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KONJUNKTURTILLÆ6ET
De næ ten end lø e Forhancll.in ° er om
Forbedring af Konjunkturtillroget bleY al
ligevel tilendebra0t i den nu forløbne Rig. dag saJnlin° og Re ultat-0t blev, at et Kom
promi for lag, der frem atte i Land�tin
get, blev vedtaget a.f dette Tin ° og derefter
gik tilbage til Folketinget i den kikkel e.
Land ting t •havde givet det, hvor det blev
Yedta i-,0 t og dermed var færdigt fra Rig dagen.
Vi omtalte i id t Numm r a.f Bladet
at Land tinget af Regering n For, lag
om K n njunktur- og tedtillro 0 t havde
udtag,et For la 0et om tedtillæ 0et For
l)Cdring, hvorefter Forslaget ,..aik til
bag til Folketinget, og d tte Tin ° vedtog
derefter Forlaget i Landstin ° et Affattele. T midlertid frem atte Finan minister
Bram n , efter at Forbedrin ° n af Kon
,.., var ikret, paany For lag
junkturtillæ0et
om •For:J-tøjelse af
tedtil1æ,..0 atserne.
Dett .o-av igen \ nledning til Debat i a
len og agen h nvi te · paany til Lon
,.,,.,udvalget.
nin0
Imidlertid lykkede cl t ikke inden for
dval 0et at opnaa Enighed om • a 0 n og
Folketinget Yedtog derefter For lagd
i en noget ændret
kikke! e.
agen
gik derpaa igen til Land tinget, og Re
,,,ultatet blev om OYenfor m ddelt, at
der vecltoge et Forslag, der var en Mel
lemting mellem de divergerende Opfattel
ser, og aaledes at der sker en Forbedring
af Konjunktlll'tillæg at erne. Med Hen-

.

.) n til tedtj]læo- t ket der det, at der,
. m i det oprindeli"e For lag, indrette i')
at r. men , at. en i Køben�1avn, der var
f re laaet an at til 5c Kr. formind ·ke til
-19. Kr., al1 aa en Forbedring fra den nu
v· 1·ericle at- af 45 Kr. i Mod ætninCT til
For laget 138 Kr., d næ te 3 at {' r, de
nuværende a, b og c, forbliver om de e�
og der oprette en ny ats e paa 120 Kr.
aarlig omfattende saadanne teder, der
ikke kan komme ind under en a.f de andrn
at er men hvor cl r alligevel er saa.dann<'
Forhold til t de at de ikk kan ide�til 1 p .;;
med det rene Land.
Det er os imidlertid ikke muligt at "en0ivc den vedtagne Lov fordi den endnu
ikke foreligg r fra Rigsdag trykkerirt.
hvorfor vi kal ind krænke o til at op
Lov.
trykke at rne i den nu v• t' dta"ne
Konjunklurtil læget
Løn- og Al<i<'rRtill,pg
l,11n,i1111kt11rtillæi! Kr.
Kr.

lnfltil 1. April Efle1· Rej!°e- EftPI' dPll

I ;)�00-1599
1600-1799
I 00-2399
2400-2 99
2900-3399
, 400-3 99
3900-4399
4400-4 99
.J900-5399
5400-6399
6400-7399
,400-8399
400-10399 . .
10400 og deroyer

ringens Forsl. ,·etlt. Ln\'

3 8. 0
3 . 0
421.20
453.60
4 6.00
4 6.0
518.40
518.40
550. 0
550.80
615.60
615.60
680.40
874. 0

501.00
510.00
'540.00
555.00
570.00
600.00
615.00
630.00
660.00
690.00
735.00
10.00
900.00
1050.00

531.00
540.00
573.00
588.0 0
606.00
636.00
651.00
669.00
702.00
732.00
777.00
58.00
954.00
1113.00
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Forbedringen af Konjunkturtillæget og
tedtillæget andrager samlet pr. Maaned
følgende Beløb:
I København: Lokomotivførere paa
højeste Lønning 16 Kr. 25 Øre pr. Maa
ned, Lokomotivførere paa de to andre ,Sat
ser 13 Kr. 75 Øre pr. Maaned. Lokomo
tivfyrbødere paa de to højeste Satser 14
Kr. 95 Øre pr. Maaned og Lokomotivfyr
bødere paa de to laveste Satser 16 Kr. 40
Øre pr. Maaned.
Udenfo1· København: Lokomotivførere
paa højeste Lønning 12 Kr. 50 Øre pr.
Maaned, Lokomotivførere paa de to andre
atser 10 Kr. pr. Maaned. Lokomotivfyr
bedøre paa de to højeste Satser 11 Kr. 20
Øre pr. Maaned og Lokomotivfyrbødere
paa de to laveste Sal er 12 Kr. 65 Øre pr.
Maaned.
F rskellen pa,a tønelsen af Forbed
ringen hidrører fra den Forhøjel e der er
sket af Stcdtillæget i Københa.vn, hvilken
andra o-er 3 Kr. 75 Øre pr. Maaned.
For del Personale, der kommer ind un
der den nye Sat c og som hidtil ingen
tedtillæg har haft, bliver der yderligere
en Forhøjelse af 10 Kr. pr. Maaned.
Vi kal i et senere Nu
· 111111er komme til
hage til Konjunkturtillæget og til Klas i
ficeringen af Byerne med Hensyn til tcd
tillæg og for de tcders V cdkomrnende der
kommer ind under den nye 1Stedtillægssats,
naar Re ultatet af Lønning raadets Ovcr
rnjelser foreligger og Finan mini teren
har 'fastsat Stedernes Sat er og naar Rigs
dagstidendc, indeholdende Forhandlinger
ne angaaendc Konjunkturtillæget, fore
ligger.
Den nu vedtagne Lov indeholder en
væsentlig Forandring, hvorved de tilbage
vendende aarlige Forhandlinger om Kon
junkturtillæget undgaas.
Og de •har jo
ikke altid været lige behagelige eller lige
frugtbringende.
Denne Fastlægning af
Konjunkturtillæget, idet det er sat i For
bindelse med Prisbevægelsen, er for saa
virlt efter Omstændighederne af den stør
, le Betydning, fordi der derved er sat Bom
for, en saadan unaturlig Bevægelse, som

den vi har været udsat for i de sidste Par
Aa.r, hvor Konjunkturtillæget gik ned
samtidig med at Pristallet og Dyrtidstillæ
get steg. For Fremtiden vil noget saadant
være umuligt, men Konjunkturtillæget vil
stige eller falde med Dyrtidstillæget, dog
i et noget langsommere Tempo, idet Kon
junkturtillægets Størrelse først forandres,
naar Dyrtidstillæget stiger eller falder
med 2 Portioner over eller under dets nu
værende Størrelse (702 Kr.). For hver
Gang Dyrttidstillæget stiger eller falder
med 108 Kr. stiger eHer falder Konjunk
turtillæget med 10 pCt.
Denne Bestemmelse anser vi for meget
vigtig, derved afskaffes den 1hidtil bestaa
endc trygihed og navnlig den Lyst fra
\'i· ' Partier· 'ide til Be ktering og Ned
:,;ættelsc af Konjunkturtillæget.
Efterbetaling af Konjunktur- og ted
tillæg vil Iør·t finde ted til 1. Ma.j.

EN MINISTERUDTALELSE
nder den Pressekampagne, vi i De
cember Maaned var
' . inde i, foranlediget af
Trafikmini ter Friis- kottes
dtalelser,
frem atte Mini·teren bl.a. en Udtalelse om,
at Hegcringen vilde sættte alt ind paa at
gennemføre en Forbedring af Konjunktur
tillæget, hvorfor der naturligvis ikke kun
de værn Tale om at imødekomme vort
fremsatte Krav. Nej, det, der skulde ske,
skulde komme �amt! ige Tjenestemænd ti I
Gode.
Tn ( ler den nys
af luttede Kampa,gne
for et forbedret Konjunkturtillæg, har
man il ko mærket meget til 'I rafikministe
i-en, saa vidt vi ve- d har han ingen Steder
haft Ordet i den Sa.g, formentlig har Mi
nisteren den Gang, den Udtalelse fremsat
tes, endnu ikke vi�ret under Finansmini
sterens Behandling. Regeringen vilde sæt
te alt ind paa Gennemførelsen af en F01·
bedring a.f Konjunkturtillæget, thi det var
noget der -kom alle Tjenestemænd til Gode,
alle andre Krav maatte sættes til Side,
denne Sag var alt overskyggende og heraf,
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agde Mini teren videre, ha: de de andre
Tj ne t mand organi ati ner haft Fortaa l e, hvorfor de havae tilbageholdt et
hvert andet Krav, meden vi var mødt op
med en Ma se Krav, der maatte afvi e , til
Bed te for den tor
a a, Konjunkturtil
læget.
Vi var alt aa de uarti ae Børn, vi kul
de tugte og det prompte, m den de ar
tige Børn naturligvi kulde have Godter.
Og d t kan ikke n gte , at tle har faaet
odt r, det er man, oa dette r elvfølge
lig helt og holdent k t paa Mini teren
g t Initiativ. Form ntlig har ·ban selv
idd t og regnet Planerne ud om de man
ge Forbedringer paa Normering loven, thi
hvi ikk det er 'Iilfæld t, maa den paa
gældende loyale For ning vel have været
fremme med nogle Krav, om det altsa::t
har vi t ig meget -godt kund gennemføres
uden at virke for tyrrend for Mini te
r n Plan om Forbedring af Konjunktur
tillc, get. Ganske vi t vil det paa orme
ringsloven gennemførte næ sten ingen
Ting ko te, det vil r nt ud agt blive bil
li aere, fordi Stat banerne efter det ocial
demokrati ke Mini terium Tanke kal til
at arbejde med en billiger
rb jd kraft.
1 oget aadant ktrnd
lvfølgelig ikke bli
ve Tilf ldet for o , O" Normering lov n
m Forbedring
kund ikke til et F r la
af l{ru, a rførerne
tiJlina hav faact n
Bemærkning om, at d t vilde bliv fl billi
gere, d t vilde vi t nok være udeluldrnt,
end kønt Papiret om bek ndt er taalmo
diCYt. Derf 0 r har man natur)iavi ønsket
at b var don billi a Arbejd kraft., der er
til 'ted fl , hvilket yn at pa
vor brave
'O ialdcm krati ko Trafikmini ter Friiskatte aan ke udmærket og form ntlig
maa v re i Overen t mmel e med Par
tiet Principper, ihvert Fald i Overen�temm 1
med do Principper, hvorefter
Stat bane rne fremtidig kal 1 d s for at det
forvonted Over kud paa 26 Millioner kan
blive til Virkeliobed. 0° for d tte Forlag Gennemføre! kæmped Trafikmini
r Frii kotte jo drabeligt og vandt
jr.
17

