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Aufo,noti.slr Førervenlil. 

DEN AUTOMATISKE FØRERVENTIL 

Indretning og V irkemaade. 

Haandtaget kan indtage følgende Stillinger: 

I. Kørestilling. 
I denne Stilling skal Haandtaget staa under Kørsel med 

løst Bremse. Stillingen anvendes ogsaa til Løsning af Brem-
serne og til en Togstammes Opladning, idet Hovedlednin-
gen i denne Stilling opfyldes til 5 kg/cm2 . Føres Haandtaget 
tilbage fra Kørestillingen, 11aas: 

I I. Driftsbremsestillingerne. 
Holdes Haandtaget i disse Stillinger, faas ganske be-

stemte Grader af Bremsevirkning. I første Hak nedsættes 
Hovedledningstrykket til 4,5 kg/ cm2• For hvert Hak, som 
Haandtaget derefter bevæges, sænkes Hovedledningstryk-
ket 0,15 kg/ cm2• Sidste Hak giver Fuldbremsning. Saafremt 
Haandtaget efter en foretaget Bremsning bevæges i mod-
sat Retning, stiger Hovedledningstrykket, og for saa vidt 
Togets Vogne tillader det, faas derved trinvis Løsning. 

Altsaa: Til hver Stilling af Bremsehaandtaget svarer et 
bestemt Tryk i Hovedledningen . 

Ill. Farebremsestilling. 
I denne Stilling faas hurtigst Fuldbremsning, idet Hoved-

ledningen tømmes fuldstændig for Luft 
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IV. Forspandstilling. 
Denne Stilling benyttes paa bageste Lokomotiv under 

Forspandskørsel. Endvidere benyttes Stillingen ved Tæt-
hedsprøve for Lokomotivet og for en Togstamme; dog maa 
der ikke være Tryk i Tidsbeholderen, da Hovedlednings-
trykket i saa Tilfælde kan stige indtil Hovedluftbeholder-
trykket, og Toget derved overlades. Haandtaget kan kun 
føres hen i Forspandsstillingen, naar den første Laaserigel 
er løftet. For at føre Haandtaget tilbage fra Forspands-
stillingen er det derimod ikke nødvendigt at løfte Laase-
riglen. 

V. Særstilling. 
I denne Stilling bliver Hovedledningen fyldt op direkte 

fra Hovedluftbeholderen (udenom Reduktionsventilen). 
Stillingen kan derfor benyttes i Tilfælde af, at Reduktions-
ventilen eller andre Dele i Førerventilen kommer i Uorden. 
I dette Tilfælde tjener Forspandsstillingen som Afslut-
ningsstilling. 

Haandtaget kan kun føres hen i Særstillingen, naar 
begge Laaserigler er løftet. For at føre Haandtaget tilbage 
fra Særstillingen er det derimod ikke nødvendigt at løfte 
Laaseriglerne. 

Reduktionsventil en. 
I Overdelen af Førerventilen er indbygget en Reduk-

tionsventil, der nedsætter Trykket fra de 7,5 a 8 kg/cm2 

i Hovedluftbeholderen til 5 kg/cm2 , før Luften gaar ind i 
Hovedledningen. Trykket i denne kan indstilles ved Hjælp 
af en Skrue i Toppen af Førerventilen. 

Ved Driftsbremsninger strømmer der normalt Luft ud 
af et lille Hul ved Siden af Skruen. finder en saadan Ud-
blæsning Sted, uden at der er bremset med Førerventilen, 
er det Tegn paa, at Førerventilen er i Uorden. 
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Fyldestødsklinke. 
Saafremt der efter en Bremsning ønskes foretaget en 

hurtig, fuldstændig Løsning, trykkes Haandtagets Fylde-
stødsklinke op, samtidig med, at Haandtaget sættes i Køre-
stilling. Derefter slippes Klinken atter. Ved denne Manøvre 
frembringes et Overtryk i Hovedledningen, saaledes at 
Beholdere m.v. hurtigt fyldes op. Paa det med Tidsbehol-
deren forbundne Manometer vil det kunne konstateres, at 
der er fremkommet Tryk i denne Beholder. Saa længe der 
er Tryk i Tidsbeholderen, vil Trykket i Hovedledningen 
være højere end det Tryk, der er indstillet ved Hjælp af 
Reduktionsventilen. Trykket i Tidsbeholderen forsvinder 
langsomt, idet Luften strømmer ud gennem en fin Boring, 
og samtidig forsvinder den sidste Rest af det frembragte 
Overtryk. 

