes k-o
n�ske Tallldtl1ju•l, og deit ilmrusmberedes, ait Forbru
get af Kul ,og Olje kun ,androg oa. Halvdelen af,
Jw.ad en -af •de .sveooke I.at baners ta:ndaxd
Maski'Iler af nogeinlw1Jde sairrrrne Ydelse vilde ,an
ven-de, rent :bamset 1118Jturoligvi1s foa det med Kon
derusa1ri:on,.ss tmnet følgende meget mmdre
V aJIJJd forbrug.

Lokomobivet er konstrueret af fogeniør
Fredrik Ljungstrøm ,sa:mt af ha,1118 ældre Broder
Birger Ljung trøm, sæn er Direkolør for Aik,tie
Bolåget LjUT1,g, lrøms Daanp Turbine Værksteder,
fadmgø 1),a,a G,alhaga Øein i Nærh•ed,en af ock
holm.

�-=��. � ;:.-:--. �?--<--. :-�1 

�-

AFSKEDSFEST 

Torsda,g den 17. Maj a:fih:oldt de Kor,sørske 
Afdelinger Af,skedisfest for de !i. ,det æd,ste Aa.r 
afgaaiede Lokf. og Lok01IDotivmestre. Hr. l;okm. 
Knoop, Hr. Lokf. Saalbach -0g Hr. Lokm. En
dersen. Lokf. Pagih RasimuS1Sen, ,som ogsaa er 
afga;ae,t i saimme Tid, kunde desværre ikke del
tage grundet paa ygdom, men da Hr. Pagh 
Rasmus:sen er i Bedring, ihaaber man, ·at han 
kan de1tage i en senere Fest. Kl. 7 Em. oo.m
Iedes man i Klubhotellets hyggelige elskahs-
1-okaler, hvor Fol'III!anden for Festudvalgeit, Hr. 
Lokf. K. F. Kriistiansen bød VelkolIDIIlen til alle, 
ærlig ti'l d,e tre Æresgæster med Fruer. Man 

ibegav .s<i,g derp.aa til Hr. Jenseæ veldækkede 
Bm'<i og lod dette vederfares fuld Retfærdighed: 
Ved Bordet he1iskede ,der en muniter Stemning. 
Hr. Kristiansen udtalte: N.aar vi er srumlet •til 
Fest her i Aften, saa er det til Ære for D'hrr., 
SO/ffi nu er fratraadt den æktive Del af Tjenes,ten, 
Hr. Lokm. KnlQ-o<p har jo virket ved D. S. B. 
i ·over 45 Aar, det er jo kun faa, der Illaar en 
aa olang Tid, vilde takke Hr. Knoop for den 

sv1.mdne Tid, det gode a;m:arhejde, og udta1te 
Ønsket ,om, at det endnu i mange Aar maa blive 
Hr. Kn:oop forundt ,at nyde en ajlfortjent Hvile 
er.ter den lange Al'lhejd,sdag. 

Hr. Saalhach, der Ji:ar ,søg.t si.n Ansked ,grun
det p•aa ygdom, var dog i den enere Tid kom
met lidt til Kræf.ter igen, bra,gte Hr. Saalbach 
en T.ak for de forløbne Aar og ih.:aabede, •a,t vi 
ogsaa endnu i mange Aar maa ,se Hr. Saalbach 
ved vore Fester. Hr. Kri'Stiaooen bragte der
e.filer Hr. Lokim. Ender.sen, ·SOIIIl nu den 1. Juni 
for.lader Tjenesten og Byen, en Tak. Hr. En
•dersen, der aLtid har været .agtet og afhold.t af 
Persona•let, har fol'ISltaa,et Tut sk,abe Ro indenfor 
Rammerne, vilde øilJSke Hr. Enderisen, der har 
virket ved Etaten i 39 Aar, en .god Liv aften, 
og ønske Lykke ·og Held med det nye Hjem i 
Køben1havn, og at Hr. Endersen endnu i mange 
A:ar maa kunde ,ny,d,e en, Ro og velfor,tjent Hvi1l'e. 
Hr. Kri tiansen ud1brag,te derefter et kraftigt 
be varet Leve for Ær,esgæsterne. Flere Talere 
havde derefter Ordet til Æresgæst:er.nes Pris. 
Lokf. C. A. Lillelund, V. Lund og A. MøHer. 
Lokofyrb. N. P. Nielsen hrag,te paa Lolwfyrbø
dernes Vegne de afgaaende Lokomestre og Lokf. 

aalbach en Tak for godt arm.arbejde i den 
, vundne Tid, wdWle Øn•sket om, at det gode 
Samarbejde :maa kunde fortsættes i Fremtiden.' 

Hr. Knoop takkede for den Hy,ldest og den 
Ære, ,som var bleve,t dem viis<t foa Pel'l&<ma:lelis 

ide, udtal,te Ønsket -Ollil. •og,saa. i Fr-emtiden at 
deltage, naar Lokoonændene i KIQrsør ,stævnede 
til Fe t. Hr. Knoop udbragte derefter en kaal 
for el krubet. Hr. Saalbach og Hr. Ender.sen 
takkede li,geledes for Festen, ,som var ·arran
geret for dem. Kl. 9 bød Formanden fur Fest-. 
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'DANSKlQKOMOTIVliDENDE 

udvalget Velbekomme, ,og kort derefter tog man 
fat 'Paa DaTuSen. 