Mini terens Udtalel e om, at Regerin
a n vilde ætte alt ind paa at g nnemfør
n Forbedring af Konjunkturtillæg t, er
for aa vidt kot Fylde t, men om Re ae
rin aen For lag var affatt t var n ikke
U YtC ntlig Del af Forbedrin aen bl vet lagt
paa tedtillæget, allerede her viste det ig,
at Fordeling n ilrke var en artet, fordi en
t Dr Del af Tjene temændene ingen ndel
vilde have faact i denne Forbedring, og
blandt and t vilde Pen ioni terne ikke
have faaet nogen Del heri.
l u gik det anderlede , end Regeringen
vilde, de flo te al Pengene aik med til For
bedringen af Konjunkturtillæget og kom
d rved alle Tj n stemænd o 0 Pensionsniter tilgode, aadant som Tjene tern nde
n oprindelig øn kede d t, omend Belob ne
blev betydelig mindre.
nder For-handlingerne var deb R g ·
ringen der vi Le Vejen, o,g 'l'jene tern· '11dene lod ia føre med paa den Vej, om
R 0eringen vilde gaa, oa om enere vi te
ig ufarbar. Men Regeringen ,har allig vel
vi t in Villie til at kaff Tjene tern n
dene nog n Revanche 'for den m ning lø ('
od�kærino- for et Par Aar siden.
Naa, amtlige Tjene temænd fik alb aa
d n Forbedring, om Trafikmini t r n saa
. mul<t omtalte i Vinter , hvorfor alle an
dr Krav a n ker maatte
tbe til ide,
- i h,· rt Fald Lokomotivmændene m n allioevel bl v der Raad til n ale For
bedringer for andre Tjene temænd, endkont di e aa loyalt -havde holdt Krav ne
tilbag .
Der kan man e, den, d r tier tille,
faar no a t, oo- lukker man 1unden op faar
man intet.
_ u ved vi alt aa det med.
Q

..

' I

DELEGERETMØDET
'0111 tidligere meddelt afholde lfreds
gene1·alforsamlinger og Delegeretmøde i
Aarhus i Dagene den 2 .. 29. og 30. April
i Aar i F01·samlingsbygni11gen i Østergade.
om en al de ager, d r vil komme ti I
B handling, er pørgsmaalet om Ranger-
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111askin rn , Betjening. Denne Sa« følge
med stærk lntere e af alle Foreningen.
Medlemmer, og det vil sikkert blive inter
essant at e de Delegeredes tillil1 rr til Ar
bejdenninisteren Friis kotte. Der 0r jo
ingen Tvivl om, at de Delegerede, hvoraf
de fleste henhører til ocialdernoluatict,
ikke kan billige Ministerens Stilling til det
te for Lokomotivmændene betydningsfulde
p rgsmaal, men vil tage skarp Front morl
ham.
aadan, om denne ag er forløbet, har
den paa det kommende Delegeretmøde en
alt overskyggende Interesse.
Af andre vigtige Sager, der foreligger
til B iha;odling, kal vi nævne For laget
om Oprettelse af en By 0gefond og For
slaget om Indmeldelse i Internationalt
Transportarbejderforbund. Begge dis e
Sa o-er vil formentlig blive folgt med stor
Inter,e se og forhaabentlig med varm Sym
pati af ,Forsamlingen.
Endelig vil Delegeretmødet komme til
at be kæftige sig med Organi ationen
tilling til Arbejd konflikten, for saa vidt
Konflikten ikke er bragt til Afslutnin o
forinden.
I det hele taget ind,eholder Dagsordenen
mange intere sante Ting, og de Delegerede
og M det Deltagere kan antagelig glæde
sig til et Par for Organisationen frugtbrin
gende Dages F01·hancllinger.
KUNZE-KNORR-60DST06S
BREMSE
(Ved Lokomotivfører F. Spuer.)
Ku nze-Knorr-God,stogsbremseris Frem kom st.