Fyldestødsklinken kan ogsaa anvendes, naar man fore-
tager en trinvis Løsning ved at flytte Førerhaandtaget fra 
et Bremsetrin til et lavere, d. v. s. flytter det fremad. Bru-
gen af Fyldestødsklinken tjener ogsaa i dette Tilfælde til 
at fremme Løsningen. 

Forud for Bremseprøven kan Fyldestødsklinken anven-
des til hurtigere Opfyldning af Ledning, Beholdere m.v. 
i et Tog. 

Anvendelsen af Fyldestødsklinken under Kørsel kan 
undertiden give Anledning til Ryk og Stød i Toget, navn-
lig naar dette er sammensat af Vogne med trinvis løsbare 
Bremser og Vogne med ikke-trinvis løsbare Bremser (se 
S. 14). I g-bremsede Tog kan Fyldestødsklinken dog an-
vendes uden Risiko for Ryk og Stød. 

Naar Førerhaandtaget staar i Forspandsstilling, Sær-
stilling eller Farebremsestilling, virker Fyldestødsklinken 
ikke. 
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Træk for Overladning. 
Paa Siden af Førerve ntilener anb ragt en Ring, de t saa-

kaldte Træk for Overladning. Ved Hjælp af dette Træk 
kan der lukkes Trykluft direkte ind i T idsbeholderen. 

Saafremt en Togs tamm e er overladet - hvilket vil sige, 
at Trykket i Beholdere og Styreventiler e r højere end 
Hovedledningstrykket, saa at Bremsen paa flere eller fæ rre 
Vogne utilsigtet kan træde i Virksomhed - kan Lokomo-
tivføreren ved at trække et Ø jeblik i T rækket for Over-
ladning frembringe Tryk i Tidsbeholderen og saaledes til-
vejebringe en Forhøjelse af Trykket i Hovedledningen. 
Overladningen af T ogstammen vil da automatisk og lang-
somt forsvinde , uden at der indtræder nogen Bremsning. 

Overladning kan f. Eks. forekomme ved Maskinskift-
ning, naar den tilkørende Maskines Reduktionsventil er 
indstillet lavere end den frakørende Maskines. 

Endvidere kan Overladning fremkomme, dersom der 
under Løsning trykkes unødig ofte paa Fyldestødsklinken. 

TRYKLUFTBREMSENS BETJENING I TRYKLUFT-
BREMSEDE TOG 

Forberedelse før Udkørsel . 

1) Det efterses, at der ikke er Vand og Olie i Hovedluft-
beholderen (Hovedluftbeholderne). Hanen maa - naar 
der er Trykluft i Hovedluftbeholderen - ikke lukkes 
for meget op, da man i saa Fald er udsat for , at Tryk-
luften slaar igennem uden at tage Vandet og Olien 
med. 

2) Luftpumpens Smøreapparat fyldes op med forskrifts-
mæssig Olie, og det paases, at Indstillingsskruerne for 
Olietilførselen staar i deres normale Stilling. 

Opmærksomheden henledes paa, at en for rigelig 
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Smoring af Luftpumpens Trykluftcylinder maa und-
gaas, da Olien er tilbøjelig til at gaa med Luften ud i 
Ledningerne, hvorved Gummim embraner og -slanger 
ødelægges. 

Findes der Vand i Smøreapparatet, maa det aftap-
pes ved Løsning af Skruerne under Oliesta ndsglassene. 
Det maa paases, at den Olie, der paafyldes, er vandfri. 

D et efterses, at Sm øreapparat et virker, som det 
skal, idet P røveskruerne paa Oliespærrerne løsnes . 
Der skal da, naar Smøreapparatet bevæges med Haan-
den, træde Olie ud af Draabehullet under Prøveskruen. 
Herefter fastskrues Prøveskruerne atter. 

3) Dampventilen for Luftpumpen aabnes lidt , saaledes at 
Pumpen arbejder langsomt. Naar Trykket i Hoved-
luftbeholderen er blevet 3 a 4 kg/cm2, aabnes Damp-
ventilen noget mere. 

4) Det paases under Udførelsen af de i det følgende 
nævnte Prøver, at Luftpumpe-Startventilen starter og 
standser Pumpen ved de rigtige Grænsetryk i Hoved-
luftbeholderen, nemlig 7,5 kg/em 2, henholdsvis 8 kg/cm2 

(Dobbeltmanometrets røde Viser). Eventuelt maa 
Startventil en indstilles. 

5) Det efterses, at Afspærringshanen under Fø rerventilen 
mellem denne og Hovedluftbeholderen er aaben. Af-
spærringshanen er forsynet med en fin Boring, hvor-
igennem Luften blæser ud fra Hovediuftbeholderen, 
naar Hanen er lukket. 

