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Anvisninger, som Stationsbestyreren pua den · 
paagældende Station i Tjenestens Intere.sse 
maatte give. 

0 r1
1:;~~•- 2. VognopsJ n~mændene og Vog11smø-

rerno moa ikke uden _Mnskininspektørens 
Tilladelse forlade de dem nnviste Distrikter 
eller Stntioner undtngen det sker , i Tjeneste-
medfør. De skulle bo i Nærheden af den 
Bnn~gaard, ved hvilken de gøre Tjeneste, 
og Depotforsta,nderen skal være und1:lrrettet 
om de ham underordnede V ognsmøreres 
Bopæle, medens hans egen · Bopæl. tJkal 
mcddolos hans nærmeste ~,oresatte eventuelt 
Stntionsforstanderen. 

l01lruk1er 3, V d V 0 11 ll •øle- ognopsynsmæn ene og ognsmø-
ment-.,. rerne skulle. være nøje b~kjendte med denne 

1 Instruks, Bnnernes Politireglement, Vejlfdning 
·· for Benyttelsen af den automatiske Vakuum-

bremse, Vejledning for .Togenes OpvarmniJg -
ved Damp, samt med alle .. Qrdrer og l.nstro.lcser; 
der mantte blive givne i den almindelige 
Ordresamling eller i Særtryk, og som vedrøre 
Vognene og deres Behandling, Modtagelsen 
af f,remmecje Bnne_rs Vogne eller lign. 

Vogn- 4. Vognopsynsmændene skulle føre o p1yn1- . m~~;:~~• Tilsyn med samtlige Vogne, der forefindes 
paa eller passere det dem anviste Distrikt. 
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De skulle · jevnlig begive ·sig til : de Stntioner; 
· hvor ingen Vogn smørere · ere ansatte,.- ·for : at 
efterse og smøre de dersteds . heilstaaende 
Vogne. De bør saavidt muligt • møde , ved· 
ethvert Tog, • der pnssere'i deres:· Op~oldssted, · 
ogso.a. . naar · ,de : i : !Tjenestens · Medfør ere 
udenfor deres Hjem. 1 , • · • . •• , .• ,. . 

. De skulle efterse Vognene i Overens- . 
•S~rnmelse mod den . givno --: Anvisning .• og 
•tlf~re, saatlanne · Reparatlolier, som.· d~; ~~ ne'. 
ovetktlmme; -snit" af1~Vogfre 1ikk~ ude~ ~Nø'd ~ 
ventli~hed / sendes· · til Værksted·.'. •NdJI~ 'de 
rcjsa·;h nå.a de:·under Kørselen nøje vaage over . 
de fdtskellige Vognes Gang for at opdage 
.mulige 'Fejl. ·De skulle ·endvidere. føre .Tilsyn . 
med de · Vogrismørere, . der ere ansatt~ .·pMi . 
deres . Stiiækning, og navnlig paase, at' .- def'° 
orugati~ .. fdrnoftigt og· sparsommeligt· med Olie 
og Pakniå'J'g,- ·samt at· Vognsmørerne anvende 

, deres •Arbejdstid paa. rette Maade og efter 
<len·1nf Maskininspektøren givne TjenostÆ?orden. 

Vognopsynsmændene skulle jævnlig nnd~·r~ 
søge Lokomotivdrejeskiver og V!!.ntlf 1rayi1i~ga 0 

apparater pn.a det dem underhgfh Orn1:-1.a.a11:fo 
og repnrer.e '·og smøre di&ee1 a 1m. I?idt d~i t'!~ 

dem muligt, el er i modss. ' t'tM aH::i t '.l1G "e 
forefundne .Mangler W M okui ir.:.~p.-:ktø:æc; 

·' ... _,; 
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' Sker der Spo1;afløb eller stør-re Uheld 

paa deres Strækning, mna de snarest begi\"e 
sig til Uhl\ldsstedet for nt assistere samt for 
at efters~ og eftermaale de afløbne Vogne. 

De skulle saavi<lt m~ligt være til· S~<le 
ved Vakuumprøverne af Togene paa den 
Stationi hvor de have Ophold. 