:\fordanwrikas forenede Stater blev det den
·> :\lart.� 1893 vedtaget af Kongr . en at inrl
røn• en gennemgaaende Godstogsbremse, og cf
lPr de Erfari ngcr, man ind'hø tede der, besle111te
nogle europæiske Jernbaneforvaltninger sig Lil
l'll Llnder.·oge]s(' a[
pørgsmaalet at a1wend(' 011
"ennemgaaend(' Godstogsbrem e i Almindelig
hed.
Den amel'ikan ke gennemgaaende God togs
bremse, som kun egner sig for tramt koblede
Tog, kunde ikke uden videre overføres til Euro
pa. d,L de i de europæiske Lande i Almindelig-
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ltcd anr('ndlc Trn•k ·tæogel' betinger lo. Kobling
af Vogne. I Europa var aalede gan ke an
dre F-orud ælninger at gaa ud fra, og pørg.·
maalct om Anvende] e af en gennemgaaendc
Gods-log bremse maatte derfor underka. tes 011
særlig indgaaende Prøvelse.
l de forenede .tater bruges den aakalclle
Midtpufferkobling. Denne bestaar af rn Puffer.
der er anbragt paa Pufferplank('n �I idle og
erstaller de to Puffer, om bruges i Euro1nt,
Puff('ren 01· for ·ynet med et Kobling. hornd, drr
er konstrueret saaledc . al Koblingshovedernr
rnd Hjælp af skraa Flader og l:evægeligc Kloer
griber ind i hinanden og kobler Vognene l,t',l
sammen, naar di. se løber mod hinanden.· Den
gennemgaaendc Træk tang findes iJ<ke; a.avp]
tød som Træk optages fjedrende af Bl'ffcr
planken.
I Aarct 1899 traadte man ud af Orcnrj('lens
ladium, og der blev fra, Kong('rigel
Bayerns Side Lil ,Verein Deut cher },is('nbaltn
verwaltungen« indbragt e,l Forslag om en af
de hidtil gældende Brem.·t •be temmelser. Af
na:?vnte Forening blev der ned at et teknisk Ud
valg. som meget indgaaende behandlede det af
Bayern stillede Forslag. Efter langrnrige Ud
rn lgs forlrnndlinger og om fa ngsrio-e ndersøcreler bleY det fa ·tslaaet. ,at den hidtil anvendte
Form for Haandbrcm er trænger til en Forbed
ring, at Tallet paa de betjente Haandbremser
bor nævneværdigt forhøjes. og at Længden af
Brem estrækningen foran ,Farepunktet - der
efter ogsaa ·Horedsignalers og fremskud,te Sig
naler Afstand fra Farepunktet - trænger til
en væsentlig Forøgelse for at ophæYe Iler dog
formind. ke den Fal'e. at Godstogene paa Grund
af Bremsesignalernes ringe Hørba1Jhed korc ud
over Farepunktet«. De af det tekniske Udvalg
foresla.aecle Ændringel' blev dog, paa Grund af
deres Omfang og de dermed forbundne store
dgifter. ikke vedtaget. Derimod anviste da
rn:-rende Direktionsraad Staby den rigtige Vej.
ved, som Repra•sentant for Forval,tningen af cl('
Pfalziske Baner, og paa Grundlag af nogle for('
lobige Forsøg ved God tog med den , aakr1ldtP
Tokammerbrem e, at stille Forslag om. »en Un
clersog lse af Spørg.maalet om Inclforpl.p af en
selvvirkende gcnnemgaaende Brernse Eor Gods
tog, da den Forst�Prkning af Bremsekm ftrn,
·om rnr erkendt for nødvendig ved Tndforelse
il [ en gennemgaaende Brems(' maa ko kund('
hlirn mere virksom, okonomi k og sikkrr«. Dette
F'or Jag bl('r orcrgivc,t Lil cl Undcn1drnlg, der
begyndte sil Arbejde i Aaret 190li-. Af dette Ud
valg blev clc 4- Lande: Østrig, Bayetn. Ungarn
og Prcus en, om var til. luttet • V ('rein !1('11 ls
cher Eisenbahnverwaltungen«, anmodet om al
foretage For øg med en gennemgaaende Bremse
cflc-r en bo tomt Plan.
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I denne Plan var der opstillet følgende For efter en kort Beskri-velse af Trykluft og S�
dringer: Bremsning af Tog paa indtil 200 Ak - luftbremsens Princip, blive beskrevet i de,t efter
ler, Bremsning og Udligning af Toget skulde følgende for at lelte For&taaelsen af Kunze
kunne foregaa uden skadelige,,Ryk i Toget, Knorr-Bremsen.
Bremsekraftens Udholdenhed for lange og stær
Luftbremser I Almindelighed.
ke Fald, 'Strækninger med lange Fald skulde
kunne befares med ikkerhed og med konstant
Som bekendt arbejder Trykluftbremsen med
Hastighed, og endvidere skulde Bremsen kunne fortættet Luft, og Sugeluf,tbremsen (Vakuum
anvendes sammen med Persontagsbremsen af brem en) med fortyndet Luft, der, for ,begge
Bremsearters Ve·dkommende, som Kraftmiddel
amme System.
De østrigske Statsbaner prøvede med deres tilføres 'hver enkelt Vogn ved en Ledning igen
egen Sugeluftbremse (Claylon-Hardy) Bayern nem Toget, og Kraften overføres ved Hjælp af
med Tokammer Trykluftbremse, Ungarn med Bremsevylindre og Bremses.tænger til Bremse
Eenkammer Trykluftbremsen (Westinghouse) klodserne og bringer disse til at klemme sig fast
med særlig Hjælpeledning, ·og Preussen med om Hjulene og modvirker derved Hjulenes Om
Eenkammer Trykluf,t];,remsen Knarr, (maa ikke drejninger.
forveksles med Kunze-Knorr). Forsøgene blev
Det virksomme Tryk i Bei;msecylinderen op
udført ved læl}gere Tids praktisk Brug ganske naas ved Trykluf.tbrems8'11 ved det Overskud a[
uafhængige af hinande'u og med regelmæssige Spænding, som Trykluften ,besidder overfor den
.Forevisnin·g skørsler og gav et Resultat, der be atmosfæriske Luft; ved Sugeluftbremsen er det
Yiste Trykluftbremsens Overlegenhed over Suge Atmosfæreluftens Spændingsoverskud overfor
! uftbremsen samt Eenkammerbremsens Fortrin den fortyndede Luft, . Da man med Lethed kan
overfor Tokammerbremsen.
forhøje Trykluftens Spænding til den Spæn
Forsøgene med Eenkammerbremsen viste, at dingsgrad som egner sig bedst, medens man kun
enten maatte Styreventilen eller Bremsecylinde kan fortynde Atmosfæreluften en Brøkdel, saa
ren ombygges, eller der maatte medgives Togets giver Trykluftbremsen den Fordel, at man, for
bageste Vogn et særligt Apparat, hvorved den al opnaa et be,stemt-Bremsek1odstryk under de
kraftige Bremsevirkning hurtigt kunde fordeles samme Forho'id, kan anvende en me-ge,t mindre
fra den forreste -til den <bageste Ende af Toget og leltere Bremsecylinder.
Saavel Kunze�Knorr-Bremsen som den her
og samtidig give en for lange Godstog nødven
dig let Be·gyndelsesbremsning. Men Eenkam i Danmark anvendte Vakuumbremse hører til
merbremsens Hovedmangel var dog den, at den de indirekte virkende Bremser. De indirekte
Yed Brugen lignede sig ud, og at en gradvis virkende Bremser er kendelige ved Luftspæn
Løsen af Bremsen var umulig.
ding i Ledningen, naar Bremsen er løs; ved
Tokammerbremsen synss slet ikke at tilfreds Trykluftbremsen er det saaledes Tryk indvendig
stille; først paa Grund af dens store Luftforbrug fra, og Yed Vakuumbremsen er det den atmosfæ
og dernæst for en, for langr og lø. t koblede riske Luft, der udvendig fra giver Spændingen.
Godstog, alt for langsom Forplantning af Brem De indirekte virkende Luftbremser ,træder i
SE'virkningen.
Virksomhed, naar Trykket falder i Ledningen
Den lyske Jernbaneadministration i Fo1'bin og Bremsevirkningen forringes eller op'hører,
delse med Knon\S Bremsefaibrikkel' konslrnere naa1· Trykket igen stiger. ·
de da Kunze-1'Knorr-Godstogbremsen, og denne
Disse Bremser er derfor .selvvirkende (auto
er siden udviklet til Person- og Hurtigtogs matiske); hvis der fra et eller andet Sted i To
bremse.
get, fra Lokomotivet eller en Vogn eller ved
. I Begyndelsen af 1914 var Kunze-Knorr Togsprængning eller af anden Grund, aabnes
Godstogsbremsen saa vidt fremme, at den kunde Adgang ,til den atmosfæri. 'ke Luft, saa træder
sættes paa Prøve i den daglige Drift, samt al Brem en i Virk om hed i hele Toge_t. Til de selv
Forsøgs- og ,Forevisningskørsler for den inter vink�nde Bremser hører, foruden de allerede
nationale Kommission kunde tage sin Begyn nævnte Trykluftbremserne Carpenter, Westing
delse.
house og Schleifer.
Verdenskrigens Udbrud forhindrede ,F'orevis
Ved den, direkte virkende 'Bremse er saavel
nin gskørslen, men Prøverne i Driften fortsattes. Ledning som Bremsecylinder fyldt: m�d atmos
De her igennem indvundne Erfaringer førte til, færisk Luft. Naar Bremsen sættes i Virkrsom
al man i Tyskland gik -over til en almindelig -hed ledes der Trykluft ind i •L�dningen (ved Va
Indførelse af Kunze-<Knorr-Bremsen.
kuumbremsen fortyndes Lufiten i Le,dningen) og
Da Kunze-Knorr-Bremsen væsentlig er en dermed i Bremsecylinderen, som staar i direkte
Kombination af Een- og Tokammerbremsens Forbindelse med Ledningen. Der ·opsta-ar der
gode Egenskaber, mens de daarlige Egenska.ber ved en Trykfor,skei paa begge Sider af Stemp
samtidig er_ udskilte, vil disse to Bremsearter, let, og denne Forskel frembringer del virksom-

•
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me Bremsetryk og dermed s templets Bevægelse.
Den direkte Bremse er meget enkelt i sin Kon
struktion og Virkemaade, men lider af den væ
sentlige Mangel, at den er ubrugelig, hvis der
sker et Brud paa Ledningen.
Til denne Bremseart hørCr Henry Bremsen
og den i Ty.-Iklancl paa Lokomotirnrne anvendte
Suplementbr(>m.<;e. endvidere den almindelige
Dampbrems(' og den tidligere i Danmark an
rendte
• Vakuumhremi:;e (,det gamle Vakuum«).

s·om man ser tiltager og aftager Bremsekraf
ten i s amme Grad, som Trykket falder eller
stiger i Ledningen, ganske som med den s elr
virkende Vakuumbremse. Men Tokammerbrem
sen og \J akuumbremsen er ogsaa fælles om en
meget s tor lilempe, nemlig det store Luftfol'brug:
thi da som nævnt den virksomme Bremsekraft
i Brems ecylinderen stiger i samme Grad, som
Trykket i Ledningen falder, saa maa Lednin
gen og Forkamr t udluftes helt for at opnaa
den højeste Bremsevirkning. Dertil kommer
endvidere, at de Rum, Ledning og Forkammer.
hvori Trykket rnd Bremsning skal formindskei:;
eller ophæves, ved Bremsningen 'hliver stem
pels lagets Volumen mindre og derved virker
foDta,,ttende paa Trykluften. Med
andre Ord:
•
Forkamret eller Bremsecylindren ,bliver saa me
o-et mindre i Rumfang som Kubikindholdet af
Br(~msecylindren i stempelslaget. Længide.
stemplel.s ' laglængdr kan være mindre rllrr
større efter.'Iom Brems otøjrt rr mrro ellrr min
dr·e 01'X'!pændl.

Tokammerbremsen og Vakuumbremsen.

.