6) Haandtaget paa Førerventilen sættes i Kørestilling. 
Hovedledningstrykket skal da stige til 5 kg/cm2 (Dob-
beltmanometrets sorte Viser) ; om fornødent maa 
Trykket indstilles ved Hjælp af Reduktionsventilens 
Skrue i Toppen af Førerventilen . 

7) Undersøgelse af Bremsesystemets Tæthed . 
Luftpumpen standses, og Forerha:mdtagct sættes 
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i Forspandssti lling. I Løbet af 2 Minutter maa saavel 
Hovedluftbeholdertryk som Hovedledningstryk højst 
falde 0,5 kg/cm 2, og sidstnævnte Tryk maa ikke stige. 
Efter Prøven oplades Bremsesystemet atter til nor-
malt Tryk. 

8) Førerhaandtaget sættes i Driftsbremsestilling, saa at 
Hovedledningstrykket synker til 4,5 kg/cm2. 

Det efterses, at Bremseklodserne ligger an. Hoved-
ledningstrykket maa ikke falde yderligere . 

9) Derpaa sættes Førerhaandtaget i Fuldbremsestilling. 
Hovedledningstrykket skal da falde til 3,5 kg/cm2• 

Bremsecylindrenes Slaglængde efterses og skal ligge 
mellem 80 og 180 mm. 

10) Førerhaandtaget sættes et Øjeblik i Farebremsestilling 
og derefter i Kørestilling, idet der løses med et Fyl-
destød. Hovedledningstrykket skal herefter være 
5 kg/ cm2• Bremseklodserne skal være trukket fri af 
Hjulene og Bremsestemplerne være gaaet i Bund. 

11) Hanen paa Vandsamleren under Førerventilen aabnes, 
og Vand og Olie blæses af Hovedledningen. 

12) Hovedledningen udblæses ved at aabne en af de bage-
ste Koblingshaner lidt, indtil der kun udstrømmer tør 
Luft fra Koblingsmundstykket. Koblingsslangen skal 
herunder være taget af sin Ophængning, og der maa 
holdes fast paa Slangen under Udblæsningen. 

13) Hjælpebremsen (henholdsvis Dampbremsen) og Skrue-
eller Vægtstangsbremsen prøves. 

14) For Lokomotiver, der har V-T Ventil, fore tages des-
uden følgende: 
a) Der suges Vakuum op med den store Ejektor, og 

det efterses, at Bremsecylindermanometret ikke 
viser Tryk. 

b) Der lukkes for den lill e Ejekto r, og det efterses, 
at Vakuummetrets Viser ikke falder væsentligt . 
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c) Ejektorens Bremsehaandtag sættes i Bremsestil-
ling, og det efterses, at Bremsecylindermanometret 
viser Tryk. 

d) Bremsen løses, idet der atter suges Vakuum op. 
Iøvrigt henvises til »Vakuumreglementet«. 
Saafremt Lokomotivet skal fremføre et trykluft-

bremset Tog, udlignes Vakuum. 
Omstillingshaandtagene for Bremsens Omstilling 

fra Persontogsbremse til Godstogsbremse skal nor-
malt altid staa i Stillin gen til Persontogsbremse. Kun 
under Fremførelse af g-bremsede Tog skal Haand-
tagene staa i Stillingen til Godstogsbremse. 

Den normale Stilling af Haandtagene er: 
G-P Hanen paa Maskinen skal staa i Stilling »P«. 

Afspærringshanen paa Tenderens Styreventil i Stilling 
»Hurtigvirkning« (Haandtaget lodret nedad) og Ten-
derens G-P Ventil i Stilling »P«. 

Intet Lokomotiv maa altsaa hensættes i en Remise 
med Hanerne i Stilling til Godstogsbremse. 

Fremførelse af trykluftbremsede Tog. 
a) Før Kørsel. 

I) Lokomotivet kører til Togstammen og tilkobles. Ved 
Rangering til og fra Togstamme skal Hjælpebremsen 
(henholdsvis Dampbremsen) benyttes. 

2) Det efterses, at de paa Maskinen og Tenderen an-
bragte Omstillingsgreb er stillet rigtigt: 
a) Naar Toget skal fremføres p-bremset eller s-brem-

set, forb liver Haandtagene i Stilling til Person togs-
bremse (se ovenfor). 

b) Naar Toget skal fremføres g-bremset, omsti ll es 
Haandtagene saaledes: 

G-P Hanen paa Maskinen skal staa i Stilling 
»G«. Afspærr ingshanen paa Tenderens Styreventil 
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i Stilling ,, Uden Hurtigvirkning« (Haandtaget vand-
ret) og Tenderens G-P Ventil i Stilling »G« (de to 
Haandtag krydsede). 

