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Til stede for de interesserede baner: direktør KUhlman, Frederiksværkbanen
kontorchef Olsen, Lollandske Baner
(i stedet for dir. Terp Lassen,
der var sygemeldt)
direktør Sørensen, Aalborg Pb.
direktØr Nielsen, Odderbanen
driftsbestyrer Ronøe, Lemvigbanen
samt de maskintekniske konsulenter: overingeniør A. Sørensen
maskiningeniør Bay
til stede for reguleringsudvalget:

direktØr Johansen, Holbæk Pb.
regnskabsfører Volther Larsen
civilingeniør Lange

gæster inviteret af privatbanerne:

direktør Harboe
direktør Hjortkjær
civilingeniør Mamsen

til stede for Frichs:

ingeniøI' Floor
kontorchef Møller

--------- -----...

Efter mødet med Titan oplyste banerne, at de havde drøftet
forskellige detailler vedrørende de 750 hk diesellokomotiver, som
man havde bemærkninger at gøre til udfra erfaringerne i den forlØbne driftsperiode , hvorfor man anmodede Frichs om a t tage
stilling til nedenstående spørgsmål.
l) På forskellige baner havde det vist sig, at motorerne begyndte at ryste efter nogen tids forløb, og en undersøgelse
havde godtgjort, at bøsningen i det flexible svinghjul var
blevet slidt (utilstrækkelig smøring ) . Frichs havde udskiftet bøsningerne og fremhævet betydningen af, at de blev
smurt rigtigt, men banerne ville gerne vide, om . spørgsmålet
dermed var løst, så meget mere som man var vidende om, at Frichs
havde udfØrt en ændring af konstruktionen på Lemvigbanen,
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hvorved man blev i stand til at fylde fedt på uden at
risikere, at lejet blev overfyldt, og fedtet trængte ud og
ødelagde gummiklodserne.
Banerne ønsker derfor denne konstruktion overalt.
Ingeniør Floor oplyste, at den på motorerne anvendte konstruktion har kørt i hvert fald siden 1935 - måske længere
endnu - uden at give anledning til reklamationer. Ganske
vist er ankervægten på de nye lokomotiver større, men da
lejet er dimensioneret tilsvarende, skulle der ikke være
grund til at ændre konstruktionen. Det er rigtigt, at
Frichs har foretaget en ændring af konstruktionen på Lemvigbanen, og såfremt erfaringerne skulle vise, at denne løsning
er den beds~ var det Frichs' hensigt at gennemfØre den
samme ændring på de øvrige lokomotiver, efterhånden som de
kom til revision.
Ændringen på svinghjulene udføres uden udgift for banerne,
forudsat at svinghjulene sendes til Frichs.
2) Banerne ønskede smøringen af centerlejerne ændret fra fedtsmøring tiloliesmøring, idet erfaringerne i praksis havde
vist, at fedtsmøring ikke var tilstrækkelig effekti~ således
at det var nødvendigt l - 2 gange om måneden at løfte lokomotivet så meget, at der kunne fyldes fedt i centerlejet.
Banerne ønsker ændringen f or ot aget uden udgift for dem.
Ingeniør Floor oplyste, at spørgsmålet havde været fremme
under de indledende forhandlinger, men da udvalget havde
henvist til, at den pågældende bogiekonstruktion havde kørt
adskillige år på Frederiksværkbanen uden reklamationer, blev
den oprindelige udfØrelse bibeholdt.
På et senere tidspunkt blev det oplyst, at Frederiksværkbanen
allerede for år tilbage havde indført oliesmøring på forbilledet CM 3). Det blev aftalt, at Frichs i samråd med
Fr ederiksværkbanen udarbejder tegning af oliesmøring og brugs ~
anvisning, som derefter tilstilles de øvrige baner.