Fig. 1 visH Tokammerbremsen.
Denne ei· en Brems ecylinder med Hjælpeluft
heholder, so111 anbringe-s vandret under Vognen.
Den er bygge, ud i eet og de lo Kamre adskillrs
fra hinanden reel et s tempel, hvorfra Bremse
kraften gennem 'tempelstangen og Bremsestæn
ger orrrføre. til Brems eklodserne. Rummet A
Pflfl drn højre Side af 8 templet er Hjælpeluft
holderen (,Bell0 IdI' ren«), og Rummet B paa den
rrn. tre 9
, irlr er den rgrnL, ligo Bremsecylinder
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Fig-. I. ,-; krnrn 11f Tokarnmrrbl'cmsrn.
ng givpr· Plads for.'i lemplrts Varnlring. B 11.um
met kaldri- l•'orkamrrt rlll' ,. ,drt clndo Hum o�
.<;ta,ar i umiddelha,· F'orhindrlse med .Lodningen,
<;
. aa, a,t rnlwer Trykforandring i Ledningen fo1·
planler .-ig til Forkamrrl. Naar Brern.<;en gøre.·
klflr til Bl'ug indlflde. der Trykluft i Ledningen
og denne,d i Forkamre,!. og derfra gafl,. Trykluf
ten igennem en Not, som ikke so.- paa Teg
ningen, ovrr i Rj;cplpeluflbehoMeren indtil der
rr det samme Tryk paa brgge sider af Slemplrl.
Brom ningen forogaar ved, at der udladr.
Tryk! 11ft a [ Ledningen og drrmed a [ . Forkam1·r1. der opslaar da en Trykforskel paa begge•
. 'icler af · 'lemplcl, hvorved de,�to under Paa
virkning af den i Hjælpeluftbeholderen inde
spærrede Tr·ykluft, bevæger sig til venstre og
sætler Bremsen i Virksomhed i en Grad, som
svarer til Trykforskellen paa s templets Sider.
Ved alter a,t indlade Trykluft i Ledningen (For
kamret) formind,skes Bremsegraden, og naar
Trykket er blevet saa stort, at det helt kan over
vinde Trykket fra Hjælpeluftbeholderen, gaar
Stemple,t tilbage, og Bremsen er løs.

.,

\ rrl Vflkuumbr(' 111,'>en hev�l'ger lemplr.t . ig
drl tilsrnrendc 6'tykke, og dertil kommrr endvi
drrr, at stemplet i Hrem»-erylinderrn ma:t haYP
rn Tomgang paa millflst 1-'i• mm (det lflngP
•
Hul i s tempels-tangen), for nt Rulleringo11 km1
kon,mr url fif Hvilenoten og l.rotne mellem
Stem
>
pel og Cylindervæg. Drned bliver det Hum
paa, den 8 ide af Stemplet som staar i Forbin
de! ·e med Ledningen og som ved Bremsning
i<kfll til føre-s evtl. fyldes med Luft, saa meget
slr,,rre, og delle betyder ikke alene en langsom
ligning af •Brem.<;elrykket, men ogsaa en hæm
mende Indflydolso pact Bremsevirkningens For
plantning til den baO'e
Ved Kunze
u ste Togdel.
Knorr-Brems en er der, s om det senere vil vise
sig raadet Bod paa denne Ulempe.

.

Eenkammerbremsen,

Eenkammer:bremsen er i sin ,K'Onstruktion
og Virkemaade mere komplfoeret end Tokam
merbremsen. Den bestaar af en vandret lig
gende Bremsecylinder s amt af Hjælpeluftbe
om Tegningen viser
holder og Styreventil.
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(Fig. 2), er tyreventilen for al lette Forstaael
. en ud kilt fra Bremsecylinderen. V' I cl Een1-ammcrbremsen el' der den Ejend_mmelig'hcd,
".L • pændingsforandringen i Ledning og l1re111-

- - - - t- - - - lrp,e L'ul't

r-- -:

I

/2e1tt,g �-I

I

�b3prrrhohn Z

I

I
I

I

I
I

,- - - I
I

i

I
I
i
I

b

111a ar Ecnka111mcrb1·p111sc-11 i LM
Brc-111srn klar til Brug.

Eenkammerbrem en træder i Virk omhed
ved, al der udelade. Trykluft af den gennem
Toget forende Ledning, hrorvecl en Ventil, den
on Lait tyreventil, blirer omskiftet paa de Vog
ne, som er forsynet med Brem.-eindretning
s.rnlede · al den i Hjælpebeholderen opsparede
Trykluft ,·t1ommer o,er i BrPmsecylinder n.
l•'ig. ·> riser l�enkammerbrem, Pn skema Li.k
fremslillel i Los- 'Lillingen. Ved lø.- Brem. et·
L(ldningcn E gennem Noten n, .om gaar rundt
om 'ty1'H(•11Lil(ln.
Lcmµcl K, forbunden med
Hjwlpe>be-holderen B; der er derr(l d det samme
Tryk i Hjælpeluftbel10ldPr n og 'tyreglider
kanHet .om i Ledningen. 0lyregliderkamret el'
n.ummet paa den højJ"e> Side af templet I<.
Bremsp('ylinderen er udluftet gennem Kanal c,
Hulhedt• II i Bundglideren ' og Udluftning ·ka
nalrn o. Brem ·e templet bliver trykket tilbage
og f.1srlioldt l'ed Hja,Jp af en J,"'jeder.
Naar der udlades Tryklu[,t af L dningen, aa
falde·,. Tl'ykket tillige i del med Ledningen umid
delbart forbundne Styre, tempelkammer (Rum
met paa cl n rrn. tre ide af templet K), men
da TrykluftPn ikke kan følge hurtigt nok igen
nrm oten n, opslaar der et Overtryk .paa Lyre
. tc1nplrts Gliderkammer. ide. \'ed ·dette Over-

tilling-.

sceylinder er modsat, og denne modsatlC' Rern•
gelse af , pa-nclingsændringen C'r kun mulig,
naar Bremsen - i :Moclsi-etning til den <lirek,IP
virkende EenkammerbremsP - er ror ·ynet med
, ·1. reventil og Hjælpeluflbeholdcr. , lyren•nlilpn er et Mellem I cl mellem Ledning, Brom, rcylinder, HjælpelufLbehokler og Almosf,t•r n.
Hj1:l'lpeluftbeholcleren er -den :Led.lige Kraftkilde.
Derved ,bliver Brem.en mere indviklet, men man
opnaar værdifulde tekniske og økonomi ·ke Forrlelr; thi begge de nye Apparater . Styreventil
og Hj,elpeluflbeholder, hvi. (ørste Opgave r1·
Spa'ndingsom. ætningen mellem Ledning og
11remsecylimh>r, gør paa en vi Maa.de pæ11dingsænclringen i Bremsecylinderen uaflnengi).(
af S:pænclingsændringen i ledningen.
Mens Brem evirkningen rnd Tokammrr
hrcm en afhænger af del stør te Trykralicl i Lt•d
ning og Forkammer, evt. den ruldstæ11clige d
luflning , aa kan man med Eenkammerbrrm
.�Pn mel Hjælp af Ly11evenlil og Hjmlpelufti,e
lwlder opnaa den højeste Brem evirkning ved cl
Trykfald i Ledningen af 1 1/, Atm. f. Ek.. fra
:i Alm. til 3'/, Alm., og dette girer,
ammcn
ligne-t med T·okammerbrem n, et meget mindn'
Luflfo11lnug og en hurtigere Forplantning aE
Bremsevirkningen. Men overfor di. e iFordele
taar der l-0 væ entlige Mangler.
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kema, ar Ecn,kamnwrbrcmsrn
stilling-. Br<'rnsrtrykk<'I �tig-Pr.

Brc-msr-

tryk bliYcr ty1·e. templet og- rlPn med dette fa ·t
forbundne A� skæl'ing.-glicl(•r
a forskubbet til
ven.-tt·e og tager efter en Yis Tomgang Bund
glidPren
med, indtil den -derved afdækkede
Genneml-:-0ring i Bunclglideren og Gliderristen
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har dannet Fol'bindel. e mellem Hjælpeluftbe
holderen og Brem 8 eCylinderen. Trykluften fra
HjælpelufLbeholderen lrømmer igennem Gen
og Kanal c ind
nerr.boringen i Bundglideren
i Brem ·ecylinderen og driv r templet saa vidt
[rem, al Brem eklodserne kommer til at ligge
lil Hjulene. Herved tager Trykkrt i Hjælpe
luftbe'hold p ren B af, men i BremsecylinciC'l'l?n C
Llg r del derimod til, indtil Trykket har [ord�ll
s;g 111011 m B og C. Det derved fremkomne l d
ligning ·tryk ·varer til det højrslc- Brem. elryk
( F'ig. 3).
Slipper Lokomotivfører n kun lidt Lu[t ud
af I rdningen, aa at 1rykfaldet i Ledningen og
<lrrmeJ paa I tempelkammer iclen a[
lyre-

og Brem egraclen forhøjes efter Lokomotivføre
ren Ønske.
Hvis iFøreren derimod, i den Hen igl at lø e
Brem ·en nog l' l, forhøjer Trykket i Ledningen
Lil lidt over d (' l Tryk, som er i Hjælpeluftbe
holderen og d rmed i Gliderkamret, saa bliver
-'1LC'mplcl K med sin� Glidere
og
a tryk
,
kl'l i tøs ..... Lillingen; derved bliv r Bremsecylin
deren over c og o forbunden med den fri Luft,
og Iedningen I liver gennem Fyldenoten forbun
den med Rj lpeluftbeholderen. ledning luften
.·!rømmer da avet· i Hjælpeluftbeholderen, men
da der ikke kan opnaas større Tt·yk i Hjælpe
luftbeholderen end i Ledningen, aa staar der
fra Hjælpeluftbeholder- og Gliderkammersiden
iugen Kraft til Raadighed til at om kift
ly
re:lemplct, alt aa til al afbryde Løsemanøvren,
og d lte har Lil Følge, at elv ved en mindre
,#
Trykforhøjelse
i Ledningen er Br m.'Ien fold
.... ·ta,nd ig løs.
V d Eenkammerbrem en kan Brem evirk
nin en, om man ser, forhøje gradvi , men
kan ikke ophæves gradvi ; dertil kommer den
stor·
lemp l', al Bremsehaft.en udtømme ved
llrugen, id t der ved ·hver paabegyndl Brems
ning gaar en d Mængde Trykluft fra Hjælpe
luftbeholderen igennem Fyldenc-ten over i loo
ningen, hvorvecl Hjælpeluftb holderen, aaar
Brem ·en benyttes Gang paa Gang, ligner ig
selv ud. l'aa trækninger, hvor der ikke finde
lange og stærke Fald, kan dette dog undgaa. ;
thi ·elv om Toget, naar Brem n lø e , tager til
i F'arl, og en
dtømning af Hjælpeluftbe
holderen kan indtrrode, saa er der dog ved en
eg n sagkyndig Behandling af Brem en ikkP
forbunden nogen direkte Fare derved. Ved
stejle og lange Fald, hvor Hjælpeluftb.'holderen
ikke kan blive fyldt op mellem hver Brem. ning,
elvvirkende Enkammerbrem e derfor
l' r d n
ikke anvendelig uden en Forbedring.
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Fig. 4.
k�ma af Eenkammerb1·0m,0n i Br01n,0afsl11Lnin)!' stillin)!'. Hre1nsptrykket
tiirning- ophorpr.

