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ltatalog over de vigtigste aangler 

P'orklaring : 

Vbgndelene (kaftlX)l'lenterne) er opstillet i en liste med fire spalters 

1 Betegnelsen p\ den kanponent san skal underæges 

2 tbmter 

3 MaB3lerne sanmenholdt med de gældende betingelser (kriterier) og, delvist, med 
anvisninger p\ hvordan manglerne opiages 

1,,,.....__ 4 Forholdsregler i forbindelse med de enkelte mangler 

Generelle bearkn.inger 

1 "---' - Målangivelser skal kun kontrolleres i tvivlstilfælde 

- Det foreliggende "katalog" er en oplistning p\ grundlag af RIV-forskrifterne 
tilføjet praktiske anvisninger p\ op:lagelse af mangler og skader, sæt tilføjet 
de forholdsregler der skal tages af eftersynspersonalet 

- D@t foreliggeme "katalog" td:Jør en opgaveli8te san, i forbirdelse med goos-
vognsunderægelser, er binderde for de baner der har indgået tillidsaftalen 

i. 

- Visse mangler og skader behøver ikke at medføre oosættelse af de p\gælderrle vog-
ne, hvis udbedring kan foretages mens vognene er opr:-angeret i toget 

- EIJ.R:P-overenskansten for t:am,e ana>-vogne har uindskramket gyldighed, uafhæn-
gigt af det foreliggende "katalog" 

- O:jså RIV-bilaJ 2 ( læsseforskrifter) har uindskrænket gyldighed 

- Det foreliggende "katalog" er ikke rx:,gen ootemænde oplistning af alle de mang-
ler og skader der kan forekcnme. 

--- Ved mangler og skader san ikke er opført i kataloget, men san dog er til fare 
for transport- og driftssikkerheden, beslutter den lokale vognnester hvilke for-
holdsregler der skal tntffes. 

Eftersynspersonalet gAr langs begge sider af toget, og lmdermger hver vogn for at 
opdage mangler og skader. 

Vad undersøgelsen af vognene, skal eftersynspersonalet wre O{Jlllrksamte p\ læsse-
fejl der kan Vllre til fare for driftssikkerheden eller san kan medføre beskadigel-
se af godset. 

Tekniske uregelnassigheder sAsan unonnal pufferæjde og øjensynligt overbelastede 
bærefjedre, skal foranledige eftersynspersa,alet til at foretage en nærmere under-
ægelse af læsset. 

.. 
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lNDBOLDSFORTEGNELSB 

Nr Kanp:Jnent side 

1. IØIEJ0J ----------
1.1 PAb)wpde bjulrinrJe 1 C 
1.1.1 Mindste rirqtykkelse 
1. 1. 2 Hj ulr~ med bnd eller revner 
1.1.3 tøse hj ulrirqe 
1. 1.4 Hjulrirq har drejet sig 
1. 1. S Hj ulri03 sideværts forsk\.bbet ( 1.1.6 Skader spr:ængri03 

1.2 llelhjul 1 

1.2.1 Till~t slid 

1.3 !,julri.rqe !!I t.Usvarenae dele af helhjul. 2 

1.3.1 Største bredde 
1.3.2 løbefladen trykket ind 
1.3.3 Flader 
1.3.4 Materialeopx,bninger 
1.3.5 Huller, knusninger, afskalninger 

1.4 Bjulflmqe 2 

1.,.1 Flan:Jehøjde 
1.4.2 Flangetykkelse 
1.4.3 Slid fler,;ie (0R-1Ml) 
1.4.4 Cp.,alsede grater 

1.5 Hjul.skive 3 

1.5.1 levner i hjul.nav eller hjul.skive 
1.5.2 8nd og revner pA eger eller fælg 

1.6 Bjulat.Mæl 3 ( 
1.6.1 levner akslen 
1.6.2 Skider udbedret ved svejsning 
1.6.3 Skarpe kanter 
1.6.4 Indslibninger 
1 .6.5 Dele san slæber pA akslen 

1.7 Bjulset 3 ( 
1.7.1 Afstand mellem hjulenes t>a;Jsider 

( ( 
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INDBOLDSPORTBGNILSI 

Nr bnp:,nent side 

1.8 AkBellræær 4 
(- 1.8.1 Utæt akselkasse 

1.8.2 føriD3sflader 
1.8.3 Varme lejer 

2 »'PJ!DERD«; -----~------/ 

'" 
2.1 Blmfjeder 5 

2.1.1 Fbrsktdte fjederblade 
2.1.2 Krekket oovedblad 
2.1.3 Dele af fjederblad mangler 
2.1.4 Broo p\ fjederblade 
2. 1 .s Por lille fjederspiller\lR 
2.1.6 tøs fjederkurv 

