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Vognenes I udretning.
Jcrnh:1nr,·r,g11cnc bcst:i~r i AJminrlciighcd af to H<,veu<lde, nemH~ VCJgn•
ku~~~n. der indrctt s forskelligt ~fter Jen Brug. der :igtes gjort af Vognen.

Ui:! UnclcrvuJ{n~n.
Ved Vo1,tncncs K.onstmktion er man i ovngt I hoj CJrnd bun~et d, at <le
s -al kunne anvend~s ogsa:i p~a udenl;indskc Ranc-r, og t3lr·i,gc En -elthcdcr
paa Vognctlc er derfor udfort i Henhold r-;I intt.:rn t1H,m:.1.li.: ()vercn_dcom fn.

Vognkassen.

Efter Vo(:lnka:s~t!nS

rnJrctnm!,I

her.fures Vo~ncn~ til fol~ent.!t: Hoved

i;truppc-r ·

Pcr-Sl.)n•:o~n~.
Postvoi.inl!.
ReJSl.!~•H.b\·0~01.:. s:imt
Gods.v1J~f\l:. luk kede 0 , 1 .rnbnr

D~sudt!11 fmdcs c.tcr 1,:n Dd !m::rl i!l..: \',lJltH\'pcl'. som v4,•r for '-ir! torckommer i rinie Aatål.
Ved nyere J>erso1wogr111 bt.>srnur Vogr11'1\e a.f l..'t Stel af P rofilicrn, der e-nt~n
er nitte- eller s~·ejset de.·,r_ Si!mmco mr:<l Umh.:rvogncn. sanle<l~s at <ler
dannes et sammenlht:ng..-ndc h~r.:nd~ Skdc. h,.orp::u~ Bekl:æd.ningsp'1tdern~
entett nittes eller svej$eS fasL
Staalvo~nt! i nittet ~onstru ·tiou t:r 1 t.k • Vogne ar Litta At: og CA og [
svt:j.set Kouslruktlou r. Eks. LycHugt!ue og \.'l.)g11~ ~f Litl"a Ae. A\·, .-\x. C11
og Ct..
Saadanne Voj,!nc .!itaa r si~ .s:crdd~s goJt selv veJ srorre JernbanetJly ·).er.
StcHct i Vognkas.<ten ka.n cnrcn ,·xn: ucltort 8.f J...lmi1\<ltLi~l' Stnalprofil~r
dier af hule Staalpmiile-r~ ._i<l~tnævntc Pmnler er frem!.tilld :sf rusthc:.sky ter
~1ate riale.
lkklædnin~spladcmc er udfort af 1.5 di 2.5 mm Sto,.tlplsdt" - 2 :1 2.5 mm
til Vognsi<ler og 1..5 mm til Tugpladcr: i de nyt: Ct: Vogn<: •.: r disse Plndtr li~cledes ru.>tbuk,yui.:Ji:, OIJ lur roerHgen: :n fu.:dbringt: Vog,) tæ!Jten t!'r bl. u..

6

Bel..læ d ningspl~1dcrnc i nogle ar de nytSk \!,:)gnc, bt a. Lirt:l An,. u<lfort dl

Durnluminium.

Endvidere fi ndes d-er blun<lt de Vvgrn,:, som un\·cn<les. i den .?lcktri.skt.
f s. hvo : sa::ivd K:ass~s,cl
som Bcklædningspladcr er udforl :if Ou raluminiu m og ninet sammen med
kobc:lh:1v1\ske Na:rtr::i.fi k , Bivogne, Vol,lnt.: Litra

•\.lumin iumsn:ii:1.lc:r .

I l. Kl. t'r s:i~vd Vxggc.·nc i Kupi:cr .$Om i Sitkl,!.tng Iincn.'l med 1'nddcrræ:.

<ler e r bkeret O!,l slebet mat i Nucurfarv..:n, tic nnd,·..:ndigt' Bd:~yninuslisrl'r er

Jigd..:des u<lfo rl i ~oddctræ, dc-r ~r ,norktbcj<lset.

I P,t:llc:.klais~ l'r Vre.:,:i,:c:!lC .sa11n:I i RupC:cr som Sidcgang dier i'\ellempcrront:r t'ini:rcdc med IHrk, der bhmklakc:ri:s i Na(urfi)f\'cm . Bdæ~n i n~s)ist\'rl)..,•
er hL•r ,utfort al morktbcjtlsct Mahogni.