.,:.~~ea 5~ V ognsmørerne · • skulle efterse og 
l'ligter. even_\µeJt . · i9mørø snmtligø Vogne pa:r·:·Bta-

.,)i,;,,en .. ~.amt ,rense. og ., efterse . VognetJes 

. : ~.11kelte, .. Del~;_,..i . .Qyerensstemmels8li.me<l -om-
. s~aende ~nvi,mi9_g.er. , De -er.e anSTal-lige.· for, 

. . a.~ ingen . Vogn for la.der \ der~s ,·Station i 
mangelfuld Tilst~nd. · · 

6. V ognsmørerne skulle - naar i~ke andet 
er foreskrevet - efterse all:e Vogne -i ethvert 
Tog, der holder ved Stationen, samt assistere 
ved Vakuumprøverne i Overensstemmelse mod 
de i • Vejledning for Benyttelsen a(,<lep auto-
matiske Vakuumbremse• givne Bestemmelser, 
hvorfor. de i den Anledning skulle give Møde 
i betimelig Tid forinden det paagrolden<le Togs 
køreplanmæssige Ankomsttid samt fremme 
Eftersynet saaledes, at Togets planmæssige 
Afgangstid ikke overskrides1 med, mindre der 
forefindes Beskadigelser ved Vognene, som 
nødvendiggøre et længere Ophold. · \ , 
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, . , , 0 !-Eftersynet · udføres paa begg~ . Sider af 
Vognene og · saa grundigt, som· Tiden tillader 
det, V ognsmøreren maa med Haaiiile"n beføie 
enhver Akselkasse og prøve enbv·er ·Bandage 
med-Hammer samt de sidste Buffero i ·Tof;el 
ved at trække i dein og ved at føle efter, om 
Bremsemøtrikens Split er i Orden. ' · ,· -· : 

Vognsmøreren skal melde til Lokomotiv ::.' 
føreren og Togførei en, nnar Vognaksler i Toget 
vise· Tegn •til .•a:t ·1unke samt efter at ·bn.ve 
·forvisset sig om, at Akslen -er vel smu·rt; 

· mærke den paagældende Akselkasse med Kridt . 
Kridtmærker, der forefindes paa· Aksel.:.i 

kasser, ' kunne fjernes af V ognsmøreren paa 
en senere Station, : naar det . viser sig, · at 
Akslen ·er løben · kold. · · · · , . ..., ·• ·, 

:, · Vognsrnørerne maa ved' Toge
0

t~ Alifomsf.-· 
straks melde sig til Lokomotivføreren· o~ 
·ligeledes melde · sig til dennet nnnr·' Vogn-
efti:ifs}net· ,har fundet· Sted. . ·•, · · · ·. 

Vognsmørerne paa Endestationerne skulle 
med største Omhu efterse beg~~ S,<loer' af 
Togene straks efter disseF, Ank_ m.8t · til 
Stationen, for nt eventneH · Ml!.~i:I~r ,ad 
Vognene kunne blive b\fb.julpm~ , J~.'- ·., .. 
Togene atter skulL afgam. 

.. 

... 
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Vogne, der henstaa. paa en Station til 
Læsning, Aflæsning eller i Res~rve, skulle 
efterses straks efter Ankomsten til -Stationen, 
sa.a at de kunne afsendes, sn.asnart Stlitionen 
ønsker det. · 

Eftersynet af Vogn..-nes Varmeapparater 
udføres i O,·erensstemruelse rue<l Bestem-
melserne i• Yejledning for Tog~nes Opvarmning 
med Dampe. 

Gliderne til V armeapparaterne smores 
i pass.:nde Tid, forinden Opvarmningen af 
Togene paabegyndes og iøvrigt sa'a ofte, det 
gøres fornødent. 

Vognopsynsmænc1ene og Vognsmørerne 
skulle jevnlig efterse de paa Stationerne 
ophængte Skabe, hrnri MeddP]elser om 
Ekstratog ophæ1fges, for at de -kunne give 
Møde ved og efterse eventuelle Ekstratog. 