Naar Lokomotivet frakobles Togstammen, skal 
Omstillingshaandtagene stilles om i den normale 
Stilling (til Persontogsbremse). 

3) Naar Lokomotivføreren har modtaget Melding om, at 
forskriftsmæssig Samling af Bremsekoblinger har fun-
det Sted, paahviler det ham at overbevise sig om, at 
Slangekoblingen mellem Lokomotivet og forreste Vogn 
er rigtigt koblet og Koblingshanerne aabnet. 

løvrigt foretages Bremseprøve som angivet i TB. I., 
idet det maa erindres, at forinden Tætheds- og Brem-
seprøven af Togstammen foretages, maa Opfyldnin-
gen af Togets Trykluftbeholdere være fuldstændig til-
endebragt, og til denne Opfyldning maa der - saa-
fremt Trykket til at begynde med har været O - paa-
regnes at ville medgaa 5 a 10 Minutter. 

b) Under Kørsel. 
Der skal være aabnet for Dampen til Luftpumpen, saa-

ledes at denne arbejder automatisk. I frostvejr er dette 
af særlig Vigtighed (for at undgaa Sprængninger). Det fore -
skrevne Lufttryk, 7,5-8 kg/cm2 i Hovedluftbeholderen, 
skal stedse holdes. 

Kø rer Toget med løs t Bremse, maa Førerventilens 
Haandtag staa i Kørestilling, saaledes at Trykket i Hoved-
ledningen holdes paa 5 kg/ cm2• 

D ri f t s b r e m s n i n g. 
For at bringe Toget til stødfri Standsning maa Loko-

motivføreren først trække Bremserne maadeholdent til -
hertil er en Tryknedsættelse til 4,35 kg/cm2 som Regel 
nødvendig - og derpaa trinvis forøge Bremsekraften. 

]' 
I 
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For almindelig Standsning af Toget er en Tryknedsæt-
telse til 4 kg/ cm2 tilstrækkelig. 

Maksimum af Bremsekraft faas ved en Tryknedsæt-
telse til 3,5 kg/cm2, og en yderligere Nedsættelse er hen-
sigtsløs og medfører kun Spild af Trykluft. 

Driftsbremsningen bør ikke være saa kraftig, at det er 
nødvendigt at løse igen for at undgaa for tidilg Standsning 
af Toget. 

Det er dog praktisk - for at undgaa Ryk i Toget -
at nedsætte Bremsekraften kort før Togets Standsning, 
idet Føre rventilens Haandtag føres tilbage til Kørestilling. 

Grunden hertil er følgende: Saa fremt Gnidningen mellem 
Bremseklodser og Hjul er for stor, vil der ske Slædekørsel, og 
dette rnaa forhindres. Denne Gnidning er desto større, jo større 
Klodstrykket er og jo større Gnidningskoefficienten mellem Klod-
ser og Hjul er. Denne Gnidningskoefficient er ikke ens for alle 
Toghastigheder, tværtimod stiger den meget ved smaa Hastig-
heder. Risikoen for Slædekørsel er derfor størst ved smaa Hastig-
heder, og derfor bør Bremseklodstrykket nedsættes kort før 
Standsningen. 

F a r e b r e m s n i n g. 
Naar Toget i Faretilfælde skal bringes til hurtig Stands-

ning, lægges Førerhaandtaget straks i Farebremsestiljing 
og holdes der, indtil Toget er st~ndset. 

Yderligere skal Sandstrøapparaterne sættes i Virksom-
hed, og eventuelt Lokomotivets Hjælpebremse (henholds-
vis Dampbremse) sættes til. 

Løsning. 
Løsning af Bremsen opnaas, naar Førerhaandtaget be-

væges i Retning af Kørestillingen. 
For trinvis løsbare Bremsers Vedkommende vil Graden 

af Løsningen da afhænge af, hvor mange Hak Haandtaget 
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flyttes i denne Retning. Skal Virkningen indtræde hurtigt, 
trykkes Fyldestødsklinken samtidig op og slippes. 

Bevæges Haandtaget helt hen i Kørestilling, opnaas 
fuldstændig Løsning. Løsningen vil foregaa hurtigere, der-
som der samtidig trykkes paa Fyldestødsklinken. Der maa 
ikke trykkes unødig ofte paa denne, da der herved i visse 
Tilfælde kan fremkomme Overladning. 