Bremsekraftens Regulering ved Kunze-Knorr
Godstogsbremsen.

templet er ringe, saa :yn.k�r Trykket i Hja:-lpe
luftbeholderen under Ledning trykket derved,
al Trykluften fra Hjælpeluftbeholderen lrøm
mer over i Br l' msccylinderen. Er Trykfaldet i
Hjæ•lpeluftbeholdr1·en I-level aa :tort, at Led
ningsovertrykket formaar at o ervinde Gnid
ningsmo<l tandrn af lyre templet K og Af ki:r
ring ·glider n a, aa gør templet mej Afsk<r
ring glideren si-I Tom lag og indtag r en Mel
lemstilling. i •hvilken •Forbinde! :•n mellem Hjæl
peluJt.heholderen B og Brcm ecylinderen C er
af.brudt af Afskæringsglideren (Fig. 4-).
I
Brem cylinderen er der derved fremkommet et
Brem clryk, som kun er en Brøkdel af del højete Brrm etryk, og ved videre gradvi Udlad
ning af Ledning luft kan Manøvren gentage ,

Kunzc-Knorr�Bremsen hører til de selvvir
kende Eenkammerbremser og tr f[ der i Virk om
hed paa . amme Maade som dis e og kan derfor
uden indgribende Ændringer anvend s i Tog
. ammen med andre Eenkammel'bremser. Ved
Kunze-Kuorr-Brem en er det ved Hjælp af
Trykfor kydning mellem Hjælpeluftbeholderen
og tyreglider kamret blevet muligt at regulere
Br emsevirkningcn Lil gradvi (lrinvi ) al tiltage
og aftage, og ved Trykfor kydningen stiger og
falder Trykket amtidig i begg Rum, dog aa1 de al Trykket i Gliderkamret tadig i t be
stemt Forhold er tørre end i Hjælpeluftbc
'holderen. I clcn Hensigt er Hj lpeluftb hol
deren ved Hjælp af et bevægeligt I mp I delt i
lo Rum A og B, hvoraf B tjener til at for. ync
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Brem,'!ecylinderen med Trykluft, medens A er
forbunden med Gliderkamret. Den virksomme
Stempelflade paa A-Siden er gjort mindre ved
Hjælp af et med trmplet fast fo1,bundel lille
Moæslempel. saa at de paa 8 templet Yirkende
Kræfter kun kan holde Ligeræg.ten, naar Tryk
ket i A og Gliderkamrel er større end i B, nem
lig i ,det onwendlc Fol'hold- Lil de virksomme
8 tempelflader (Fig. :i). 1 enhver Ligerægt.·lil
ling af A-B-Stemplrt er Trykkrt i A lige saa
mange Procent højrre, .'$om stempelfladen er
større i B Pnd i A. For at foninge Kraftvirk
ningen pa1-t den ene side af stemplet maa man
udskille en De61l a[ s templet; delte , ker red
Hjælp af det nærnte �l odstempeI, der paa den
ene ide er paavirket af Trykket i A-Kamret
og paa den anden s ide af den almosfæriskr
Luft. ,Det Tryk, som Trykluften i A udøver paa
il•locl!,·templet, ophærer det ligesa.a store, me11
modsat rettede Tryk, med hvilket Tryklu.Elen
paa e,l Areal '\. om ModslempJets trykker paa A
B-!-:;templet og gør derved el Areal saa . tort som
· Modslemplet uvirksornt for Trykluften. Den
virk..<; omme Flaidedel pa.a. A-B-stemplets A-Sidc
blirer herefter kun den ringformede Flade, som
·bliver tilbage, naar man fra Stempelfladen
trækker en Oirkelflade af Størrelse s om :Mod
stemplets ; paa samme Maade som Trykfladen
paa Ryggen a E en afla.slet Ka'S1 seglider bliver
gjort det ::;tykke mindre, som ved Aflastningen
slaa r i Forbind•ehse med den fri Luft. A-Bslemplet har en Diameter paa 210 mm og Mod
•
slemple,l en Diameter paa 55 mm. De til. varen
de s temprlflader bliver henholdsvis ca. 346 og
23,7n cm2 • ,'3tempel-fladen paa Stemplets B- ide
rr da 31�6 cm2 , og den virksomme lempel
flaJdr paa A�Siiden er :322,7:'i cm2 (34-6 -:- :23.7:'"J).
Tryk[orskydning, forholdet mrllrm H og A rr rla

"
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Ved enhwr Ligrvægtstilling, som A-B-'Slemp
leL kan indtage, er Trykken i A 1,072 Gange saa
slo11l som i B; Trykket i A er 7,2 pCl. hojrre
rnd i B, fordi den rirksomme s tempelflade er
7,2 pCl. større i 13 end i A. Bliver Lednings
lrykkel vrd Brem, ning noget forminds kel, hvor
vC'd ,-.,'tyrevenlilen omstil'le•s Lil BremsesLillingen.
saa gaar 'l'rykluHrn fra B-Kamret over i Brern
secylin•deren. A-'B-Stcmplet følger derfor efter,
og Trykket i A og Gliderkamrel tager ved Ud1,idelsen af, indtil det er under Ledningstryk
kel. Derved forskydes Styrestemplet ,til Brem
seafslutningsstillingen paa samme Maade som
det sker med den omtalte Eenkammerbremse.
kal Bremsen derimod løses noget forhøjes
Trykket i Ledningen og Styrestempelkammerel
saa meget, at s
· tyrestemplet bevæger sig til Løs
Stillingen; derved tilføres der B-Kamret Tryk-

.

luft, og Trykforhøjelsen paa B-Siden af A-Bforskyder sig, ved at templet g,iver
efter for Trykket, til A- og Gliderkamret, h\'Or
Trykket forhøjes i Forhold ,til Stempelfladerne.
Delte Tryk 1·il da orerstige Ledningstrykket og
,;kydc I templet tilbagr til Lø.w afslulningsstillin
gen. Da tyre.,:;.templrl giYer eHer allerede fol'
en lille Trykforhøjelse i Ledningen og li'geledes.
ror al føre·I> til,bage til tø. eafslutningsstillingen.
gi 1·er {'fter for et mrget ringe Overtryk paa Sty
re..-templets Gliderkammerside, saa kan Løse
manøvren gentages efter Ønske.
Paa Fig. 5- ses disse stillinger. Fig. 5
1niser en endnu ikke af. lullet Løsemanøvre.
Ledning6·luften slrønirner fra f over Bund,glider
S og Afskæringsglider ;.; a igennem Kanal b Lil
.,
Hjælpelu Etbeholderen B; Brems ecylinderluflen
ligelede.s over begge Glidere og igennem o i den
fri Lu Et, og iA.-B-Stemplet rykker under det vok
sende Tryk i B ,til højre. kal en bes temt Lø.·e
grad fastholde·, og man .derfor afbryder LuH
bilfør.'ie.len Lil Ledningen, saa bliver Styreorga
...
nerne$ 'stilling ( tempel K og Glidere S og S a)
foreløbig uforandrede, indtil Trykket i A orer
vinder K templets :i\fodstall'd. !Dette gør da
sammen med Afskæring glideren S a .'Sit Tomslag cl. v. s . bevæger sig saa langt det kan
uden at lage Bundglideren med, og 1indlager da
Lø eafslutning.S'stillingen Fig. 6, i hvilken Af
skæringsgliderne ophæver Forbindelsen f-b
(Ledning - HjælpeluHbeholder) og Forbinde!
. en c-o (Bremsecylinder - frri Luft. Paa Fig.
7, som gengiver Styreorganernes tilling Yed
BremsniD'g, har K, s og S a paa Grund a[
Trykfaldet i Ledningrn gjort deres fulde Slag
til venstre. B og C er forbundne igennem ·,For
grening$ kanalerne b'-c ' og begge Glidere.
Hjælpeluftbeholderen B afgiver Trykluft Lil
13remsecybinderen C, og A�B-Slemplet rykker
under del .'lynkende Tryk i B Lil venstre. Vcd
at afbryde 'frykfaldet i Ledningen bliver K, s
og s a li-gelede.'! i Ho indtil Trykket i B og del
dertil svarende Tryk i A - ved al B-Luflen
strømmer Lil C - er sunket saa meget, a-l Over
I rykket paa K�s lempi els Ledn1ings.<;ide lader
..,
s glideren s a gøre Ilit
dette tilicre med Af.·kæring
"'
Tomslag •lil højre F'ig. 8, hvor s a ad.'lkiller
Forgreningskanalerne b' og c' altsaa afbryder
Porhøjel. en af Brem."etrykket. Der er derved
rnndet en fuldstændig Heguleringsmulighed.
Trykluften ,i A og Gliderkamret bliver ikke for
brugt derved, men Trykket lager tilsvarende af
•
og til, saa at der, naar Stemplet
kommer til
bage til Begyndelsesstillingen, opnaas det sam
me Tryk som ved Begyndelsen, og i det Øje
blik, aJttsaa naar Bremsen er helt løs, er Hjæl
peluflbe'h olderen ligeledes fuldstændig opfyldt.
Der opnaas herved, at Bremsen ikke kan