2.2 Pe111. abelf jø!1 ie 6 

2.2.1 Bnrl fjederblade 
2.2.2 Porsktdt fjederblad (> 10 11111) 
2.2.3 fbrsktdt fjederblad(< 10 arn) 
2.2.4 Fjederkurv beskadiget eller løs 

2.3 6 

2.3.1 Fjederkurvens tap l.de af p:l&ition 

2.4 6 

2.4.1 Man3lende eller beskadiget forbindelseselement 

2.5 Mf:iedr!!g boJie 1nsc> 7 

( 2.s.1 Brtd og revner hoved-/tarafjeder 
2.s.2 Brtd eller forskydniD3, tillag~/lastfjeder 
2.5.3 Mangleooe eller krakket æmpersjakel 
2.5.4 BerøriBJ mellen fjederkappe og bogieramne 

( 1-----~ 
3.1 ~del (tx estager) 8 

3.1.1 Nedhæn:}ende eller knitkkede dele af bremsetøj 
-3.1.2 Defekte fi1n3bøjler 

( 
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IMDBOLDSPORTBGNBLSI 

Nr 

3.2 

3.2.1 
3.2.2 

3.3 

3.3. 1 
3.3.2 
3.3.3 

3.4 

Kanµ:,nent 

siler 

Bremsesål slidt, kr111Jcket eller m1n3ler 
O,err&;1ende bnmsesåler 

Teykluftdel 

Bremseledning lt>rl.l:Jelig 
Sk~er pA branseJcobl ing 
ft:>lder for branselcoblirg defekt 

3.4.1 Qiistbeskyttelsesplade magnler 
3.4.2 Qiistbeskyttelsesplade hlerw:3er ned 

4.1 

4.1.1 Deformationer i wdervogn 

( 

4. 1. 2 Bt'LXl og revner i længde-/twrdrager og pufferplanke 

,.2 
4.2.1 B:!Jjede akselgafler 
4.2.2 ICrøkkede akselgafler 
4.2.J tøse akselgafler 
4.2.4 Revner i akselgafler 
4.2.5 Manglende slidskinne (vogne I.den bogier) 
4.2.6 MaB]leooe slidskinne (vogne med bogier) 

,t.3 Pod>irdelæøtyldær 

4.3.1 

4.4 

Forbindelsestykke knækket, defomeret eller UB3ler 

fjeda:buldae 

4 .4. 1 Pjederbukke løse, revnede, kmJckede eller defon,etede 

4.5 

4.5.1 

4.6 

4.6.1 

( 

Pcd>imelse bogie- mdenugn 

fbrbindelse ikke sikret 

Jt>gier~ 

BrLXl , revner og synlige deformationer 

( 

-IV -
side 

8 

( 
8 

(-
8 

9 

9 

10 

( 
10 

10 

( 
10 
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IRDBOLDSPORTIGNILSB 

Nr bnp:,nent side .. , Sidestyr 11 

c· 4.7.1 Sidestyr knækket eller mangler 

t.8 Prikt.iansflade ftr ata:H 41:r (Y2SC) 11 

4.8.1 SrlZtreniddel pi friktionsflade 

( 5 'DUllt- o:; S'ælla\WAMl'BR -----------------
5.1 Puffedlajde 12 

s.1.1 Højde p! puffemidten 
" 

5.2 Pufferskive 12 

s.2.1 Puf fersk i ve ~ler, er knækket eller drejet 
5.2.2 Beskajigelse af pufferskivens befatstigelse 

5.3 Pufferskaft 12 

5.3.1 Pufferskaft mangler eller er krakket 
5.3.2 Pufferskaft revnet 
5.3.3 Manglende eller knllkket kile 

5.4 Puffet.hylster 12 

S.4.1 Pufferhylster ~ler eller er Jawkket 
5.4.2 Pufferhylster revnet ( rundtgåerde revne) 
5.4.3 Pufferhylster revnet ( lan;s;,ående revne) 
5.4.4 Befæstigelse usikker 

5.5 Pufferf jeda e 13 

( 5.5.1 For stort slør 

S.6 Skruellcbl!!!J 13 

5.6.1 MaD;Jlende beskadigede eller \brugelige dele 
5.6.2 ~ningskrog beskadiget eller ubrugelig 

( S.7 TaeU.:tuJ 13 

5.7.1 Trakkrog \brugelig eller i dArlig stand 

'5.8 Arme dele af t::r..tcpnat:et 14 

S.8.1 · Beskadigelser 

/ ·, 



( 
I ( 

INDBOLDSPO'lTICNILSI 

Nr 

5-9 

6 

6-1 

6.1.l 
6.1.2 
6-1.3 
6.1.4 
6.1.5 
6. 1 .6 
6.1.7 
6.1.a 

6.2.1 
6.2.2 
6.2.3 

6.J 

6-4 

6-5 

6.5.l 
6.5.2 
6.5.J 
6.5.4 

Komponent 

Lange •ttktdapere 

Glidebj•lke atlr ikke i aidtatilling 

Yognbaae generelt 

ICasaestel 
Vagge 
Gulv 
Døre (incl containerdøre) 
Dør mangler eller •idder ikke 1 føringen 
Førings- og lukketøjsdele i dlrlig atand 
Dør revnet eller deforaeret 
Diverse dele (trin. hindbøjler. lejdere. platforme etc) 