En 'Løsning bør ikke indledes, forinden en forud fore-
tagen Bremsning kan paaregnes at have virket gennem 
hele Toget; i modsat Fald risikeres Togsprængning. 

Fremførelse af Tog med ikke trinvis løsbare Bremser. 
Ved Fremførelse af Tog, hvori findes Vogne, der er 

udstyret med ikke trinvis løsbare Bremser (jævnfør TB. I, 
Punkt 2), maa det erindres, at selv en lille Forhøjelse af 
Hovedledningstrykket efter foretagen Bremsning med-
fører, at alle saadanne Vogne (samt Lokomotiv og Tender) 
løses fuldstændig. Har man foretaget en Bremsning f. Eks. 
med Førerhaandtaget i 5' Hak i Driftsbremsestillingerne, 
vilde de paagældende Vogne, naar Haandtaget førtes hen 
til f. Eks. 4' eller 3' Hak, løse fuldstændigt , uden at Hjælpe-
luftbeholderne fyldtes op. 

Ved Bremsning for almindelig Standsning og for Ned-
sættelse af Kørehastigheden ned ad lange Fald maa der 
normalt ikke foretages flere umiddelbart efter hinanden 
følgende Bremsninger og Løsninger, idet man derved risi-
kerer, at Bremsen udmattes, d. v. s. at der i Toget ikke 
haves fornøden Bremsekraft. 

Enhver Løsning bør foretages saaledes, at Førerhaand-
taget fra en Bremsestilling altid sættes i Kørestillingen, 
idet man kun i denne Stilling faar Hjælpeluftbeholderne 
opfyldt. 

Saafremt Bremsningen ved Kørsel ned ad lange Fald 
har været for haard, løses Lokomotivets og Tenderens 

. 

! . 
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Bremse ved Hjælp af U dligningsventilerne helt eller 
delvis. Er dette ikke tilstrækkeligt , maa Togets Bremser 
løses, idet Hovedledningstrykket hæves ved at sætte 
Haandtaget i Kørestilling - dog uden Anvendelse af 
Fyldestødsklinken. 

Fastklemning af Lokomotivets og Tenderens Udlig-
ningsventiler i Udløsestilling er forbudt . 

Falder Hovedledningstrykket stærkt paa Grund af gen-
tagne Bremsninger og Løsninger, saaledes at en Udmat-
ning af Bremsen kan befrygtes, maa Togets Hastighed 
nedsættes kraftigt, eventuelt ved Bremsning af Lokomotiv 
og Tender med Hjælpebremsen (Dampbremsen), saaledes 
at der derpaa er tilstrækkelig Tid til at tilvejebringe fuldt 
Hovedledningstryk og fuldstændig Opfyldning af alle Vog-
nenes Hjælpeluftbeholdere, inden en ny Bremsning paa-
begyndes. 

c) Afslutningstjeneste. 
1) Skrue- eller Vægtstangsbremsen sættes fast . 
2) Luftpumpen standses. 
3) Førerventilhaandtaget sættes i Forspandsstilling. 
4) Bremsecylindrene og Hjælpeluftbeholderne udlignes. 
5) Der afblæses Olie og Vand fra Hovedluftbeholderen 

(Hovedluftbeholderne), Vandsamleren under Fører-
ventilen og fra Luftpumpen. 

Hvor der i frostvejr er Risiko for frysning, skal 
alle Aftapningshaner forblive aabne. 

6) Naar Maskinen hensættes til Udvaskning, udlignes 
Hovedluftbeholderne helt efter Afblæsning af Olie og 
Vand. 

d) Særlige Forhold. 
1) Oplades en Togstamme med Trykluft af et Lokomotiv 

eller af en Motorvogn, der ikke skal fremføre Toget, 
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eller af et stationært Anlæg, bør der for at undgaa 
Overladning kun fyldes op til et Tryk af 4,5 kg/cm 2 

i Hovedledningen. Togmaskinen skal da efter Tilkob-
lingen fylde Togstammen helt op, til 'l'rykket i Hoved-
ledningen er 5 kg/ cm2, svarende til Reduktionsventi-
lens Indstilling. 

2) Springer en Trykluftslange, og kan en Erstatnings-
slange ikke fremskaffes paa anden Vis, anvendes den 
Reservekoblingsslange, der findes i den plomberede 
Værktøjskasse. Paa Lokomotiver med Tendere inde-
holder Værktøjskassen tillige en ekstra Forbindelses-
slange for Hovedledningen mellem Maskine og Tender. 