111indre • 1.- Det paahviler Vognopsynet at udfore 
Vognb'ukn-d d d' . c) R t ' t 'l Af diJ!ei.eu Af- e nø ven 1ge mrn re epara toner 1 -

hJ~Jpning. hjælpning af saadanne Mangler ve<l Vogne, 
som ikke kræve V ærksteclernes Assistance; 
narnlig maa. det løfte varmløbne Vogno for 

.,.. a t oprense Smørehullerne, bringe Væger og 
Smørepolstre i Orden, efterse og paa ny til-
passe Lagerne samt reparere Bremserne ve<l 

• • I 
at flytte Bolte og lignende. 

Løftnina o.f Vogne eller Arbejde ved 0 . 

samme, der medforcr, at Arbejderne opholde 
sig under Vognene, man ikke udføres -- nden 
efter forudganencle Annwldclso til Stations-
bestyr('ren , og efter nt der ved ·dennes 
Foranstaltning er truffet de paabudte For-
:instnltninger til Sikring af Vognene, og det 
e·r strengt forbudt Vognopsynet at blande 
sig heri . 

Reparation af Vogne i r:tngeredo Tog 
vecl • Perron maa kun · foretages efter An-
melclC'lse til Bokomo iv ·- og 'rogfører. 

• · 8. Vognopsynsmænd og · Vognsmø::ore 1,.?0~:•; .r 
man. have Opmærksomheden · hen\'endt paa. Voj!ne. 

tungt belæssede Vogne, og saafremt d'} 
formode , n.t O verlæsning (J: Læsning med 

- mere end :1 °lo udon •r den Vognen paaskrevne 
Last) har fundet Sted, skulle de i betimelig 
·Tid V('d skriftlig Rekvis ition til Stationen 
forlange Vognen efter vC'jet, og Stationen skal 
derefte r foranledige.· at det te sker, samt nt 
:dt• r tilstillos nævnte Funk tionær en skri~ lig 
Meddelelse om Vejning res nltatet. Særli g 
skulle rnrmlobne Vog ne stedse ""±°-c::- ej~"" -
dcrsom cl e ·ha.ve været læssede, ol'.:' i ~2t n- -- :: 
da tiili ge undersøges: G'.":.'. :...re:c: •. f ;: :, :,:: 
været forsvarl ig. r 
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Naar en Vogn er befunden 11t have 
v~ret overlæ~set (i sin Helhed eller ved 
delvis Overlæsning af den ene VognP-nde) 
maa. den ikke _sættes j D1ift igen, forinden 
den er b1even undersøgt af Vognopsynsmanden. 

,}'~~tter 9. · En Vogn skal · forlanges udsat af 
bil~.':~t!r.:,eToget: 

ar T_ogct a) naar den har. en bøjet Aksel, Brud paa 
en Aksel e11er Bandage, 

I • 

b) .naar_ et . Hjul har fp1_-skudt . sig pna 
Ak~len, . . ell~r . ·en Bandage -., er løs og 
)dirrer, naar ,der sla.n.s paa den; , \ 

c) nan.r den er læsset _' me<l fuld Last og 
har en Fjed{'r med knækket Overblad 
e1ler med to eller flere knækkede 
Mellemblade. 

d) n:iar den har en Akselkasse saa varm, 
at den skifter Farve, at der, riv~s S11aaner 
n.f Lageret, eller at; man _kar, l_>rænde 
Haanden ved at berøre Akselkassen. 

o) naar den har væsentlig Brud paa Trække-
eller Bufferapparaterne. . 
Dersom en Vogn fordres udsat af Toget, 

skal den, der stiller Fordringen, straks a.nrneldc 
dette for Stationsforstanderen og sine nærmeste 
Foresatte og u opholde lig træffe Foran-
staltninger til, at BeskadigelseIJ. 0 udbedres, 

11 

10. Er en beskadiget Vogn sat ud af ~::::;. 
Toget, skal den snarest muligt efterses af 'l~~e'!.:;:• 

,,en V ognopsynsmand eller en højerestillet !! :~~1!: . 
Funktionær, der vil have at konstatere, VolfTle. 

om Udsættelsen var berettiget E>ller ikke, 
samt at sørge for, at Vognen atter bliver 
tjenstdygtig. 