Kl. 10 v.ar Kaffebordet dækket, og i.gen faldt 
T,iderne Slag i lag, ,særlig bør nævnes den 
utrættelige Lokf. V. Lund, som alt.id forstaar at 
. ætte Hll!IIlørnt -OP, ligeledes bør nævnes vor So
lo anger Hr. A. Møller, rsam foredro.g flere .gode 
Numre, ,akkompagneret al Hr. V. Lunid, hvilket 
gjorde ,st,or Lykke. Efter Kafføbordet begyndte 
Dansen igen, til KL 1, da blev der !holdt Pavse, 
og :man rumledes ved et Glas Vin. Ved denne 
Lejligtlied bragte Afd. Fmd. Hr. Lok-0f. V. Han
sen Æresgæs,terne een Tak for den svundne Tid, 
og ligeledes ibragte Hr. Harnsen Fe-stkommitteen 
en Tak for dert ,S!lll.ukk,e Arrang,e-ment af Festen. 
Hr. Lokofyrb. P. K. Larsen .takkes for de ,smuk
ke B:lomsler, som prydede Bordet, og Tak til 
vore Foresatte, som ,sørgede for Tjenestefrihed 
til de Medlemmer, ,som ørnskede at deltage i
Tuslen. Kl. 2 brød man ,op, ·aHe ,enige om at 
have ,Wbragt en g,od Af;te,n .sammen. 

En Deltager. 

JYSK-FYNSKE STATSBANEPERSONALES 

BIBLIOTEK 

Lørdag den 9. Jurui 1923 Kl. 4½ afholdtes 
-ordinær Generaliorsrumling i Biblioteks!luikalet.

Regn:skrubet fremlagdes og godkendtes. 
Fhv. Maskiningeniør Durseberg og Ka·s. e

ko'.llltrolør P,e ,tersen ·g•envalgtes .ti-1 Medlemmer af 
Bestyrelsen. 

Assistent V. MøHer valgte;s til Revisor i 
tedet for Fu1drrnægtig Davi·c1sen, der ikke øn

skede Genv.a!lg. .AJ isrten<t A. H. Jensen gen
valgtes ,som Revi,sor.supp'leant. K!on-torist, Frk. 
M. Agger v,ælgite1s til Revis-or,supple.ant i Stedet
for Ai s:i:sterut V. MøUer.

R,egnskabsførerenJS Løn fastsattes til 75 Kr. 
ma:anedli,g. 

TAKSIGELSER 

Hjer,telig Taik for udvist Opmærksoo:nhed ved 
mit 25 Aars Jubilæum. 

Vognpasser I. P. Pedersen, Langaa. 
F,or æl ven:li,g Opmærkioomb.ed ved IIIlit Ju

hi1æum takk,es•. 
C. 0. Jørgensen, Roskilde.

Maa jeg he,rigennem bringe Deun alle min 
ibediste Tak for Derns smukke Tanke, at De 
mindedes min kære afdøde Mands Jubilæums
dag ved ,a>t ned,læg,g,e den •smukke Krall!s. En 
rsærhg Trak til Hr. l;okomotivfører Schanidt for 
ihans varmtfø'loo ·Ord ved Grav•en. 

Paa Bømenes og egne Vegne 
Emma H øgholt. 

Dansk L01k•omotiVlJilantd-s Forening bedes her
med modtage :min hjerteriigs,te, Ta,k for udvist 

DeltagelJSe ved min kære M.anids, Peter Daniel 
Gerds Be,graveJ:se. 

Paa Børns og egne Vegne 
Jørgine Gerd. 

For al venlig Opmærk '()!mhed den 1_. Jun.i 
,takkes hjerte! ig t. 

Herm. Unschu.ld. 

BYTNING 

En Lokomotivfører i K1ah111Jdborg ørnsker at 
hyUe Opihold:sisted og Lej,ligheid med en Kollega 
i København ti'l Oktober, ,dog øn,skes By,tningen 
ordnet ,sniarest. 

Nærmere Oply ilinger gives paa Bladets 
K-0n<t-Or. 

TIL 

cBMSI:7:C-5 ___ . 
Overført fra D. S. & M. F. til D. L. F.: 

Fra Jurui 1923: 
Lokfb . .A!srpr. E. A. Niel,sen, Korsør. 
Lo'kfb. H. ,C. Petersen, Tønder. 
Lokfb. Aspr. K. J. A. Holm, Vibor.g. 

Optaget 1-6-23: 
Lokfb. P. J. Pete11 en, Aarhus. 

Forflyttelse: 
Lokomotivmeisle;r I J. W. Quistga;ard, V,am

drup, e:ftber Ansøgruing ifølge Opsrag til K'Orsør 
fra 1-6-23. 

Lokomotivfører P. C. C. L. Olsen, Tinglev, 
ef,ter An,søgnti.ng til Assenrs fra 1:-6-23. • 

Lokomotivfører C. E. L. Rasmussen, Vam
drup, ef,ter An øgruing til .A!sseDJs fra 1-6-23. 

Lo,JQOIIIlotivfører N. P. Jørg,enisen, Vamdrup, 
til Tinglev fra 1-6-23. 

Lokomotri.vfyrbøder L. V. Ohri.stemsen, Vam
drup, eftier Ansøgni.rug til Assoos fra 1-6-23. 

Dokomotivfyrbøode,r R. H. J. Winckler, 
Kmisør, ef<ter ADISøgning til Aissen:s fra 1-6 
-23.

Lokam-0,tivfyribøder J. M. Nejland, Vojens,
til Søn,d,erhorg under 6-6-23. 
Ansættelse: 

Lokomotivfyrbøder paa Prøve M. Car.sten
sen, Tønder, sam Lokomotivfyrbøder i Tønder 
fra 1-6-23. 
Dødsfald: 

Lokomotivforer P. D. Gerdt, A:ailborg, den 
29-5-23.

Nærværende }.'umrner er a/feveret 

paa Avispostlio11to1·et dm 20 •. Juni. 
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