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. .. .. ... Bilag. 

Tilbagesendes med 1 B~l~g 

Generaldirektoratet, Maskinafdelingen, 

1957, 
Journ. Nr . ... . 

idet man tillader sig at meddele, at revnede ~ge r og Fælge i Hjul-
stjernerne paa Lokomotiverne Litra R har været mege t almindelige. 

Inden man i herværende Vær ks ted fik elektrisk Svejseapparat, 
blev de paagældende, revnede Hjulsæt oversendt til Centralværkstedet 
i København t il Svejsning. Siden har herværende Værksted selv svej-
set Hjulstjernerne, som Regel efterhaanden, som Hjulsættene skulde 
fors yne s med ny HOulringe. 

Rev ne rne bliver mejslet op og skærpet fr a begge Sider, og under 
Svejsning af Egerne anbringes smaa "Pinol-Dunkrafte" mellem Fælg og 
Nav f or a t undgaa, at Egerne efter Svejsningen bliver for korte. 
Haar flere ved Side n af hinanden værende Eger samtidigt skal svejses, 
kan dette imidlertid ikke helt fo rhindres, og Fælgen t rækker sig 
derv ed lidt ind. 

I saadanne Tilfælde udfyldes den i Fælgen fremkomne "Hulning" 
v ed Paasvej sning af nyt Materiale, hvorefter Hjulfælgen afdrejes. 
Denne Fremgahgsmaade har v ist sig hensigtsmæssig,, og Hj ulstjernerne 
holder nu godt . En stor Part af R-Ma s kinernes Driv- og Kobbelhjul 
er i Tidens Løb blevet r epareret paa forannævnte 1 aade. 

Af raa Hjulstj erner til de 2-cylindrede R- laskine r haves paa 
Lage r i hervær ende Værksted: 

4 Stk. Drivhjulstj erner 
2 It forreste Kobbelhjulstjerner og 
4 li bageste li 

l 

og da man hidtil ikke har maattet forny nogen af de i Drift værende 



Rjulsijerner, maa n nte Be o1dn1ng for Tiden anses for tilstrækkelig 
Re~erve saavel for herveren ·vær ~ted som for Københavns Værksted. I 

b. m. Centralværkstedet, København, 
under Henvisning til Værkstedets Paategning paa Genpartsskrivelse 
af 22. f. M. (Nr. 522,01). 