Vogne, der have været af Spor, skulle 
straks underkastes et foreløbigt Eftersyn af 

. · Vognopsynet eller Lokomotivføreren, der maa 
eft~rmaale Hjulene for at se, om Akslerne 
ere .bøjede samt efterse La.gere og Fjedre, 
men selv om der ikke ved . dette opdages 
nogen Fejl ved Vognen1 skal den dog sendes 
tom til Værkstedet, eventuelt dog først efter, 
n.t en nærmere Undersøgelse af Aarsagen til 
Sporafløbet har fundet Sted ved den øverste 

:· tilstedeværende ,Ternbaneembedsmand. 
11. Dersom V ognopsynsm~ndene og 1'

0!i.',:~t!~e-
V ognsmorcrne maatte opdage Vogne, der 
ikke stemme overens m0d Bestemmelserne i 
Politireglementet, slrnli e de st raks mc>ldo det 
til ve<l komm nrle Sbtion og fornn1edige <lPm 
bcldæbecle m('d grønn e :~Seld~s~,:J!"!'. Fr em-
m c d e Godsvog:n°, ,er hn e 1øb.e· meTø end 
tre A ar siden Bi~;;te . -~•;i. im1 , iorrd e<liges 
ligeledes beklæbede , 1 ci:I r ~0 11 M.~~deli~cfo e::1, 
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Ar"~,eld•1
119 12. Anmeldelse af Mangler vecl VJJ!"n-

• .i- anø er ,p 

T'd1 ~
0
1g1n1- mnteriellet sknl ske til Stationsforstanderen, ma ene e. 

der foranlediger Vognen beklæbet med Repai a-
tionssedler, gule, grønne eller røde efter 
l\langelens Beskaffenhed. 

For Anmeldelsen gives skriftlig Kvit-
tering af Stationen. ('l'alon til Reparation/ 
sedlen). 

Voirn- 13. Enhver Vognopsynsmand og Vogn-0111rn•-

m..,
nd

rneo smører skal føre en Bog. hYoraf frem"'aar: og VORII· • 

•m 11 r•rnr• H) hvilke Vogne med varme Aksler Ved-BJfger. 

kommende hnr truffet, 
b) hvilke Mangler og Beskadigelser ved 

Vogne han har opdaget og ikke kunnet 
afhjælpe, 

c) hvilke Reparationer han har udført, 
d) hrilke Vogne han har opsmurt eventuelt 

pakket med Tvist. For Vogne i 
passerende Tog er Togets Nummer og 
de smurte Vognes Antnl tilstrækkeligt. 

e) hvor stort et Kvantum Olie, Tvist el ler 
µ.ndre Materialier, der er forbrugt. · 
Vognopsynsrnæn<lene skulle pnase, at 

Vognsmørerne føre deres Bøger rigtigt. 
De ovennævnte Bøger indsendes hve.r 

Søndag til Maskininspektøren, til hvem alle 
.ft,ehisitioner pna Matorinlicr samt Frugt-

j_! 

:I i: 
!.' 
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breve (Følgesedler) pau saadanne -ligeledes 
indsendes. 

Ved hver Regnskabsmaaneds Slutning 
indsendes der fra hver Vognsmørerstation en 
Fortegnelse - o~er de V ogno, som ere ret,a'~ 
~erede i ii ,l\Jannedens Løb, udfærdiget paa 
Formular Nr. Ma 198. 

Til Udfærdigelsen nf de i § 7 omfatte 
Vrajer~kvisitioner , leveres· det ·Vognopsyns-
niændena '<>g Vognsmøreime · særlige .Bøget 
mad Koupon og Sta.mme. I Vejesedlerne og 
Stationens Kvitteringer · for Modtagelsen ,,nf 
Anmeldelser om Vognbeskadigelser indsendes 
til Maskininspektøren sammen med de oven-
nævnte Bøger. 