3) I praksis har det vist sig, at smøreolietermometrene og
kølevands termometrene ikke kan holde. Der er ustandselig
brud på dem. For kølevandstermometrenes vedkommende kan
problemet eventuelt løses derved, at man sætter en prop i,
der ved kontrol af fjerntermometrene kan bruges til at sætte
et kontroltermometer i ~ For smøreoliens vedkommende er det
noget anderledes, idet der ikke findes anden mulighed for at
kontrollere smøreolietemperaturen end ved at benytte termometret på maskinen. Ingeniør Floo r oplyste, at man allerede
havde rejst spørgsmålet overfor l everandøren, og såfremt man
ikke kunne skaffe en tilfredsstill ende løsning på termometrenes udførelse, ville Frichs fremkomme med forslag til
ændring af instruktion og kontrol .
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4) Banerne er utilfredæmed de l everede vinduesviskere. De
vil gerne have dem udskiftet med Bosch vinduesviskere lig e som
på Frederiksværkbanen og afr eg ne t på samme måde.

Ingeniør Floor oplyste, at de omhandlede vinduesviskere er
nøjagtig samme type og udførelse, som kører i hundredvis på
statsbanerne, og Frichs har derfor ikke fundet anledning til
at foretage en ændring i denne udfØrelse og kunne ikke - i
hvert fald ikke uden først at have undersØgt, om statsbanerne
eventuelt vil overtage de leverede vindueSviskere - gå med
til en udskiftning.
Frichs vil ved statsbanerne undersØge, om der er særlige
forskrifter om vedligeholdelse af vinduesviskerne, og underrette banerne i overensstemmelse hermed.

5)

Det oplystes, at fr '~~ ntvinduerne oft e er meget utætte. Dette
spørgsmål vil blive nærmere undersØgt af Frichs. Yderligere
vil det blive undersØgt, hvad der bør gøres for at forhindre
vinduerne i at revne.

6) Banerne lod forespørge, om der var noget til hinder for at
lukke de ventilationsåbninger, der er udenfor kompressorerne
i generatorrummet. Frichs oplyste hertil, at det var der
ikke noget i vejen for, da der var rigeligt med frisk luft i
generatorrummet. Lukningen af ventilationsåbningerne kan
foretages med en finerplade bagved jalousiet. De baner, som
ønskede sidevæggen isvejst ny plade, foretager selv dette,
når lejlighed gives~

7) På Lemvigbanen blev det all sI' 8dø ved afleveringen konstateret,
at luftventilen i tidsbr emse,:".:;læet ikke slap luften hurtig
nok ud af hovedledningen, s å l ede s at det varede for længe,
inden bremsen faldt i, ligeso rn bremsetrykket heller ikke blev
tilstrækkelig stort.
Ingeniør Floor oplyste, at Frichs, selvom der ikke var nogen
bestemmelse om, hvor hurtigt bremsen skulle virke, var klar
over, at ventilen ikke var den samme, som man har anvendt
ved tidligere lokomotiver, og da Knorr ikke kunne eller vill~
levere denne ventil, havde Frichs selv kopieret den og ville
sørge for, at den blev sendt rundt til samtlige baner tillige
med indbygningstegning og forskrift .
8) På en enkelt bane havde man bemærket en tendens til, at
bremsetøjet vil hugge. Frichs var i gang med eksperimenter
for at reducere støjen. (Eksperimenterne udfØres på Odderbanen).
Så snart et tilfredsstillende resultat er opnået, vil
ændringen blive gennemført på samtlige baners lokomotiver
ved at nye respektive ændrede dele til udskiftning fremsendes.

9) Banerne gjorde opmærksom på, at frontprojektørerne ikke var

tilfredsstillende, idet de efter me get kort tids forløb var
så sorte i hUlspejlet, at de sle t i kke kunne lyse.
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Ingeniør Floor oplyste, at frontprojektØrerne var leveret~
nøjagtig som de igennem årene var leveret af Scandia til
Mø-vognene, og at Frichs ikke havde været vidende om, at man
også ved statsbanerne var utilfredse med projektørerne.
Der blev nu arbejdet med en forbedret konstruktion, og
Frichs træder derfor i forbindelse med Louis Poulsen, som
leverer projektørerne, med henblik på at få dem ændret
efter de indvundne erfaringer.