Ved -te.hin: Person~. Post• ui,t Rej:,egot!:w
: og,)e bcSt"ur VoJ.:nk a.sscn uf .:t $td
af 'J r;c t E:.;t>tr:c c..·llcr Pitch•Pim:) i ndn.·ndij,t bckl;cdt n)c<l fy1rc:bnc<lJcr, der i
I 1'1:lSSl: lil!L'Sum S~iUcrl!r.1mc1\~ ind lcm AfJcHn),(crnc er C.lpl'tSen:t og u<lst yrc:t
mcJ lake rc<l..- d ier p()li:-rc de Lister ai ;\.\ahugni. mcdcns d,: i riclleskfosse t:r
nrnlc:llc dier u1lfor 1 t1( ly>t. poleret Krydsfiner nu:J pu11bgtc: morkc L isu:r o g
Rammtr. - l'd\·"·nJit: 1:r St~llct beklædt mt"d JcrnplaJc l'll~r mt'J -smalle i
h1:1aP.d\·n fo b 1;tlc lodrc::tc ~ læ(.tniog.sbnt!ddt'r \ T <:-:1ktr:.c ).
Ved J. o~ J-ukslcJc Vog_nl• s:.un c TruckkupCvt1ttn1• ~r Vo~nl,;:.1ssc..•n kun \'cd

Boftt' t>~ lln,ncndl~ Ju t bund\·t 1111.:d L' nch.:n:o~n,:n. u·u,_•(.1...-o.s -.fon vcJ J c <r-ri,,t'-'
·rrtick..,ugr.c mc:<l Tr:c~tcl e r by~gct s.u mmcn mcJ l.Jntler\'Oi;l•\to til e t H ele.
ide• d er paa bc:;J~c $frier i ndtil Uodc..·rkllnkn u t' Vinduerne l indes eo 5 min
•\ rmt-nngsj crnplatk. ~om cr fo!>I nittet til de u<l\'.:ntli~,.. Liengd<-Jra~i:te i U nd'-"r •
vo~ncn, og til dt>nnt' Pl uJ.c •fasrliorc~ "'frtt::~td l ct.

\:ed G od:o·ognene b,;,:sta:.H \'u J,.tllkuss1:n ui lod rdrc til l ·111k r\'<Jgncn bollt\k
ell<.·r nitt<:dt: SroJp,,r :1f T ræ d fc r J ern, hvo rr'il i n<l\·endig er fostl.>rJl kt \·JnJ .
rt'ttc i hin.inde,, folst·d1.• Klædnin1t.sbr:.~1.hkr (Fyrrl."lra: d l t:r Pitch-l'inc).
Cavlt>nc- er p:la 1.ie ~rnbuc G<HJ$vr)~nc i Rcgl1:n h )'S?)!.Ct SOfl\ aftagelige L1.·m111"··
dc:r fo 1'1)\'t:'I ) tui:n!l,cr i T:lppc •~ fonh,•Jt:n fus tsp:C:ndcs m ed Endelukket
Ved l ukkede GodS\'Ogne c:r ~1olpcrn.: foro\·li'.n $a rnlet ,oed <-n J'o prfJmnu: .
dc:r :Hh'r bærer de: buc:Jc Dæk$p-rojler. twortil Ou:kbræddeme er somi'lltH \id••c:ndig, og cnd<'lig t'r Jissc: ud,·cnJi" ovcrspæ1\d( mc:<l m::alct D~khc rrcd elle r
1mpr:cgoeret T agpup, t!cr boj1..- s ncJ O\' l;'r 1'.1:HHCrne og paasommcs J/'end/ister.
Vognbon<lco bcstu~r :JI Bundplanker boltet til l.indcn·ognen.
lnu:llt'm Bundpl:mb.·r og Dragere i Undervog 11t'n t'r l3f;!,t en S.tr immel Ta~.
pap, h\·is udenfor Dra~e-n:n ragende Kin.ter er boj et nedaJ, saa Vand o, li_g11,
kan d ry-ppc :1f uJen 11{ kornm~ t il Drageren.
A f Hensyn til Kr'-"atuttrt:1nspor-t ~r dt fl este brunr.ialcdc, lu kkede Go<ls\'Oj.?nc foroven pa.:i Sidnnt! fo rsynet med forskyd~l ige lemme. Ligt:!edcs fin<lt:s
d isse i de dobbeltflujedc Sidcdore. li:icsom der i Rc~lcn fin di:s Gavlclørc med

ioJ,•t:odigc: Gil/<lrdur<:.
Er VognC'ne by~~~·t 1nt:J Spc:ddJc: T ransponer for Øj~, son\

t
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'