Ventilationslemme, betjening11tenger, bageskinner 
Tagbekladning. regnlister 
Mangelfuld lukning af tag 

Beskadigelser pl 1ide- og/eller endele-e 
Besk.adigelaer pi betjenings og lukkedele 
Beskadigelser pl vognsiderne& overkant 

Sidelemme beskadiget eller ikke aikret 
Heingaler, bolte. dele til lukketøj 
Sidestøtter 

:leholdenope 

levner i eadel 
Ut•theder 
DoJldeksel 
Jordforbindeleer 

Vogne aed apecielle indretninger 

Forskydelige presenninger 
Forskydelig overdeøk.ning 

( 

side 

14 

( 

15 

( 

16 

17 

18 

19 ( 

19 ( 
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Komponent Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger 

YJ!E!Ø:!. _____ l ------~----------
Plkryapede 
hjulringe 

ykkelaen • indre end: 

- S-vogne 30 • 
SS-vogne 35 -
Øvriae •ogne 25 • 

1.1.2 Hjulring: 

- lnaltket 
Med langa- eller twarglende 
revner 

,.ae hjulringe: 

- Uren klang og 
* 1"a apr-.igrinø eller 

, * udtneden af ru1t ved waere end 
1/3 af 011kredaen eller 
forakubbede kontrol-rker 

Forti I regler. 

S• ttea ud 

s• ttH ud 

Sattes ud 

1.1.4 Hjulring bar drejet sig: K + Rl 

Hjulrin 
, ". . ' 

Uren klang og forakubbede kon-
trol-rk.er 

1.1.5 Hjulring forskubbet aide.,,.rt• 

1.1.6 Skader pl sprangringen: 

1.2 

Mangler 
- ~le.le.et 

Revnet 
- Synligt deforaeret 

1.2.1 Rillen der angiyer aind•tetykkel-
øen ikke langere fuldt aynlia 

Rille til an ivelae 
af aindate ringtyk-
kelae -

(S• tteø Ul 
ledning) 

S.tteø ud 

Sattes ud 

( 
\ 

'· 



Komponent 

Hjulring eller 
tilsvarende del 
af helhjul 

Hjulflange 

Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger Forho'~qregler ___ ... ______________ .... ___ -----· 
1.3.1 Bredde •t•rre end 140 -= 

- Forekoaat af overvalsning (S) 

> 

1.3.2 JAbefladen indtrykket 
for•kellige ateder 

1.3.3 Flader aoa er l.angere end 60 a11 

1.3.4 Materialeophobninger aoa er aere 
end: 

- 60 - lange 
- 1 • h•Je 

1.3.5 Huller. ltnuaninger eller afeltal-
ninger pi llbefl•den aed en lang-
de at•rre end 60 -• 

1.4.1 Flangeh1jde Sh 1t1rre end 36 -

- JAbefladen hultlidt 

S.ttea ud 

S.ttes ud 

S.ttea ud 

Sattes ud 

S.ttee ud 

S.tte• ud 

%. 

( 

( 

( 
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Forhal Komponent ( I Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger -------- ___ ,_ .... _____________ ...., __ ___ ~gler 

Hjuhkive 

Hjuhataltlel 

'Hjuhat 

1.4.2 Flangetykkelae Sd 

- hjul Ø > 840 • Sd < 22 • 
- hjul Ø < 840 • Sd < 27 • S -

> 630 • 

- ak.arp flaqe 

1.4.3 Slid pl flanøe <,I. i 6,5 -

- ak.arp fl•n.a• 
1.4.4 Opval1ede grater henhold1vi• ril-

ler pl hjulflanaen i en af1tand 

1.s 

h > 2 • fra flanaen• h•j••te 
punkt 

1.s.1 levner t hjulnavet eller pl 
. hjul akt ven 

1.s.2 Brud eller revner p& hjuleger el-
ler hjulfalg (eger- og atjerne-
bjul) 