Saafremt disse Slanger tages i Brug, paahviler det 
Lokomotivføreren at sørge for, at nye Slanger anbrin-
ges, samt at Værktøjskassen atter plomberes. 

3) Saafremt Luftpumpen vel arbejder, men uden at kunne 
fremskaffe den fornødne Luft til Togets Opladning, 
efterses det, om lndsugningsfiltret skulde være for-
stoppet. 

4) Saafremt Luftpumpen under Kørsel gaar i Staa ved 
et Hovedluftbeholdertryk under 8 kg/cm2, og Damp-
ventilen er helt aaben, maa det antages, at Pumpe eller 
Startventil er i Uorden, eller at Smøringen af Pumpen 
har svigtet. Er Smøringen i Uorden, hvilket kontrol-
leres som angivet under »Forberedelse før Udkørsel«, 
maa man søge at tilføre Pumpen - og da særlig dens 
Dampdel - Olie ved at bevæge Smøreapparatet med 
Haanden. Saafremt det er Pumpen eller Startventilen, 
der er i Uorden, kan følgende Metoder bringes i An-
vendelse for atter at faa Pumpen i Gang: 
a) Dampventilen lukkes et Øjeblik og aabnes atter 

hurtigt. 
b) Det undersøges, om Afblæsningshullet i Sta rtven-

tilen er forstoppet. 
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c) A fbl æsningsh anen paa Pumpens Lu ft cylinder aab-
nes. Startventilen sættes ud af Funktion, idet dens 
Haandhjul skrues til Vejrs. Pumpens Gang maa 
da reguleres alene med D ampventilen, saaledes at 
Hovedluftbeholdertrykket saa vidt muligt holdes 
omkring 8 kg/cm2• 

Lykkes det ikke at sætte Luftpumpen i Gang, 
og Trykket i Hovedluftbeholderen er sunket til 
5 kg/cm2, skal Toget bringes til Standsning, og 
Viderekørsel med Toget maa da ske paa Skrue-
bremse, evt. paa Vakuumbremse. 

5) Saafremt Førerhaandtaget sætter sig fast i Kørestilling 
eller i en Driftsbremsestilling, saa at det ikke lader 
sig dreje, kan man frembringe en Bremsning ved at 
dreje Reduktionsventilens Stilleskrue (øverst paa Fø-
rerventilen) venstre om, d. v. s. modsat Urviserretnin-
gen. Herved nedsættes Hovedledningstrykket. 

6) Kommer Styreventilen paa Maskine eller Tender i 
Uorden, lukkes Afspærringshanen for den paagæl-
dende Styreventil, og Hjælpeluftbeholderen udlignes. 
Hjælpebremsen kan da stadig benyttes. 

7) Stiger Hovedledningstrykket under Kørsel over 5 
kg/cm2, kan dette skyldes Uorden i Førerventilen, 
f. Eks. Fejl ved Reduktionsventilen eller - saafremt 
Fejlen fremkommer ved Anvendelse af Fyldestøds-
klinken - at Strømningsventilen bliver hængende. 

Man kan da - saafremt nogle Bremsninger og Løs-
ninger ikke hjælper - anvende følgende Fremgangs-
maade til Fremførelse af Toget: 
a) Riglerne, der normalt spærrer for Forspandsstillin-

gen og Særstillingen, løftes op, og en Stilling mel-
lem disse to Stillinger anvendes som Kørestilling, 
idet man ved nøje Indstilling af Førerhaandtaget 
søger at holde Hovedledningstrykket konstant. 
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Bremsning fo retages som sædvanlig med H aand-
tage t i et af Bremsehakkene, eventuelt i Farebrem-
sestillingen. Sæ rs tillingen benyttes som Løsestilling 
og Forspandss tillinge n som A fslutnin gsstilling. 

b) Hvis denne Fremgangsmaade ikke kan anvendes, 
kan Toget - ef ter delvis U dligning af H ovedluft-
beholdere og V ognenes Beholdere - fr emfø res, 
idet Førerhaandtaget sættes i Særstilling, og Tryk-
ket i H ovedluftbeholdere og H ovedledning holdes 
ved Hj ælp af Luftpumpens D ampventil konstant 
paa 5 kg/cm2• Bremsning og Løsning foregaa r iøv-
rigt som omtalt under a) . 

8) V ed Misbrug af Fyldestødsklinken kan der skabes for 
højt Tryk i H ovedl edningen. Trykket vil da atter 
synke (til 5 kg/cm2), og hvis dette Trykfald foregaar 
hurti gt, vil der indtræde en Bremsning (Bremsen er 
ove rladet) . Der trækkes saa i Trækket for Overlad-
ning, hvorved H ovedledningstrykket atter stiger, og 
Bremsen løses. Denne Trykforøgelse forsvinder imid-
lertid automatisk, og dette sker saa langsomt, at der 
ikke indtræder nogen Bremsning. 