slemplet

'

svigte.
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'LJANSK iQKOMOTIVfi DEN DE
lede Jernbanevæsen bliver behandlet fra rent
æsteti k Standpunkt. Værket er udkommet paR
Gotzmann's Bogtrykkeri og Forlag i Hannorer
og koster irrclbunden 36 Mark. \'ærk
- el er i
andhed imponerende og indeh:ild-er 70:-l Bille
der, hvoraf ornr 400 Kunsl.tryk og .:20 flerfar
Yede Bi-lag.
Værket er delt i !� Hovedgrupper: I) J om
l1e-sten, 2) Jern vejen, 3) Jem hesten og Je1·n
Yejen i ·Naturens Ramme, 4) Jernhesten og
Jernvejen i Bybilledet, og Indholdsfortegnelse11
giver el Begreb cm Bogens Righoldighed, idet
denne, omfattende Billederne, fylder 3 Kvart
sider. Udførlige Und.erskr-ifter under hvert
Billede gør -det overflød.igl at eftersøge disse i
l<g/cm. 2
Teksten. Der flrrde næppe et Iand 1i Europa,
5 ��--ae----,--,----,---,-Ethvert
hvis J.okomotirer ikke er afbildet.
Billede, stort eller lille, er med sin dy'. lfølte
Forbindelse med den landskabelige Baggrund
et lille Kunstværk, -ikke alene langs Skinne
strengene paa Gotthard- og
implonbanen,
Løtschberg- •og den Rhabiske Bane, Albula- og
0
5 10 15 eO E5 JO J5 'fO 'f5 so .55 Sel<. Buninabanen, Semmering- og :Mariagellerba
nen, men og-saa langs Tandstængerne paa Higi
t
og Pilatusbanen, W· engeralpe- og .Jomfruhanen,
v første Vogn. - h sid�lc Vo.c:n.
ornralt hvor Jernhesten og Jernbanen ud fra
Fig. �J. Bremscd iagrarn l'or 1°'C'rso11- og
sig selv forlener Fladlandels mere en.sformige
Gods1ogsbre111sc11.
Natur med Evontyrets Trylleri. Det l'ære , ig,
fremskyndede lette Antrækning a[ Bremsen om Jernhesten mægtigt vokser frem fra den
ladet· Toget løbe langsomt sammen og giver del hla,nke Skinnestrengs Pe,rspektiv, eller naar den
....
te en vis Stivtbed; den langsomme Stigning udspyr Skyer a-f Damp paa St0r.. tad.·banegaar
af Bremsetrykket formindsker Forskellen paa de den ·ignalbelyste Spol'l'1irvar, hvorfra. kling"-'r
paa samme Tid modYirkende Kræfter rnd To de hoje Toner fra vor traflktekni ·ko Tidsalder.
gets For- og Bagende og ophæver dened Aar At meddele mere v-il sige at fornrette andet,
sagen til stærke Sammenløbninger og Ryk i To thi alt er repræsenteret i righoldige Bille·der og
get. For at opnaa et Bremsetrykdiagram, som Tekst, Lokonrnti rer og Vogne, Overbygning og
Fig. 9 vi er, er der tilføjet et Luftoverførsels Signalvæsen, Broer og Tunneller, Banegaarcle
kammer, , en Mindstetrykventil og en Drosselgen og Bygninger.
Skrevet med Inderlighed og varm Begej
nemboring, af hvilke de to sidste er anbragt
passende leder paa den fra B til C førende strill'g for Stoffet, vil det s. magfuldt udstyrede
Ledning.
( Fortsætte� ) V,erk, som det første internationale Jernbane
kun. talbum, være velkommen i alle Kredse,
Fagmanden en Rekreation e[ter Dagens Ar
JERNHESTEN OG JERNVEJEN
bejde, Lægmanden et lærerigt Anskuelsesmid
del, Naturvennen en kær Hejseerindri- ng,
aar betydende LokomoLivteknikere med Kunstvennen et værd·ifuldl Bidrag til hans
Rette klager: »Adelsmand, Tigger, Bonde, Sol
amling, Ungdommen en ansµorende og opdra
dat, alle har fundet deres Digter, Kunstneren, gende Gave.
Haandværk�:ll'en, Købmanden, Lægen, Juristen,.
Alt i alt er det efter tall'ige betydende Jern
Teologen har betydeliige Forfattere sat et Min baneteknikeres samstemmende Udsagn en Ny
desmærke, men vi staar næsten fuldkommen delse at læse delte Værk og betraglo dels itC'r
fattige ti !bage«, saa er nu endelig efter Loko lige Billeder, fra hvilke overalt ly,;er BegC',islrin
mobivets mere end hundredaarige Udvikling gen fol' Jernbanevæsenet.
dette længe og iybtfølte Savn blevet afhjulpet,
13-x.
idet et imponerende Værk • Von eisernen Pfer
don und Pfaden«, .Jernhesten og Jernvejen, nu
,
er fremkOTnmet. Dette Værk n f Ing. Dr. Walter
Strauss er det før,ste internationale Jernbane
kunstYærk, og hvovi for .første Gang det am-

En bn1gbar Godstogsbrem e maa ikke alene
være ful lændig regulerbar, men maa fremfor
alt muliggøre en stødfri Bremsning af lange
Tog. For at opfylde denne Fordring støtler
man sig med. Kunze...,Knorr-Bremsen til de Er
faringer, som er gjort ved Forsøg med den
gamle Knorr-God logsbremse, hvorl'ed man har
l,t >rt, at de skadelige Følger af Bremsevirknin
gens ringe ,Forplantning ha lighed lil Bagenden
af lange Tog k ,u n kan ophæves ved at adskille
Bremsningen til først en hurtig l fot·plantet let
Antrækning af Bremsen paa Vognen og en
derefter følgende· lang ommere Stigning af
Brem eslykket indtil dettes Højesle·væ1xli. Den
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AVERTERING OM SIGNALETS
STILLING

Den, for nogen Tid siden indtrufne store
Jernbaneulykke ved Herne i Tyskland, har for
anlediget, at den tyske Pres e har be kæftiget
sig med ikkerhedstjenesten og Signalordnin
gen ved Banerne. Saalede er Spørgsmaalet om
Anbringelse af en automatisk Signalviser paa
ny trukket frem, hvorved Lokomolivføreren paa
sin Plads paa Lokomotivet kunne iagttage,
hvilken tilling et i Nærheden værende Signa!
indtager. Der er fremført Anker overfor Jern
baneledelsen, fordi el saadant Apparat ikke er
kommet til almindelig Anvende] e, saa at de
Farver, der er forenede med Vanskelighederne
Yed at iagttage et Signal i Taage og Snestorm,
maa kunne bringes ud af Verden. I den An
ledning har Ledelsen for de ty ke Rigsjernba
ner udsendt en Kommunike i pørgsmaalet.
hvis Indhold i Korthed gaar ud paa følgende:
Rigsjernbanerne foretog allerede i Aarene
før Krigen talrige Forsøg med de me. t for
skelligartede Anordninger for Signa I billedernes
Overføring fra Banen til Lokomotivet. Ingen af
de prøvede Patenter og Opfinde! er opfyldte de
Krav til Paalidelighed, der maatte stilles og
kræves for Indførelse af en aadan Anordning.
Unde1' selve Krigsaarene og de nærmest føl
gendeAar maatte Forsøge'Ile lægges til Side, men
blev igen optaget i 1923, forinden den store
Jernbaneulykke ved Kreiensen indtraf, end
skønt der almindeligvis inden for Lokomotiv
førerkredse udtaltes Tvivl om, at saadan An
ordning nogensinde skulde blive til virkelig
Nytte. Ogsaa indenfor andre Jernranefagkred
se viste sig en stærk fodvilje med samme.
·Med Erindringen om tidlig�re daarlige Erfarin
ger med Signaloverføring ad mekanisk eller
elektromagnetisk Vej vendte man sig mod Ra
diotekniken, ved hvis rige Muligheder man ven
tede sig gode Resultater ogsaa paa dette Om
raade. De stillede Forhaabninger er imidlertid
til Dalo desværre ikke blevne opfyldte, endskønt
et af de større ledende Firmaer paa det radio
tekniske Omraade har sat sine ypperste Kræf
ter og Hjælpemidler ind paa at finde et paa
lideligt System. Rigsjernbanerne Ledel e fortætter stadig Forsøgene og Spørg maalet om
Signaloverføring til Lokomotiverne følges med
stor Opmærksomhed. Forsøg vil fremdele. bli
ve i iværksat med saadanne nye Anordninger
der ikke er •behæftede med de ?ifangler, der
er konstaterede ved tidligere Forsøg. At Sig
naloverføring til Lokomotivførerne. Plads paa
Lokomotivet efterhaanden vil kunne ske med
Præcision, derom næres der ikke Tvivl. Hvor
lang Tid dette vil vare, inden man naar saa
langt, er det dog svært at dømme om.