1.6.l aevner pl akalea 

1.6.2 Sltader udbedret ved • vejsniag 

1.6.3 Skarpe kanter 

1.6.4 lad• ltbninaer pt aere end 1 • 
dybde 

1.6.S Pl akslen el.abende dele 

1.7 

1.1.1 Nlr af• tanden !, aellea hjulene• 
bagsider over1krider følgende all: 

For hjul Ø 1 840 m: 

ain 1357 a 
E 

au 1363 -

For hjul Ø < 840 -: 

atn 1359 • 
E 

••x 1363 -

E aax - ! ain < 2 m 

Sattes ud 
Sattes ud 

Sattes ud 

Satte• ud 

S.ttH ud 

S.ttea ud 

S.ttea ud 

Sattes ud 

Sattes ud 

Sattes ud 

Bindes op+ IC 
evtR.l 

3, 

Hvis ikke auligt: 
Sattes ud 

S.ttea ud 



Komponent ( 

Akaelk.auer 

Nr 

1.e 

Mangler/Kriterier/Anvisninger 

Dette ak.al kontrollere• 1 tilf•lde 
af 

- Afsporing, eller tegn plat vog-
nen har Y11ret afaporet 

- Marie.er pl akslen eoa tyder pi at 
hjulet er forskubbet 

- Opvaraning af overaangezonen •L• 
aellem hjulakive og bjulfalg 
(Gelder for belhjul) 

1.8.l Utat ak1elk.a11e 

- Tab af ••r•iddel 

- Skader der aultgg•r indtranaen 
af vand og ettv 

1. e.2 Føringaflederne kan ikke altre 
ftringen af hjul"ttet 

1.8.3 Var-ae lejer 

Teaperaturen er el høj at aan 
ikke kan berfra lejet aed bag-
tiden af en hind. 

F ldsregler 

'/. 

S.ttea ud 

S.ttu ud 

Sattes ud 



( 

( 

( 

( . 

I 
( Nr --------liillil...l Komponent Hangler/Kriterier/An~isn1nger Forho' "'egler 

---1111111111 

Bladfjeder 

' 5. ---------
2.1 

2.1.1 Barefjederblade aere end 10 • 
forakudt 1 fjederkurven 

- Blanlte -rker i 11arheden af 
fjederkurven 

2.1.2 in.kket ho••dblad 

- Brud eller aynlige revner 

2.1.3 En del af et knak.k.et fjederblad 
aangler 

2.1.4 Et andet fjederblad end hoved-
bladet har brud aoa ligger 1 en 
afatand fra fjederaidten: 

- Mindre end 1/4 af bladl9Dgden 

S.ttet ud 

S.ttet ud 

S.ttee ud 

S.ttet ud 

- Mere end 1/4 af bladlaigden uden K 
aangleode del 

2.1s 

~,-1.td 

. " ø -c:: 
Ll2 

For lille fjederapillerua 

- Af•tanden •d• • ellea fjederkurv 
og d~n aodavarende del pi Togn-
kaaae. undervogn eller bogier..-
•• 
• Voane aed dobbeltajekler eller 

lanse •Jakler: •4• < lS • 

• And re Togne 

• Fri1ke epor efter berøring 
• ell• fjederkurv og dele af 
undervognen eller bogieraa-
•en 

• Friøke epor efter hjulenes 
ber•rlng af undervogn eller 
vogngulv 

S•tteø ud 



Komponent ( 

Parabelfjedre 

Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger 

d<IS 

Ophang aed 
lange ajalker dobbeltajllkler 

d<10 

La11ter 
Ophang aed 

Enltelujaltler 

2.1.6 Lt• fjederkurv 

- Brud. rener 

- Tegn pl ltae fjederblade 

- lilen aangler eller er virk-
ningalt• 

Blanke -rlter 

Fo jsregler 

S.ttea ud 

, 
' 
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Komponent 

2.2.2 

Mangler/Kriterier/Anvisninger 

+---
B 

r ..... ,. 
I : .-+ 

I --• t . 
B 

1Svejaeat111 8-8 Øvente kile 
"'1J'? /// hl __:::::::-----" 

I 61 I 

I 7 I . I 

-7 f 
L I I 

Nederste ·~f--'-E·zzø~r··--' 
kile ' -

Hovedbladet eller andre blade 
knaltket 

~Brudeller •ynlig revne 

Et blad forskubbet 10 • eller 
• ere i langderetningen 

Blanke -rker ved fjederkurven 

2.2.3 æt blad forskubbet • indre end 
10 - i langderetningen 

Forbindelse ael- 2.3 
lem fjeder og 
akøelk.asøe 

Forbindelse ael-
lea fjeder og 
undervogn/ 
bogiera11111e 

- Blanke -rker ved fjederkurven 

Fjederkurven betkadiget eller l•• 

... Brud. revner 

... batter pl nederste kile revnet 

... Svejse••• pl •verste kile ltnak-
llet eller revnet 

Fjederkun-en1 tap er ude af poa1-
t1on 

... Akaelllasaen •tlr 1 en unonaal 
1tilling 

Forho( egler 

7. 