9) Bliver der efter en Bremsnin g en Bremse fast paa en 
V ogn i Toget, kan man i nogle Tilfælde løse Bremsen 
ved at forøge Ledningstrykket 0,2 kg/cm2 ved et Træk 
i Overladningstrækket; i andre Tilfælde kan man for-
søge at foretage en Bremsnin g med efterfølgende Løs-
ning med Fyldestødsklinken. 

10) For at skabe den størst mulige Sikkerhed for at kunne 
bremse Toget under alle Forhold, vil T oglokomo-
tiverne efterhaanden blive fors ynet med en N ød-
bremseventil , som paa de fl este Lokomotive r anbrin-
ges paa Tenderens Forvæg. 

11) Skal der køres i Forspand , still es Førerventilhaandtage t 
paa bageste Lokomotiv i Fo rspandsstilling, og Brem-

[ 
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scns Betj ening sker kun fra forres te Lokomotiv. Luft-
pumpen skal være i Gang paa begge Lokom otive r. 

Gaar Pumpen i Sta a paa et af Lokomoti ve rne, luk-
kes A fspærringshanen (mellem H ovedluftbeholder og 
Førerventil) paa dette Lokomotiv, og Lokomotivets 
Førerhaandtag sættes i Særstilling (for Førerventil 
N r. 8 i Fylde- og Løsestilling). 

D et samme fo retages paa et koldt Lokomotiv, naa r 
det skal transporteres i et trykluftbremset T og. 

I begge Tilfælde sker Bremsens Betjening fra det 
Lokomotiv, hvor Pumpen er i Gang. 

Saa fremt det er fo rres te Lokomotivs Pumpe, der 
ikke er i Gang, maa Bremsens Betjening ske fra bage-
ste Lokomotiv efter Flø jtesignaler fra det forreste, 
dog kan Lokomotivfø reren paa det forreste Lokomo-
tiv i Faretilfælde - samtidig med Afgivelse af Fløjte-
signalet »Brems« - sætte sit Førerhaandtag i Fare-
bremsestilling. 

TRYKLU FTBREMSEN S BETJENI N G I VAKU UM-
BREMSED E TOG 

Forberedelse før Udkørsel. 

H er gælder det samme som for Betjeningen i trykluft-
bremsede Tog, se S. 8. 

Fremførelse af vakuumbremsede Tog . 

a) Før og under Kørsel. 
Luftpumpen skal fungere normalt, saaledes at det fore-

skrevne Tryk paa 7,5-S kg/cm2 i H ovedluftbeholderen 
stedse holdes. 

V ed Range ring til og fra T ogstammen benyttes Hjælpe-
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bremsen (henholdsvis Damp bre msen). Førerventilen sæt-
tes i Kørestilling og holdes i denne Stilling. 

For de Lokomotiver, der er udstyret med V-T Ventil, 
forholdes før og under Kø rselen ganske, som om Maskinen 
og Tenderen aldeles ingen Trykluftudrustning havde. Ved 
en Bremsning med Vakuumbremsen træder Maskinens og 
Tenderens T rykluftbremse samtidig au tomatisk i Funk-
tion, og naar Vakuumbremsen løses, sker der ligeledes 
automatisk en Løsning af Maskinens og Tenderens Tryk-
luftbremse. 

For de Lokomotiver, der ikke er udstyret med V-T 
Ventil, maa Hjælpebremsen benyttes til Afbremsning af 
Lokomotiv og Tender. 

b) A f slutningstjeneste. 
1) Skrue- eller V ægtstangsbremsen sættes fast. 
2) Luftpumpen standses. 
3) Førerventilhaandtaget sættes i Forspandsstilling. 
4) Bremsecylindrene, Hjælpebeholderne og Vakuumbe-

holderen udlignes. 
5) Der afblæses Vand og Olie fra Hovedluftbeholderen 

(Hovedluftbeholderne) , Vandsamleren under Fører-
ventilen og fra Luftpumpen. Vedr. Frostvejr, se S. 15. 
!øvrigt henvises til Vakuumreglementet. 