"°oJ.. fisk dler 0~ <le s:i.Lkuldtc Kø/c1 ·ogrie, hc-s1aar 81.".klr..:tl11in~t::rt ~f f I nsyn
til V3rm 'i ·ohnionc11 at flere,• l..ig :it' Bnctldcr t.!lt~r '1':.1~p._q, f>tt•• Lister (sa;ivc-1
Siclt!r- som Dæk og RunL ), nj( MdlL·mnJmml.!11e mdlem L:t~t'nc: kan do e-aren

vtert tomme d ie r f •l<lt mt'J i-l>L>lcn.·ndc !)tl,1 kr {Ris"k11ll~t...Alfol«, Kork}.
Stelltt ~r <l.i hgesom ,,c:<l l't!rSocn·1Jg11~rH: •m.11.:lul.;;_cc mdlcm d~fl indtc- og ydre
Bekkectnin!J OQ er i Kc~tert .:li P,tda-Pint.•.
Vc.·d nogl~ i.lf A i ·IJJing · vogt\L"! (k) 1'inti1:s et ~.-crliJ.!t Ve-ntilanonssystCllk
Lig.esoro ved Lokomoth•~ t fl<! anvendes L1rrn t1l llt hL·te-~nt ensurtedc- Vog,\e;
men da se!,· Vr,gnc ;1f .samme: .\r- k:.m Yttn.: lnJbyrdc:s :.tærkl ah:il:lcndt. bttqm~s Vogrit!nc: som Rl'g ...·I veJ 2. undaciJc11 3 ifo~st1a,·a . ak h,·i lk~ del forste
bt'n;l.!vncs Hovctllitrn. dt' ful;!cn<lc: l ·ndt'rlilr:l.

a . Personvogne.
Pc-rs(),nvog.nenc b}'~g~s ~mm:

I ) Sidegsngs~·ogne 1th:J t.: 11 :-;i~li.:)!un~ ,an~~ lli.•r. <:nc: Sidt' af Vognen, h,·orfr.t
der 1:r .\dgirng ril 1',Jp~~rnc_ .\l3~an~~n ti l Vog1tc1'. sk~ at.i U{>rC t Vos,nkasscn!. Endcv~j!~e f r .1 hJkk-c-Jc eller uubr.e Rum , Pe'rrom:r. h,·ortil rnan
kommt- r .Jt•nncm Onre t'l lc:r l.L.L!.:C r 1 f::>erm111.:ns Si det. A<l1!:rn~~ n fra Pcrront!i 1 p1m 1!11 Vo;Jn til l'errun~tl _pa,, 1.·11 11l.-.c1Hl"'thlu \ . o~" ..~er on:r Broklnpµer, de, , t•d iLt> 11kl..~•l.t.' l'i.:H1)1')1,:r d.1.;~ki:s 11 J1 srmonik~1urbmu'eJ,•w11.
2) .,r;dJgang.'iL'Ogne. h,·or \'()~ncn ::.. >m Rc~l.!I ,·eJ T,·.cn:~t!~!Je t r den ~J t l'

VognsaJt.> til Jen ~nJt:n er del i

tuu ~Lorre

t{um.

b'\"orl

Ste~!ernc er ;1n-

braS1t ;.rnledl!$, .i t l!H P~ssgtL" pLLu la_n!,[s ... J u~ umtrt'nt midt 1 ·ogm'.'n J11t..it'S
fri. Ad~i1ngen til \lult14.111~:s\·o~nc:ne sl...t:r svm t il $kleg.rngsvoenct"<-' 3tl
Ptrroner -.•t'<l Yognk,l::;sens l::ndt',·.~b!:J.c.
3) K.upffvc>gnt.!, <ltr t:t dd1 i "np-it:r 1)g m ,J 1fin:kk .\d~.m •• fra Vo~n.sirlcnw ril hver K11pC:. I hdc \'ogn~ns Længdt: i:r Jnbragt Lubi:bræ<ld~
til f!m2 for T o~pL"rSl.ll\:Jlcr. 1>.\,I Kupcv ugn e er Ut'rtor 'i11\1JU~re e~J Si4.I~
Midt~a.n~svognc:.