Sattes ud 

Sattes ud 

K 

Sattes ud 

Sattes ud 



Komponent Mangler/Kriterier/Anvisninger For~- ,dsregler 
..,. ___ .. ______________ _.,_..,. Nr 

2.4.1 Forbindeleesele•ent aellea fjeder 
og undervogn (eller bogiera111ae) 
aangler eller er beskadiget 

- Laske, • jmltel, fjederbolte for-
• ltubbet. aangler eller bar brud 

Affjedring pl 2.5 
T n.J bogier type Y25C 

og deraf afledte 
bogietyper 

2.s.1 Hoved-/Tarafjeder har revner el-
ler brud 

2.s.2 Tillag•-/Laetfjeder foraltubbet 
eller har brud 

- Akselueaen 1tlr ikke lalgere 
vandret 

* T011 vogn 
* Iaa•et voan 

2.s.3 Daaperajakel ungler eller er 
ltnek.ltet 

- 1 1jllk.el 

- aere end 1 • jmltel 

2.5.4 Fjederk.appen ber-rer bogier ... en 

- l fjederkappe r,rer 

- aere end 1 fjederkappe r-rer 

Sættes ud 

S.ttee ud 

It 
Sattes ud 

Sattes ud 

It 

Satte• ud 

( 

( 

( _ 
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Komponent 

BREMSER - -- - - - - -
Mekanisk del 
( breaeea t•nge r) 

Brea.eaUer 

Trykluftdd 

Nr 

3_ - -

3.1 

3.1.1 

3.t.2 

3.2 

Mangler/Kriterier/Anvisninger 

-------~-----~---
Nedhaogende eller knakkede dele af 
bre• aet•jet IOII truer 1ikkerheden 
eller ltan for&raage et uheld 

Pangb•jler defekte 

- Mangler eller har brud 

- Sl • lidte, at tykkelaen, 1 det 
o• r&de der oealuttea af breaae-
akoen, er aindre end 10 • 

3.2.2 Overrasende br••••ller 

- Slidt aere end 5 • ned 

3.3.2 Skader pl breaaek.oblin& 

Forhol ~-egler 

- - - - - - -- -~-
Porel,big repara-
tion, l + Rl vog-
ne atilles til 
ledning. Rvie det-
tt 1kkt tr • uliat, 
9attH ud 

Porel•big 
tion, t 

Udalr.iftee 

Udskiftes 

repara-

Vognen ttilles til 
ledning H + R.l 

S.ttea ud 

Udakiftea 

3.3.3 Holder for ubenyttet br•aeltobling H 
defekt 01 ubrugelia 

Gnhtbeakyttel- 3.4 
auplader 

3.4.l Gni1tbeakyttel•e1plade aangler 

3.4.2 Gniatbetltyttelaeaplade tanger ned 

IC+ Rl 
Vognen etille• til 
ledning 

Efter fjerneløe af 
pladen K + Rl 
( vognen •ti lleø 
til ledning) Hvia 
ikke • uligt. 
Setteø ud 



KomponeP" 
I 

1 - 'fholdsregler --... ---·----------------...i, Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger 

UNDERVOGN oc 4 10. 
BOGIER.AMMER ------ --~ --~· --------------- -- .._ ________ _ 
Hele undervognen 4.1 

Akselgafler 

Lodret eller vandret deforaation 
af undervognen 

- Pufferhøjden er uden for toleran-
cen 

- Synlige deforaationer 

4.1.2 Langdedragere, af koblingen belas-
tede pufferplanker og twrdragere 
• ed brud eller revner 

- Brud 

- Revner p! tWtr•, der udglr fra 
en flangekant og 1ttak.ker aig 
til • ere end den halve flange-
bredde 