14. For alle Uheld ved Vogne, der ind :· 1~~~~•:·it 
træffe paa Strækningen under Kørselen, vif'TFJorhnt

1
d 1 

en,1 en. 
den Vognopsynsmand, i hvis Distrikt Uheldet 
er indtruffet, saavelsom Vognsrnørercn paa den 
Station, Toget s·idst har forladt, blive gjo1,te 
ansvarlige, og dersom Uheldet •.: er ,, ima 
betydeligt, nt det medfører Vognens Udsættelse 
af Toget eller andre Forstyrrelser i Drift~n; 
ville de blive mulkterede, sMfremt det iklcc 
aldeles utvivlsomt kan godtgøres, at Uhelde·t 
er fornnrsaget ved Omstændig eder i hvorover 
de ikke ,have .-været H e ro. 
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Personalet skal omgaas sparsommeligt 
med alle :Materialier, og ødsel eller uordentlig 
Omgang med disse vil blive straffet. 

De maa møde renligt paaklædto ved 
Stationerne og holde deres Redskaber rene, 
saa at de ikke dermed kunne tilsøle Pas~a-
gererne. De skulle i Tjenesten stedse væ1•e 
iforte den for dem foreskrevne Uniform. 

Vn•rktoj. , _ 1 . lf?,. . Vognopsynsmændene og VøgnsmØ • 
,rer_n~ ville erholde udleverede det fornødne 
,Y æ~~tøj,. Oliekande,: . og lig:n:; · for. ·lwis 
, .Mod4tg:else de ville have at kvittere:· ' •·:De 
~re ansvarlige for de udleverede Gertstande, 

I 
og bortkastet eller ode lagt Værktøj og desl. 
vil blive erstatfrt for deres Regning. 

II. Akselkassernes Indretning BB'mt Sm0re-
midlerne og deres Anvendelse. 

Z~~;:. 1. En Del ældre Akselkasser ere incl-
kn•scr. rettl.'de til kun at sm0rl.'S fra oven, hvor de 

have et Olierum, drr kan lukkes med en 
Klap, og som altid skal være 0/ 4 fyldt med 
Olir, samt ha\'c l.'n Væge i fuldkommen 
Orden. 

Nogle Vogne have ældre Akselkasser, 
der skulle smøres fra oven gennem: det øverste 

. l 
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-Skydelaag. Olien bør straks )obo ned, og 
eaafremt Oliebeholderen staar fuld af Olie, 
og det -ikke er Frostvejr, ere Smørelmllerne 
forstoppede. I saa Fald bør Vognen snarest 
løftes, og Smørehullerne oprenses. Akslen 
smøres imidlertid ogsaa nedenfra, idet Aksel-
kassens nederste Rum er fyldt med o]iet 
Tvist, der skal stoppes saaledes ind, at den 
altid berører Akslen og derved smører denne. · 
Akslen kan derfor ,·edvare!)de løbe kold, naar 
Tvisten er vel smurt og oppakket, selv oin 
der ikke kommer Smørelse ovenfra. 

2. De øvrige Vognes Akselkasser kunne Ak•~r:::.er . 
smøres ovenfra, og det nederste Ram i Aksel-
kassen skal derfor boldes saa fuldt af Olie, . 
at denne naar op indtil 6 ram fra Kanten af 

· det lille Smørerør paa Siden. 
3. De fleste fremmede Vognes Aksel- Fr~mmPJe 

. VOl{IIU 
1 kasser ere indrettede saaledes, at deresAluelkmer. 
Fo·rsynirig' med Smørelse kan ske i Lighed 
med, hvad der er anført for de ovenfor 
beskrevne Akselkasser. 

4. Til Smøring nf VogT1e bor hoved- Olier. 
sngelig benyttes n ørk 1f in '"' t3\o,.i~ , K11·n i 
særlige 1'ilfælde: for E · em el ,; ::, ~y ~·" A1, c~-
kasse varmer, kan ben~•tJ..P,:5 C_y fai 'ez - elie, 
Rapsolie. 
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Ved nl Smøring ovenfra bør Olien kl\n 
tilfores i ringe Mængde, og narnlig ikke 
mere end 1/ 10 Liter Olie i hver Akselknsse 
pna en Gang. 