om særlig bemærke! e værdigt nævne-s, at i
Amerika har man i Aarene efter Krigen med
stor Iver og med Anvende! e af uhyre Beløb
forsøgt at løse Opgaven, men man er kommen
til det Re sultat, at det er rigtigere at vrnte til
Tyskland har u<leksperimenteret pørgsmaalel.
inden man begynder at udruste Jernbanenettet
med ufuldkomne Anordninger.
Man maa uden ·Tvivl regne med, at der end
nu hengaar mange Aar, inden det lykkes at
naa en fuldstændig tilforladelig Anordning.
Under di se Omstændigheder tvinges man til at
henvende sin Opmærksomhed paa andre Mu
ligheder for at forhøje Sikkerheden. Et almin
delig anvendt Middel er Amendel e af Knald
signaler. Ved de tyske Jernbaner anvendes saa
ledes Knaldsignaler til Be kyttel e af Tog, der
maa standse paa Strækningen, eller for at ad
visere lokomotivpersonalet om at et ikke be
kendtgjort toppesignal er i J1:--erheden. Anven
de] e af Knaldsignaler i Forbindelse med Ind
kør els ignaler er ikke foreskrel'et som obliga
torisk. - Ved Ulykken ved Herne forelaa saa
ledes ikke Betingelse for Anbringelse af Knalclignal.
Et andet Spørgsmaal, der maatte tiltrække
sig Opmærksomhed, er Muligheden af i Taage
at gøre Signally.sene skarpere, aalede at de kan
gennemtrænge Taagen, hvilket skulde kunne ske
ved at forsyne dem med en Linse•anordning.

.-· ., ��'.l:���,n�

��fz x

25 AARS JUBILÆUM

Den I. ;\[aj kan Lokomotivfører A. (!rac1'r
se11, Bredahl ga<le 3, JyLorg, fejre :25 Aars
dagen for sin Ansættelse som Lokomolirn1ancl.

A. Graversen.

Graversen blev antaget ved Banrrne 1. April
J.895 ble1· ansat som Lokomotivfyrbøder i Ny
borg 1. Maj 1900 og kom ved sin Forfremmel
se til Fører 1. 1M aj 1915 til kanderborg, hvor
fra 'han vendte tilbage hl Nyborg 1. Miaj 1917.
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Graversen 'har altid inleres eret taget livlig Del
i Organi ation arbejdet, er en meget paapa e
lig og pligttro Lokomotivfører, dertil ab olut
tjen tvillig og flink om Kammerat.
Hjertelig til Lykke.

T.

JUBILÆUM

Den 1. April fejrede Lokbmotivførerne A. P.
Andersen og A. P. H. Andersen i Aalborg deres
25 aarige·Jubilæum.
·
A. P. Ander en var paa Værk tedet i :Aar-

DELEGERETMØDET
-.I....

1 Forbinde! e med IJ)elegeretmødet agter Aal
borg og Aarhu Afdelinger at arrang re en- Re�
vyfore tilling i Aarhu en af Modedagene, hvil
ken Dag, det vil blive, er endnu ikke bestemt.
Entreen til denne Forestilling, der ætte, -i ·
Forbind Ise med 'e t efterfølgende mindre Bal,
ko ter 1 Kr. 50 Øre, og det forventes, at Møde
deltagerne i stor Udstrækning vil benytte Lej
ligheden til at deltage i denn
ammenkomst.

Borgmester.

Lokomotiv fyrbødetkredse,ns · tidligere fler
aarige Formand, L. Rasmusseu, der ved By
raadsvalgel i ·kanderborg blev indvalgt paa
ocialdemokratiets Liste, er ved Lodt.:.-::-ekning
blevet valgt til Borgmesler.
A. P. Andersen.

hus og ansattes i Frederik havn, kom 1910 til
Aalborg, hvor han siden har været.
A. P. H. Andersen ansattes ligeledes i Fre
derikshavn fra Ar. Vk., men kom alle1'ede i 1902
til Ab, hvor han har været siden.
Om begge Jubilarer kan siges det sjældne, at

De franske Lokalbaner.

Det franske K'.ammer har besluttet at for
høje cle aarlige Bidrag til de med Ta·b drevne
Lokalbaner .fra 600 Frcs til 750 Frc pr. Kilo
meter. Denne Forhøjelse kal k-0mme Per o
nalet til Gode i Form af Dyrtidstillæg og Løn
forbedring. Lokalbaneforbund�rt ·havde ai1søgt
oni en Forhøjelse af 500 Frcs.
Elektrificering af skaanske Baner.

Paa et Lørdag den 21. farts i Malmø af
holdt føde fremsaftes Planer om Elektrificering
af bl. a. Malmø-Simrishamn og Malmo-Trel
lehorg Jernbaner. Paa Mødet redegjordes for
de Omko tninger, der var forbundet m d Gen
nemforel en af Planen. Sammenkorn ten rar
af g,an ke privait Natur og hele Spørgsmaalel
befinder sig paa et forberedende Stadium.
8 Timers Dagen ved Kapstadens Jernbaner.
A. I'. f-1. Ande1se11.

de har kun Venner. J ubilæum:dagen bleY da
og aa en Fesbdag for dem begge, idet Lokomoliv
førerne ved en Deputation overrakle hver af
dem et dobbelkapslet Guldur lige om og aa Ju
bilarerne gamle Lokomolivfyrbødcre ved Depu
tation overrakte dere gamle Førere en Garn
med Adresse.
Det ·livlige Rykind af Gratulanter i de re
·pektive Hjem vidnede i bøj Grad om, hvor
afholdte Jubilarerne var.
R.
BEMÆRK

Hovedkassereren Adres e er fra og med den
2. Maj 1925 Østerbro Maskindepot, Kobenh. Ø.

Paa For lag af Arbejdsmini ter ltfalan er
der ved de sydafrikanske Jernbaner blevet ned
sal en Kommi ion for at udrede pørg maalel
angaaende Indførelse af 8 Timer dag n. I Kom
mis ionen har og aa organiserede Jernbanemænd æde.
Kornmi ionen er traadt sammen i Kap La
den og er i fuld Virksomhed.
Blaaviolet i Stedet for grønt Lys i Signalerne.

Ved -de venske 61batsban r liar der i rrogen
Tid fundet omfattende Undersøgelser' ted under
Ledelse af en fremragende Autoritet paa æ'ar
ve yn kforskningens Omraacle for at find et
rnrligt for Vejovergangene passende Lyssignal
Y tern, der i videste Omfang kunne betrygge
Trafik ikkerheden mod Farveblinde.
Di ·s Under øgel er,- der · i alt væ entlig er
afsluttede, har ført til Re ultat, at det er lyk-
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kedes at frems lille et s ignalsys tern med to uens
fane-de Lys, 'hvilke skulde kunne adi,killes fra
hinanden selv af en ,Farveblind. ·Farverne er
rødt og blaaviolet. Det grønn(l SignaIlys er saa
ledes kaSS eret. For yderligere at understrege
Forskellen mellem de uens Lysskin bar man
ladet disse fremtræde i Blinkning(lr med forskellige Tidsintervaller for hrnr af de to Ly .
Er intet
• Tog undervejs og Overgangen fri mar
keres dette ved ·blaaviolet Lys i en rolig lang
som Blinkning. Er der Tog i 'Nærheden frem
træder automatisk el kraftigt rødt ILy-s med
hurtig Blinkning.
,Det nye Signalsystem vil om kort Tid blive
taget i Brug ved de svenske .3
' tatshaner, og vil,
for s aa vidt det opfylder de Forvnelninger, der
stilles til s amme, blive helt gennemført.
Baner og Biler.

.

Det flere Gange omtalte Udvalg ang,aaende
Ordning af Forholdet mellem Baner og Biler
rr nu nedsat. 0 dvalget kommer til at bestaa
nf '17 iteclli:-mmer. Til Formand er udpeget
Kontorchef Øllgaard i Trafikministeriet og til
Sekrela•r Fuldmægtig 0/11/ !Jciny i samme Mini
. lrrium.

.,

Elektrisk Lommelampe uden Batteri.