Sattes ud 

S.tte1 ud 

S.ttea ud 

- Revner p! langs> 100 - 1 oad- S.ttea ud 
det ved fjederbu.lt.kene 

- Revner p! langs> ISO - pl S.ttea ud 
andre dele 

- Revner i ayulige avejae••-• •ttea ud 

4.2.l S1 ~jede at aikkerheden er truet 

4.2.2 Knakk.ede 

- unoraal •tilling 

- Øogle nitter eller akruer ar 
lø,e, aen akaelaaflen aidder 
alligevel f H t 

4.2.4 Revnede 

- Revner der er atørre end 1/4 af 
det vandrette tvaranit eller 

- Revuer, uan•et atørrelae, 1 nar-
heden af, eller retning aod be-
f••tigelaerne 

4.2.5 Vogne uden bogier 

En akeelgaffelalidakinne ungler 

S.ttel ud 

Sattes ud 

S.ttea ud 

K 

S.ttea ud 

S.ttea ud 

( 
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Komponent 

Forbindelaeø 
atyltlter 

Fjederbukke 

Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger 

4.2.6 Vogne • ed bogier 

En akaelgaffelalidakinne pr hjul-
"t aangler 

Mere end en alidakinne pr hjul•t 
••naler 

4.3.1 Mangler. er knak.kede defor• erede 
eller løae 

4.4 

4.4.1 Fjederbukke ltae, revnede kmtltk.ede 
eller defor• erede 

- afetand aellea lørefjeder 01 
langdedrager 

- halvdelen eller • ere af bef• øti-
gelaeaeleeenteroe aangler eller 
er bakkede 

Forbindelse 4.5 
bogie- undervogn 

Jogiera1111er 

4.5.1 Porbindelaen ikke ailtret .. 
- Bogien foraltubbet 

- Forbindelaee- og bef•1ti1elae1-
eleaenter kn• k.ltede eller • -nøler 

Bogie forakubbet 

4.6.l Dele bakkede, revnede eller 
1yoligt deforaerede 

Fort '6regler 

li. 
M 

S.tteø ud 

S.ttH ud 

S• ttel ud 

S.tteø ud 

Sattes ud 



Komponent( Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger F, '\oldsregler 

Sidestyr 4.7 12. 
4.7.1 Sidestyr knakket 

- Uden aanglende del K 

- Del aangler Sattes ud 

- ~ilet eide1tyrafjeder Sattes ud 

Friktionsflade 4.8 
for sttJddæmeer 
(Y25C-bog1er) 

4.8.1 Saurt S.ttee ud 



Komponent , --------., 
TUK- OG StØD-
~!A!-\!E!_ _ - -
Pufferhøjde 

( 

Puffeniti ve 

Puffer• k.aft 

(_ 

Pufferhybter 

Mangler/Kriterier/An~isninger For~ldsregler ·--·--------------.---,-Nr 

5 13. ----~~-~-~---~-~-- ----------s.1 
s.1.1 Højde p& pufferaidten 

• h aindre end 940 • 

* h • tørre end 1065 -

- Forakellig pufferhøjde pl aae-
aen koblede vognender 

----n•• --.e-~n-
--H---~1:e-t--• - -1i---bU-----

.s.o. 

5.2.1 Pufferakive 

- Mangler 

- !r bakket 

- Er drejet (firkantede puffer-
akiver) 

S.2.2 Be1k.adigel1e af bef~øtiaelaen pl 
pufferakaftet 

- Mere end 1/3 af nitterne lfee 

5.3 

5.3.1 Puffer1kaft aangler eller er 
ltn.kltet 

5.3.2 Pufferakaftet revnet 1 aer• end 
1/4 af oakredaen 

5.3.3 IC.ile ltmtltlr.et eller aangler 

5.4. 1 Pufferhylater aangler eller er 
ltnakket 

S.ttes ud 

S.ttea ud 

S.ttee ud 

Sattes ud 

S.ttee ud 

S.ttee Ud 

S.tteø 



Nr Koopor{ Mangler/Kriterier/Anvisninger orholdsregler ---...... --..-------------~---------

Pufferfjedre 

Skruekobling 

Trakkrog 

5.4.2 Pufferhyleteret revnet 1 aere end 
1/4 af oaltredsen 

5.4.3 

5.4.4 

Pufferhylateret har revner i l.ang-
deretningen allede• at pufferekaf-
tet ikke kan atyre• 

Usikker befMtiaelae af pufferhyl-
ater 

- akruer aangler 

- 2 eller flere akruer l••e 

- Melle• rua • elle• flange og puf-
ferplanke 

s.s.1 Puffer kan trykke• ind aed hinden 

5.6 

- En puffer kan trykke• aere 
end 30 - ind 
(U.ngfjederpuffere aere end 
15 -> 

- Begge puffere pl en vognende 
kan trykke• ind 

Del aangler er beekadiget eller 
ubruaelia 

Beak.adiget eller ubrugelig ophang-
ningaltrog 

- t..ngende kobling 

5.7.1 Trakkrog ubruaelig eller i dlrlia 
stand 

- k.mlkk.et. revnet (1pid1en af 
tn.kkroaen indbefattet) 

- krakket eller defor• eret ved 
hullet for koblingabolten 

- Drejet 

Sattes ud /'/, 

Sattes ud 

Udaltiftea, eltruer 
f aa u pemdea • 
Hvis ikke • uligt 
S.ttee ud 

Settee ud 

Sattee ud 

l, nlr det er 
• uligt at benytte 
den anden kobling 

M + opbinding af 
koblingsb• jlen 

l, n&r det er •u-
ligt at benytte 
den anden kobling 

Sattes ud 

l 

I 



( 

(' 

( 

( 

Komponent( 

!Andre dele af 
t r• k.aooa ra tet 

Lanae etttddam-
E!!!. 

Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger 

5.8.1 Andre dele af trakttjet beska-
diget 

- Trwkltrogen rager Ibenlyst for 
langt ud af trak.krogaftriqen 

- Jtnakltede, revnede eller deforaa-
rede tnø.1taoger 

- Sltll•uffer, 1kruer, kiler knak-
kede, renede eller aangler 

5.9.1 Glidebjelken 1tlr ikke i aidt-
atilling 1 forhold til under-
vognen 

- Porakellig aføtand fra puffer-
planke <il vognkaase 

a( .:>ldsregler 

Sattes ud 

K 



Komponent ( 

Vognkasse 
generelt 

Kassestel 

Vegge 

Gulv 

Døre 
( inklusive con-
tainerdøre) 

( 

Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger F( ldsregler 

---------------------------
6. 1 

6.1.1 Dele af kassestellet sl beskadi-
get at det kan •re til fare for 
driften 

- Overskridel1e af lasaeprofilet 

6.1.2 Vognka11en er utat 

- bradder aangler, er kmekkede, 
aplintrede eller gaber fra 
hinanden 

- 'ftlgbekt.dninaen genne• hullet. 
krakket. 
Fare fra vandskader 

6.1.3 Riaiko for at tabe laaeet 

· - bundbr.dder ltn.ltkede, aangler, 
eplintrede, l•se aaber fra 
hinanden 

6.1.4 O.r ufuldstendigt lukket eller 
ikke likret 

6.1.s O.r aangler, eller er giet ud af 
føringen 

- Unoraal 1tilling af dtren i 
forhold til vogntiden 

Afhjælpea + IC 
Hvis ikke aulig 

i. + afhjælpning 
hvil n,dvendigt 
bvh ikke aulig 
S.ttet ud 

IC + afhjælpning 
hvil n•dvendigt 
hvia ikke auligt 
S.ttH ud 

Lukke• og eikres. 
Hvis dette ikke er 
• uligt fastbinde1 
døren + I(. Hvia 
fastbinding ikke 
er auligt 
Sattes ud 

Hvia det er •uligt 
bange, d•ren pl 
plads og sikres+ 
i.. 
Hvil ikke auligt 
S.ttet ud 

1----"l,41----"'IJ ____ _,,Jl.----r r 

I 

Afsporet 
akyde\lllg 

---Manglende 

Underkant ude af 
fluat 

parallelitet 

( 

( 

( 

(_ 



( 

( 

( _ 

( 

1t0111ponent. ( 

Styre 
ak.inne 

a>b 

Nr Mangler/lr1ter1er/Anv1an1nger Fomoi( igler 

JClo sprunget 

Lukke hindtaget 
at&r ikke lodret 

ud af et reøldnnen 

,._ .--.., 

4! -

,-
' 

-
-

Afsporet dør 
luller ikke p& 
akinnen 

11-' 

J 

SkydeYIII 
ikke 
lukket 

/7. 

Underkant ude af 
flu t 

r 



Komponent Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger Forholdsregler ...,. __ ..,... ______________ .._....,, 
6,1.6 P•ringa- og luk.kettjadele 1 dlrUg - P~.1.datendig 18. 

tilatand reparation 

- 0-rraaøe. langsler, rigler klin-
ker, hlndtag •••••••• 
Mangler, er bulk.kede, løee eller 
defor-aerede alledea at ailterhe-
den er nedsat og alledea at der 
er risiko for tab af laaten 

6.1.7 O.r revnet eller deforaeret 
alledes at der er riailto for 
profiloveraltridelae eller tab 
af laat 

Porakellige dele 6,1.8 
(Trin• hlndbcø j-

Trin, hlndbøjler, lejdere 
platfor•, plader for pl-
ak.rift i dlrlig atand ler, lejdere 

platforae • pla-
der til plskriftl 

Lukkede vogne 

Ventilations-
lemme, betje-
ningsstmnger 
hageskinner 

Abne vogne aed 
høje sider 

Side- eller 
endelemme 

6.2 

- Abenlyse uregel-••1gheder 
og deformationer 

- Utilatr.k.kelig faataørelae 
aom er til fare for ailt-
lterheden 

6.2.1 L•ae eller bukkede aed risiko for 
profiloveraltridelae 

6.2.2 Tagbeltladntna eller regnli1ter 
glet løs aed ned"ttelae af 
aiklterheden eller tatheden 
til ftlge 

6.2.3 Tage der kan lbne•• er ufuld-
•t•ndigt lukkede eller ikke 
dk.rede 

6,3 

6.3.1 Jeak.adiget aed riaiko for 

- tab af laat 

- profiloveraltridelae 

- peraonulyklter 

- Foreltbig 
reparation + It 

•Hvisikke auligt 
Sattes ud 

S.ttea ud 

Forel-hig repara-
tion+ M. 
Hvis ilt.lte auligt 
Sattes ud 

Fastgøres + K 
Hvis ikke auligt 
Sattes ud 

Sattes ud 

Tag luk.It.es og 
forrigles, hvia 
iltk.e auligt 
S.tteø ud 

Afhjalpes + IC 
Hvis iltlte • uligt 
S.ttea ud 

( 

( 

( 

( 
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( 

( 

(_ 

Komponent Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger Forholdsregler 

i 
{_ 

,_ ___ ._ ______________ ...,_--r-
- En _.ig reparaf~. 