5. Nnnr en AkseIkas.se l>nkkes forneden 
med Tvist, man iagttages, at Tvisten er "Vel 
piilet og rystet, snn at den saa\"idt mulig er 
fri . for Sand, samt at den er fuldstændig 
blødgjort og mættet med Olie.· 

6. · Naar Væger anrnndes, maa det pan.-
ses, at Vægen er mættet med Olie, forinden 
den indsættes, snmt at den Ende af Vægen; 
der sidder i Smøreroret, naar la,·ere ned ener 
den anden . Er Vægen i Forbindelse med et 

· Smø1·epolst<•L maa dette ligeledes være \'el oliet. 
~r'~-•;~:~ 7. Saa\"el 'l'Yistrn som Væger og Smøre-
0\!u:..~c- polstre blive undertiden tørre og begede, og-

bør i san. Tilfælde erstattes med nye. Smøre- , 
rør og S~1ørchuller bor renses saa ofte Lrjlig-
bed gires, dn de ellers let blive ,forstoppede. 

III. Anvisning til Eftersyn af Vogne. 
Eftersynet af Vogne i Drift skal skaffe 

SikkHhed for1 at Vognene i enhver Henseende 
befinde sig i tjenstdygtig og holdbar Stand 
og maa derfor navnlig omfatte følgende Dele 
af Vognen: 

i 
I 
I 

I 
" 

•-:·~· . ..: ··.. . : . ' - .,, ' . . ,• . ,, ... -. .., ,.. . . . -. .. . 
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· 1, Aksler, Hjul og - Bandager. prøvesAlnle:~ HJal 

ved Slag med en Ham~er, og af den Lyd, Bandager. 

<ler opstaar ved Slaget, bedømmes tillige, 
om Bandagerne ligge løse paa Hjulringenc, 
Akslerne _undersøges, og • muµge Ruststriber; 
~er kunne: tænkes hidrørende fra Brud, efterses 
omhyggeligt. Løse Hjul, der give 15ig tiiken~e 

,ved Rust paa Akslen i Nærheden af Hjuhiavet; 
·undersøges ved .Spormaa.let, idet Maalet mellem 
~l!ndagei:nes :, ,j~dv~ndige._, .Flader;,· .. sknl·-ivære -,- · c ·1 

1360 · mim•·· Banda.gertte efterses for- li;~gde-

t ; 

r:id:5er, skarpe . Flanger, hulslidte Sted·er og 
løse · ~olte. Sliddet paa Bandagerne , .man 
!kke udgøre·-mere end 5 m/m i _ Dybden .. 

2. Det -efterses, om, ,11 AkselkasserncsAlnelkamr. 
enkelte Dele slut.te tæt til hinanden og ere 
fri for Revner, hvorigennem Smørematerialiet-
kan trænge ud, samt om Skruer og .Møtrikker 
ere fast spændte, og om den Pakning, .. der 
slutter til .Akselhalsens bageste Del, er tæt. 

Endvidere efterses samtlig~ . Dæksl~t;;Og 
Skydelaag. Ved Akselkasser af ældre Kon-
struktion efterses og eventuelt forbedres Op-
pakningen af Tvisten. . . , :s:i•,: 

3. Akselgaflerne efterses for . Brnd .. og Ak• el111fler. . . . ,L · 
l~se . Bolte gennem Lang!m~licrno rag i .For-

, hindelsen mellem Akselgafl.ms Grenl.3 1&p?Sp.1dtJ!:i 

) 
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fa st, hvorhos Slidskinnerne for Akselbasningen 
rensrs og smores saa at B vægeisen ka.n 
foregna let. _ 

f'{;'!~i' 4. Fjedrene uudersages for brudte eller 
1,,.,"•~~ ... 11:.lase Blade og Fj t.,derring~. Stærkt udslidte 

Bolte og Stropper ssmt beskndige<le· Splitter 
udveksles i Fjederhængeværket, og Møtrik-
kerne paa de Bolte, hvormed det befæstes 
til Vognens Lnngsvellor , fast.spændes. 

nu«nat, 5. Bufferne efiP-rses for Brud pan Plåde, 
· Stænger, Hylstre samt Fjedre og undersøges 
tillige om Fjedrene ere tilstrækkelig stive til 

• ( uldstændig åt hinge Bufferne ud i deres 
yderste Stilling. Boltene til Bufferhylstrenes 
Befæstelse spændes efter, naar de vise Tegn 
til at sidde lose. 