De saa almindelig benyllede Lom1)1ela111pPr.
I1vortil , trommen lercres fra el Tørelement, er
l.Jeh,dtel med ·i\fanglcr. og der arbejdes derfor
stadig paa at fremi.·tille en Lampe, der benytter
Strøm fra en i selve Lampen indbygg et Gene
rator. :Man vil muligvis erindre Konstruktio
ner, hvor Drivkraften [rem. kaffedes ved, at man
med den ene Haand usland "elig trak i en snor.
.saa, længe man ønskede at Lampen kulde Jy.-e:
eller ved uafla.delige ...,
,'ammentrækninger a(
Haanden. Begge 'ha rde den ;:;tor(~ �fange!, al
Haanclen tnrllede . og al den var ude lukket fra
"
at udfore andet Arl-ejdl'.
I drn sidste Tid er d •r fremkommet en ny
Konslrnktion, for hvilken Pran•»·kmanden Lorin
ltar .tEren.
Som Drivkrafl lienytle.'> det menneskeligl'
Aandednet, idel man, gennem el Rør bla>ser
l.u[t ind pmt et lilll' Turbinehjul. der rr for
synet 111<:'1 (i() s karle. Generatoren er koblPI
direkte paa Turbineakslen, hvorreel man un l
gaar lunge l' cl rek;:linger.
.-\k$ lens Tappe, hvorigennem 'trømmen le
dt's. hviler i Lejer. der er gjort svagt elasli;,;ke.
hrnrvecl god Forbinde! ·e sikres. uden at Gnid
ning modstanden forhøjes udover det nøch·en
d iore.
Om Lamprn ga•lder ,del som Horedregel. at
den ·kal han, el saa ringe slrømforbrug som mu
ligt; drns Traacle. der for del blotte Øje næs ten
l'J' u.synligr. er. fremstillet a[ en ,,\ olfram-Thor
Legering og har en Gennem:nit ·tykke!. e a[
0.008 111111. · Tils,vlning ;ci[ Thor tjener til al
g-on' dL\111 mere ela.�li.-ke. ,maledes at de er meget
modstand. dygtigr on:-rfor Stød. Lampen er l-c•1·pgnet til. cl lromforbrug af 0.06 Amp. og en
'pænding af 2,5 Volt.

..

..

Fremkomst af foucaullske Hvirvelstrømme i
del magnetiske Felt bevirker, at Lampen ikk>
slukkes .straks, men vedbliver med at brænde i
ca. 20 Sekunder, efter at man er holdt op med
at puste i den. s ærlige Anstrengelser ved at
holde Turbinen i Gang kræves ikke, idet det al
mindelige rolige Aandedræt er tilstrækkelig til
al give Generatoren den fornødne OmdrejningsT. f. M.
hastighed.
lldtændere af sammenpresset Savsmuld

med et endnu ukendt Bindemiddel er fremkom
met i Frankrig. De er lette at brække i 'Smaa
stykker og egner sig fortrinlig til Optænding.
De s lilles som Briketter op paa Højkant og fæn
ge, r øjeblikkelig ved Hjælp af en almindelig
Tænds tik, og •brænder, længe nok til at antænde
Kul. De er gennemhullede for at give større
Tændfl.ade og egner sig udmærket til Formaalet.
T. f. M.

..

HJERTELIG TAK

.!\[in bedste Tak for al venlig Ovma•rkisomlied
red wit Jubilæum.

A. P. Auderse1t.

Hjertelig Tak for den store Opmærksomhed
paa min J ubilæumsdag..
H. Folkenberg, Gb.
L
Hjerl•lig
Tak for venlig OpmærksomhL•d ved
mil Jubilæum.
P. R. Hanse1t, Gb.

..

Alle, som glædede mig paa min Jubilæum. dag, bringer jeg herved min hjerteligS('I
t Tak.
A. A. Moller, Korsør.

..

Enhrer, som bidrog til al g9re min Jubila!
um;,;dag saa fe.-tlig som den blev, bringe$ herred min l1jerteligste Tak.
_:·
H. C. G'leernp, Aal'lrn s.
I

Hjerlelig Tak for udvist Opmærk ·omhed ved
mil Jubilæum.
H onore, Fredericia.
. -\lit'. som risle mig Opmærksomhed paa min
.J ubil,t•um$ dag, Lakkes herved paa det hjertelig
ste.
R. H ciid. Am'hu;;.
Hjc > rlelig Tak for udvi" t Opm,t•rk."omhed ved
mil Jubilæum.
i. /•'. Jense11 Korsør.
Hjertelig Tak for uchi -t Op1merkb·omlLecl ve,l
mil Jubil,eum.
1'. Falck, GIJ.
Hjertelig Tak for venlig Opn1,erksomhed ved
111il Jubil,l'um.
A.. IJarn tein, Gb.
tljert,Iig Tak foi- renli, Op1mcrk'omhed ved
mil Jubilæum.
Evald Møller, N yborg.
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Modtag min hjerteligste Tak for Opmærk somheden ved m it 25 Aar Jubilæ um.
C. J . Kalsbøll, Aa rhu .
For a l venli g Op mairkso mh cl ved mit Ju bii, um ta kk e hj erte Iig t.
C. F . C. Ol ·e11 , Gb.
Hj erteli g Ta k f r ve nli g Op mærkso mh ed ved
mit Jubi læ um .
A.. P . H . Ane/er 'en, Aa lbo rg.
Ta k for uclvi t Opmærk om hed J) Ra min J 11bil æum s dag.

Gl, r. Pl,(//nbech.

AoRE5Sff0

T,okomo fivf ørerkredsen.
Viborg : Form a nden

a rn og Aclre e r: ~\ I .
Jacor en, J yll a n dsgad 11 '3 .
K a erer en s Na n1 o r Adr s e r : J . J en en ,
) fidcl ags højvej .

l,oko111olir/yrbuderkrrcl e11 .
Fredericia : Form a nd en, Adr0-1 SP r etle · t•il: A .

A. H as be rg. »Athen «, Hj . af Pran ge r- og BliC'h e r vej.

Hj erteli g Tak for udvi. t Opmæ rk ·om'lrnd ved
mit Jubilæ um .
A. lit . Ko11g lad, yborg.
Alle Meclan aitte fj ærn og næ r , om viste mi g
.·aa m egen Opmæ rk omhed pRa min 25 Aar.
Ju l il æu msdag, bedes heri genn em modtage min
hjertelig t Tak .
H . Lund, kan clerhorg ...
0

l clnæv11el e fra 1

- 2,5.

H aanclvæ rker A . Nl. C.
xel se n, kand e rborg, til Lokomotivfyrbøder j Ti ngl v.
H aandvæ rker A. H . Boy. en , Tond er , til Lokomotivfyrbøder i kel kør.

l•'u r/lyttelse eft er Ansøgning frn I "- 2i5.

Hjerteli g Tak for ven lig Opmærksomhed ved
mit Jubilæ um.
N. S. ielsen, Esbjerg.

Lokomotivfyrbocler A. P. R as111u
ri ia, til Tønder .

en , Frc"le-

nød:

Lokomoli vfyrbød er E . V. Agge r ,
borg. den 3l. Ma rt . 1925.

ærværende

AALBORG· BRØNDUM ·HOBRO
AKVAVITTER

kand er-

umm er er a fieverel p aa Avispos/konlorel d. 20. A pril.

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
Veste rbrogade 11.

LOTHARDT D AHL.

Telefone r 3067 & 5605.

Helgol andsgade 1,

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark.
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst.
l'ore /\11 /omobiler korer 011era ll i Byen oa For.,1.,•rlrr.

I

Vesterbrogade 63,
H.i . af Dann ebrogsgade.

I

Dame--& Børnekonfektion
samt KJoler

I

Smaa Priser.

RATEBETALING.
Blomsterforretningen

,,CANA"

Vesterfælledvej 67
T el,·fo11 \' ps1er !-<921

Buketter, Kranse og Blomster altid billigst

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd sa mt Lægers Forhrugsforening.

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

DANSK A

D E L S LIVSFOR STKRI NG88E f,S K A B
,, KOLDTNfi H US "
Statste~f. Nr. 2.'l
Te_qner alle Arter

ru.

Centrnl

<>rrrtrrt U98
/ Livsforsikring med Ald erdom s for Ol'l~c l-·e.
SPECIALITET: \ Ka pitalforsikring med Arv erente.

Ø

=

"'mk . Gummivare

Ve ste r gade 3 U l11. I .
h dtrsprtjltr, H iltU- t SJ(tpltjtnlikler

111. Prisliste
SO Øre I
11 IR ET tllP!DITlOI
Tel1.
10 ,et hba1

.. ,rn i- 11 "!!MI i t' !18 " •. l\ j"'l,p" trnv11 li.
VPAll'f 8173 "11, r Centr. 14,613
Udgaa r '.t l, a nj!"e 111 H1t 11 t1d h ,z .
Al.0110Pm..ut,•pri• : 6 Kr. aarl iiz.
TPea .. • 111111 1111" P0Mtkon111rer I Skanlli r. avi"n.

l{.-111u..i1nu :

KOLDJ NG-

L ivsforsikringer

>

.'100

Bemærk

LÆD ER HANDELEN
Ny Carlsbergvej 24

1195

Telf. V. 9422 x.

Lnrs Mnthiexerr .

A n 11 on c .. - 1<:x p••d it ion
Ny Vestergade 7 3 . K0b e11havn 8.
I elefon Cen t ral 146 13.

Kontortid Kl 10- 4.

Freder iksberg Bogtrykkeri, F alkoneralle 11.