6) Naar Maskinen hensættes til Udvaskning, udlignes 
H ovedluftbeholderne efter Afblæsning af Olie og 
Vand. 

c) Særlige Forhold. 
I) Saafremt Luftpumpen under Kørsel gaar i Staa ved et 

Hovedluftbeholdertryk under 8 kg/ cm2, og Dampven-
tilen er helt aaben, forholdes som beskrevet under 
»Særlige Forhold for trykluftbremsede Tog«, S. 16, for 
at faa Pumpen i Gang igen. 

l 
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Lykkes det ikke at faa Pumpen i Gang, sættes 
Førerventilhaandtaget i Forspandss tilling, og Toget 
kan nu føres videre paa Vakuumbremsen, idet erin-
dres, a t Lokomotivets Luftbremse ikke virker med 
fuld Kraft, naar Trykket i Hovedluftbeholderen er 
sunket til ca. 3,6 kg/ cm2• Om fornødent maa Skrue-
eller Vægtstangsbremsen betj enes. 

2) Vil Trykluftbremsen paa Maskinen eller Tenderen ikke 
slippe, kan den løses ved Hjælp af de tilhørende Ud-
ligningsventiler. Fortsætter Bremsen med at trække 
sig til , kan det skyldes f. Eks., at V-T Ventilen er i 
Uorden. Er dette Tilfældet, forsøges ved nogle kraf-
tige Bremsninger og Løsninger at bringe Ventilen til 
at arbejde igen. Lykkes dette ikke, lukkes Afspær-
ringshanen til V-T Ventilen, og Vakuumbeholderen 
udlignes. Lokomotivets Hjælpebremse (henholdsvis 
Dampbremse) maa da betj enes. 

3) Ved Forspandskørsel forholdes, som om Lokomotiver-
ne havde Vakuumbremse, jfr. Vakuumreglementet . 

Saafremt begge Lokomotiver har Trykluftbremse, 
og Pumpen gaa r i Staa paa det ene af Lokomotiverne, 
kan det andet Lokomotivs Pumpe benyttes til at for-
syne begge Lokomotiver med T rykluft. I saa Tilfælde 
samles (foruden Vakuumslangerne) ogsaa en Trykluft-
slange mellem Lokomotiverne. Førerventilhaandtaget 
for bliver i Kørestilling paa det Lokomotiv, hvis Pumpe 
arbe jder ; paa det andet lukkes Afspærringshanen 
(mellem Hovedluftbeholder og Førerventil), og Loko-
motivets Førerhaandtag sættes i Særstilling (for Fører-
ventil Nr. 8 i Fylde- og Løsestilling), og endvidere 
lukkes Afspærringshanerne paa V-T Ventilerne paa 
begge Lokomotiver. 

Bremsens Betjening sker fra det Lokomotiv, hvor 
Pumpen er i Gang. Togstammen bremses med Va-
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kuumejektoren og de to Lokomotiver med den indi-
rekte Bremse. 

Saafremt det er det forreste Lokomotivs Pumpe, 
som ikke er i Gang, rnaa Bremsebetjeningen ske fra 
bageste Lokomotiv efter Fløjtesignaler fra det for-
reste, dog kan Lokomotivføreren paa det forreste 
Lokomotiv i Faretilfælde - samtidig med Afgivelse 
af Fløj tesignalet ))Brems« - bremse Togstammen med 
Ejektoren og bremse Lokomotiverne ved at sætte sit 
Trykluftbremse-Førerhaandtag i Farebremsestilling. 

HJ Æ LPEBREMSEN 

Hjælpebremsen bruges: 
1) ved Hurtigbremsning, 
2) til at lette et Togs Standsning paa et bestemt Sted, 

naar der i Forvejen er bremset med den automatiske 
Bremse. 

Derimod maa i Almindelighed et Tog ikke standses 
med Hjælpebremsen alene. 

Naar Lokomotivet korer alene, benyttes Hjælpebrem-
sen til Regulering af Hastigheden og til Standsning; ogsaa 
ved Tilkørsel til Togstamme, til Vandkran, til Kulkran, 
ved Indkørsel paa Drejeskiver og i lignende Tilfælde. 

Ved Anvendelse af Hjælpebremsen maa der udvises 
særlig Agtpaagivenhed for at undgaa, at Lokomotivet brin-
ges til at køre i Slæde. 

For Benyttelsen af Dampbremsen gælder hovedsagelig 
de samme Regler som for Hj ælpebremsen. 
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FØRERVENTIL N R. 8 

Dennes Indretning og Virkemaade er beskrevet i TB II, 
S. 56 til 66. De i det foregaaende anførte Bestemmelser 
gælder ogsaa for Betjeningen af Lokomotiver udsty ret med 
denne Førerventil; dog med de Afvigelser, der følger af 
selve Førerventilens Konstruktion. 

Førerventil Nr. 8. 