Buffernes St..renger (ved Hylsteret) samt 
i Jl- og Persontogene tillige deres Skiver pan 
<le sarumenst.oden<le Flader smøres. 

Tnok1tea1•- 6. Kroge, Kæder og Bolte efterses for 
paralune. , 

Brud, og Kæder med krum Kobhngsskrue 
r ettes eller udveksles. Trækstængernes Styr 
og Skruerne renses med Stenolie og smøres, 
snaledes at sidstnævnte let kunne bevæges i 
sine Møtrikker. 

Tykkelsen nf Koblingsbøjlerne i Op-
hængningsstedet mnn ikke rrore under 25. m/ra-

I 
I ,.. 
l 
I 
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·7. , Bremseskruen og Bremsetøjet renses 
med Stenolie og smores, hvorhos det efterses, 
om Skruen eller Møtrikken er slidt for meget. 
Bremsestillingens Bolte efterses,· og kn.ssnble 
Splitter erstattes. Bremsen skal ·. være •let 
bevægelig, og nnnr den spændes nn, skulle 
Klodserne trykke regelmæssig fast m9d •.nlle 
Hjulene. Om fornodent indstilles den, og 
udslidte Bremseklodser udveksles; og maa det 
nn vnlig iagttages, n t ingen Del ·af ·Bremsetøjet 
slider pna Akslerne eller Hjulflangens yderste 
Knnt, samt nt Bremseklodserne ikke slæbe 
pnn Hjulene, naar Bremsen er fri. 

Eftersynet nf den automatiske V nkuum-
bremse sker i O,•erensstemmelse· me<l de derom 
givne særlige B estemmelser. 

J\reraa~r 

~. ·8. Dragerno Stræberne og Besl111:rnt ·i , Un~rr-
' 1 0 't'O ll'Drn og 

Undervogntin samt Gulv, S ! • B . l. ni g1 Yo!Jn· 
"' ~QII CU . 

Dæk og udrnndigo V e.nt.iler, Le 
i •Vognkassen 
Beskadigelse, o 
Splitter i luk i 

god Orden, ns.\" J i 
Fjederkraft, at å~ .1'~~ ~ ,..,-~-;:,..:. ,::,_ ,;$':'· , .... ~, 
naar Boltene re s. 
være fo rsynet 10 _ 

Løbebrædd er, Tri . , 

·, 
' 
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lescher undersøges . Lan.se og Lukkenpparater 
sn.rnt Hængsler paa Vo6ndøre og Hjul pua 
Skydedøre renses og smøres, saa at Dørene 
ere lette at beræge og lukke. 

I Godsvognenes Indre efterses, om 
Bindebomme med Tilbehø~, RiglP_r for Tvær• 
gitre, Binderinge samt V cntile1· m. v. 1:i-e 
tilstede og ,i fuldkommen -brugbar Stand. 

Al Tilsmudsning nf Vognene snavel 
indvendigt som udvendigt maa undgaas. 

Sn eplon og 9. Sneplovene skulle efterses og smøres. lljrlpe• 
v0 11 11"· godt.1 sansnart der er Udsigt til Anvendelse 

for dem. De bør derhos forsynes med nye 
Væger, og Smørepudcrne udvaskes med 
Petroleum snmt opsmøres hvert Efteraar, 
inden Vinterperioden begynder. 

Sneplove og Hjælpevogne, der henstaa 
i længere Tid uden at benyttes, bør mindst 
en Gang om M:rnnedcn røres noget. 

IV. Tilbagevisning af fremmede Vogne 
paa Overgangsstationerne. 

Fremmede Vogne, som ikke ere i Over-
ensstemmelse med de danske Baners Politi-
reglement, ma.a tilbagevises. 

J 
I 

I 
} 
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Desuden kunne Vogne med følgende 
Mangler vises tilbage: 

Hjul, som 
I 

vise Spor af Bevægelse paa.M~f ~~\;ed 
Akslen. Aluler. 