Ved Lit rnbt'tc~m·lsc: 1l f \\)~ll~nC' bJu.,~•s .1 <;nm HoH·<.liitrn p::w l'c:r~om·ugnl'
1ue<l ut.ldukkcnd-.: 1 Kl.a~!>e eller p.t~ Vo~n~ mt:d b:i...i<lt:- l Kl:J--.sc:- o~ F~llcs•
kfa se-1'.u_p~c:?r. AH~ \/og11..! nwd ,\ ~om Hovcc htr:1 tr Truc:kvn~nt'.
Med Lit ra 8 hndcs .-iu kun ccn Vo;lotypc, nt:mli~ 8 1·-\' ogncn (kombineret
I- 05' Fæ ltesldas~e-\'uJi:n). men ut"nnc \"o~nt~p4.! ,·.t snur blive utnhYttt?et og
Llt ru H <lc:m1c<l hc l1 torc;.vfr~de.
Endelig btnyttes C og F :tom Hm:cålitrn for Pcrson,·-ogn~. Sc>,n udelukk~n<lc:
t:r besteuH for Fretleskl.1~sc. o~ ~ler findc:s si:un·d l- o~ 3-akslt'Je Vl)gne som
Truck-.·ognt'. Oi.ssc:- \ ·oi,;rse er ~n<ircttct del$ som ·i<lc:i,iangs-Vogne. dcL~ soai.
MldtguJ1gs•Vugnt: og ciEtls ~om 1':l-t}le-Vo1tnc. o_!.t <l~.sut.l~n ~r t'nkelt~ 11i <liSS.t'
Vogntypt:r forsyne m.,;d Ri:j ·1.·god~rum, noiilc: mecl Kedel rU Togo;,,·artnning
OR andr u\c.:d Dol>b,.!lt Uattcrl til To~bely~nin!,l.
At C'n P~rs<>n-.·ogn tu1.r Ke, ~god:.rui11. vtf ::,()m Rl.'u..-l -.·ært;! tltken<l;givet •1:n.J.

s
at d et tr.edie- Bo;:stav i Litnhtt e r E (CMr, C:>1> og C-rz). En Vogn med Kedel
h 3r SQm t i;edie B()gStllV i Litraet et K cc~:;_, Ot~ ()g C ci.c) _
Alle Vogne. hvor det tredie Bogstav i Vognens Lit r:.\ er .M, er uclstyl'~t
mc-d D ynamo til Vognens Egenbe.! )·sning og 'm ed Vnr mt\·:m<l.SYumh:Ui1,reg

(Vognen :kan ah.')u b cnyucs ~m ,"1ctorbiv9gn). Rnd,;_idere findes S 9:>ffl
t redie Bogstav i t't Li tra, og d et bettgnc-r ~a Ku-pe..,,ogo. der et mod'c misuet

08 h.:1: Sidegaog.

b. Postvogne.
Postvognene (Litr.l D) t>r i Al·mindd i~ht·d delt i ro Rum. hvoraf det ::n~

('r mlstytet sor:n Brt'••postkomo r .n~d R.-!o lc-r t il S<>i:c.cd ng 3f 8rc~'cnc, medens
det aadet anYCm.les ti.l Pukkcpc,st f,_.: fil Pc,s tsækkeoe. Kontorrummet k:fo w m

Rq~d foruden ved D,nn p opvarmes fni en f..:.akkcio,•n, saaledl:.$ at OpYamming

Pc)st voli;lncu ikke er -sat i f orbindelse med et opvarmd Tog.
Li~d c.dcs k.t.n V()gncnt: v;i;,r ;.: h d y:it uden ut være in·d temmc:t i T og. idet d e
fleste Vo.gne har Dynamo til Vognl:ns Egi:nbelys·n in~. og l<.tsteo h1H Batteri
til 8getlbelys1t inl,J..
kan ske. selv

0 111

No~IC' Vogne C'r bygg~t s,,o; L:omh. r o~r- og Rcjs"·gndsvognc (De . DJ
og 0:.1).

c. Rejsegodsvogne.
R tj sciodi;vo.gnc1lc (Lil ra E) cr so m Re~el delt l et -stø rre Rum til Optsgelscaf Go<l$c t og_et mint!rc. efor k:m å nvcmJ!,:.s som K onto r for P,ik,nesfo re n.
foniden gennem SkHlcdnrc paa Vo~11sidc:me har Rejscgods vr>gncnc ofte:
AJGa1tg g.cnncm V ogn~:1.vicr-. evt. ,·cd lukkc:3~ Cru.lcpc rrDnt r ligtsom Tntlt1·•
j!:in~S"·ognc ne.