tion 
Betjen ngs og 
lukkedele pl 
endele11111e 

Vognsidernes 
overkant 

Abne vogne aed 
• ed lave lider 

Fladvogne 

Sidele1111er 

6.3.3 

Hængsler, bolte, 6.4.2 
dele til lukke-
tøjet 

Sidestøtter 

- aftagelige 
runde aide-
atøtter 

- aftagelige 
aideatøtter 
af preuet 
atllplade 

- drejelige 
lide etøtter 

Tappe, k.Dl98ksler, lukkehager, 
lejer for lukkehager 

Mangler. er kn111kkede eller rev-
nede, er ubrugelige aed neda.t-
telae af aik.kerheden tilfølge 

Knakket eller bukket • ed ri1ik.0 
for profiloverakridelae 

Risiko for profiloverskridelse, 
og for at laeøet ikke kan aikreø 

- Nedk.lappede og ikke aikrede 

- De foraerede • ed profilover-
akridelae til følge 

- Gennemhullede eller deforaerede 
alledea, at der er risiko for 
tab af lauet 

Mangler, er ~brugelige k.nåkede 
aed nedeattelae af aikkerheden 
til følge eller • ed riaiko for 
tab af lauet 

Ubrugelige, ned•tter drifta-
aikkerheden eller 1-seta atk-
k.erhed 

- Mangler, aen er nødvendige af 
henayn til lasaeta aik.kerbed 

- Foreløbig repa-
ration+ K 

- Hvis ikke • uligt 
Sattes Ud 

Afhja&lpning + K 
Hvis ikke • uligt 
Sættes ud 

- Klappes op eller 
sikres 

- Foreløbig repa-
ration + K 

- Hvis ikke muligt 
Sættes ud 

- Endelig repara-
tion 

- Foreløbig repa-
ration+ IC 

- Hvis ikke • uligt 
S.ttea ud 

Hvi• afhjælpning 
ik.k.e er • ulig 
S.ttea ud 



Nr Komponent( Mangler/Kr1ter1er/Anvisninger f1 'Oldsregler _....,,__ __ ... ________________ .....__ 

Hvla afhjelpning 2c. 
ikke er •ulig 

Beholdervogne 

Beholdernes 
saddel 

Beholder H11t 
fylde - og tøm-
aeventi ler 

D011daltsel 

Jordforbindelse 

Vogne aed 
specielle 
indretninger 

Vogne aed for-
skyde!ig pre-
øenning 
(f .eke Rila, 
Tøs) 

- Defonaerede alledes at pro-
filet overskrides 

- Revner eller brud pl side-
st,tte, sidest,ttens holder, 
eller sikringen af sidestftten 

6.5.1 levnet 

- levne> 1/4 af tvarsnittet 

6.5.2 Utat, steder aed lak, tab af 
indhold 

6.5.3 Ikke lukket. 
Dlakøel og tilbfrende dele aang-
ler er ti.kir.et eller deforaeret 

6.5.4 En eller flere jordforbindelser 
uvirksoaae, aangler. kmtk.kede 
eller lføe 

Alle jordforbindelser uvirks01111e 
sk,nt bef•tigelsespunkter lader 
erkende at de skulle •re virk-
soaae 

6.6.1 Den forskydelige presenning ikke 
forskrift•-•igt lullet og llst 

Afllsning pl •ognsiden 

,I • _,; :RJ-....,"... o ol 

- I in=-...... 

S.ttes ud 

Hvis eideetøtten 
er nødvendig 
S.tteø ud 

Hvis toa : It 
Hvis laseet: 
Sattes ud 

Tetnea + l 
Hvis dette ikke er 
auligt 
S.ttee ud 

S.ttH ud 

l 

S.tteø ud 

Luklr.ea 
Hvis dette ikke 
er • uligt 
S.ttes ud 
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( 

C .. 

( : 

Komponent 

Vogne •d for-
skydelig over-
dakning 
(f.ek.a Shi-s) 

Nr Mangler/Kriterier/Anvisninger 

- PTeeenningen• endebøjle etlr 
akr&t C•verete afllening Iben) 

Øverste afllaning 

6.6.2 Overdakningen afllet 

Ydre overdakning a&et ud af 
føringen · 

Fo 1sregler 

21. 

Aflbu 
Hvis dette ikke er 
• uligt, fastgøe• + 
K ellers 
Sattes ud 

S.ttes ud 