N aar der kommer Olie ud mellem Hjul 
_. j)g- Aksel-, er det derfor ikke sikkert, at Hjulet 

sidder løst paa Akslen, men dette maa give 
Anledning til et . meget nøje Eftersyn. Har 
Hj-nlet flyttet sig paa Akslen, maa Vognen 
-viees · tilba~e. -'. . 

Hjul, hv.is- N li:v .ere sprængte og -ikke 
ere si-hede., yed pa·asabte Ring.e.. · 

Hjul . . rmed' 1 eller flere ·knækkede Eger, 
og Hjul med Støbejerns Nav, -i hvilke de fleste 
Eger , sidde løse. 

Støbte Hjul. som vise Brud. 
- Udslidte Hjul, der ikke svare til Slid:. , 

skabelonerne . . 
Hjul med Bandager, hvis Tykkelse er 

mindre end angivet i P olitireglementet. 
Hjul med Bandager: som ere sprængte 

med Brud paatvers eller have s:rn.danne Revner 
paalangs, at Ba ndagen <lerv1.:di f•rt blev en breriø e. 

Hjul med B:J ndager saa Aøse, æd: ~P. '"' m~ei 
Hensyn til den Maad"', bvorr1:.:1~, å tf!'( fa~t-
gjorte, ikke nnsee for sL <::1 
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Aksler, som ere bøjede eller have Brud 
eller Revner. 

Aksler, paa hvilke Bremsestænger eller 
rmdre Dele slide. Kunne de slidende Dele 
bortfjernes frn Akslen, og hvis Akslen ikke 
er slidt mere end 5 m/m ty~dere i Serirfemsnit. 
sknl Vognen ornrtnges: 

lllauµkr ' 1' 11 Al· lk d d B k d' 1 Akidkn•scr ,SC "[ISSCf lllC Saa an11e es a 1ge ser. 
0

~ Ln 11 m , at cle ikke danne til:strække)ig . Styring· for 
Lagerne elln kunne indeholdec,do r fornødne 

" Smoreemner -(Olie ·og Pakning). 

~lnn11l,•r Hil 
Fj~1lre. 

Aksella~ere, der l:øhe .v·arme, "·" .• r ~--

Brud af det ~ o,e1'ste : eller mindst 2 af de 
andre Blade i Fje<lr<'n. 

Slæben nf Vognkassen eller andre af 
Vognens Dele mod Hjult-ne, naar dette 
fremkommer pan Grund af for ·stærk eller 
uensartet Belastning eller i Følge Mangler 
ved Fjedrene. 

Vognene kunne overtn!,!<'S, naar de løbe 
tomme. og de manglende eller defekte Fjedre 
cre erstattede ved n·l fastgjorte Træklodser. 

Mau1tlcr '" ' '1 K kk d li I k <l " I B ff StH,limlret- næ . e Cl{' er WS ·a 1gN e Il crstænger 
nini;,·rn,· eller Bufferfjedre. 

Buffere, hvis 'Midtpunkt ligger mindre 
end 940 m/ m eller 111C'rc end I 065 m/ m over 
Skinnernes Overkant. 

~-i• 

r 
r 
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I 
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Sprængte ·Koblinger eller Sidekæder,~~:i1;:,:~~ 

knækkede Trækkroge, Trækstænger, Kiler og retntngeme. 

Muffer, naar Bruddet er saaledes, at Tilkobling ... 
til andre Vogne derved forhindres. -

Manglen af Sidekæder paa Vogne, d~r 
ikke have saadatrne Trækkroge, at begge 
Vognes Koblinger kunne anvendes paa engang. 

Knækkede Langsveller, Bufferplanker,Kanglened 
Trækbolte og Diagonalbjælker. :1a~:;. 

Læssede Godsvogne fra fremmede Baner, M~ngel af 
Rnf• lou. 

, som have løbet over 3 Aar siden si:lste 
., • Rø:vision, skulle efter Aflæsningen dirigeres 

tomme til Hjemstedet. 

København i April 1899. 

Sæbye. 

:~--
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