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........ Bilag.

Tilbages end es med 1 B~l~g
Genera ldirekto ratet, Maskina fdelinge n,
idet man tillade r sig at meddele , at revnede ~ge r og Fælge i Hjulstjerner ne paa Lokomo tiverne Litra R har v æret mege t alminde lige.
Inden man i herværen de Vær ks ted fik elektris k Svejsea pparat,
blev de paagælde nde, revnede Hjulsæt oversen dt til Centralv ærksted et
i Københa vn t il Svejsnin g. Siden har herværen de Værksted selv svejset Hjulstje rnerne, som Regel efterh aanden, som Hjulsæt tene skulde
fors yne s med ny HOulrin ge.
Rev ne rne bliver mejslet op og skærpet fr a begge Sider, og under
Svejsnin g af Eger ne anbring es smaa "Pinol-D unkrafte " mellem Fælg og
Nav f or a t undgaa, at Eg erne efter Svejsni ngen bliv er for korte.
Haar flere ved Side n af hinande n værende Eger samtidi gt skal svejses ,
kan dette imidler tid ikke helt fo rhindre s, og Fælgen t rækker sig
derv ed lidt ind.
I saadanne Ti lfælde udfylde s den i Fælgen fremkomn e "Hulning "
v ed Paasvej sning af nyt Materiale , hvoreft er Hjul fæl gen afdreje s.
Denne Fremgah gsmaade har v ist sig hensigts mæssig, , og Hj ulstjern erne
holder nu godt . En stor Part af R-Ma s ki nernes Driv- og Kobbelh jul
er i Tidens Løb blevet r epar eret paa forannæ vnte 1 aade.
Af raa Hjulstj e rne r til de 2-cylind re de R- laskine r haves paa
Lage r i herv ær e nde Værksted :
4 Stk. Drivhju lstj e rner

l

2

It

forreste Kob belhjul stjerne r og

4

li

bageste

li

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

Rjul sijer ner, maa n

nte Be o1dn1ng for Tiden anses for tilstr ække lig
Re~er ve saave l for herve ren ·vær ~ted som for Københavns Værk
sted.
I

b. m. Cent ralvæ rkste det, Køben havn,

under Henv isning til Værk stede ts Paate gning paa Genp artss krive
lse
af 22. f. M. (Nr. 522,0 1).