I rnhver E-Vogn (o~ i tm1wcr Vo~o. Je-r ~r forsynet ,:ned Reh,egod$rum)
-finil(;s en Sygth.a::ir~ og er. L~~gek.1ss c d 8r\lg 1,•. c;d md trofne UJykkescHfrelde.
cndvi<lere .Signiis'kl\·ct, K11pC-s k iltc. Rt•s~p :ckohlin~ 11): in.

'd, Lukkede Godsvogne.
H o;.> r ~,t~ ~e!d t t~ o g f indes k un i ring<'

V.:>:,ine Lit ru G og
t;r indr.ctrct særlig til B~ford ri"ug af Hc$t<l'.

Antt\l. G .Vog1lene

Ai 1-Y' ognene er de ncst~. lwidma_lede og ma:i. ikke a(:'lvcndes til Bdord :i.n ~
af lc•c nde Kreaturer e l!t"r cilsinudscndc Gods. men er særH$1 bestemt til Jet~
ford ærvelilfe V:?:rc;r (K,)d. f isk o. s. v,), og no!!lc af cle.m. Ki,levogne·ntt, er fo r.
synet m-ed Beho.ldere, i;()m k"i 'n fyl<li:s 1':\ed 1s.
(),Vogn~nc. som udgol' den langt <:v~rvejeode Del .J)f Statsbanernes luk.
kede Godsvogne, kan bruges sa:n't-1 t ii• Gods s om t il K reaturer.

e. Aabne Godsvogne.
K,Vr:,gne er ældre Vop.ne med ret huj e Sidcvæ1~J{t' (»Si<lefjrelf«). De
bcnyttd
;1lt ~-~ scntli!,tt kun til k--.kttl~ T r:;.1lS(lOl'tcr, hernn dcr Befor-

<)

ddn~

af Scntshant:rnc

1-.:l)lforsendetser, og v ii eft1.:rhaandcn h ii1,·t!

u<l-

t:)ngeret.
De ældre P-Vvine hu.r ca. 0.7.>-1,0 m hø;c SidcvægQi!, de nyere op til
l ,55 rn hoje Sidcvregge, E11<kvæg:gcn<:, ·der er a1 SArtrn1e Højde, ·an aftages
- hvor ikke et Brerusehus forhiudret det - og langt Gnds (Tømmer. Telcgr~dsti.en~er o. li~n.) k.in da Jie.e~s~s ov~r to sammenkoblede P-Vogne. hvis
Endevægge ~r a t~g-et.
"Ps.-Vogrlc-nc na r bevægeli.ge Bundl~JntJH; og benyttes tal Ttunsport ~f K·fll.
m~n kun ti] DSB's egne f orsendelscr.
T.1·ogrwne hnr. t11eu Cndt.igelse af TJi Vognen~. gan.'ikc la,·e Sidevregge
(Hojde ca.. 'i~ Meter}. tlet ku,1 klappes ned ellet aftages. De benyttes mn•r1.lig
tn l:>don!rini af Tornmcr. 'kinoer og Grus (Bsll11st}. TG-Vognene, sorn t=r
l2 t il 20 Mcrc:r l:mge-, er ._1nvcndcligc fo, langt Gods, <ler i.kk~ e,QDer sig for
L.r:sniog p,t,1 to Vøgn~. Te-Vognene er 4-akskd(; Trnck,·o~nt!.
.
T1i•Vognen(: er 1,.1dc-h1kkcn<k bygg<:t tH Bru~ fo~ BaUHstkim~d; <lt' er for.syne- mt:d .Side- og 8unJl~Ll'lmc, -$Om k.lo et!!.hncs o~ lu.kkt:s ·H<l Hj!.t!l!J aI
ll.a.rn<ls-.•in~ ved Enut'n af Vognc.-u.
TK-Vownen. der h~r torsænkct V-0gnbund, bcmytkS til Transport af Dampkedle r o. I.
Tt Vog()cn b~c,rttes ril Dc"ordriJ1g af Statsbanernes Lanrdodskntn.

f. Særlige Vogntyper.
Hjælpen>1J_ne ind~hoJdc :- App;1rat~r og V erktoj (Dol'\krafte, Ta.lj~r m.
ro. m.), der anvendes til at btirige afsporede Lol--omotivcr og Vo~m.- pail
Sp-orec igen. HjæJpc\·o~n~,le er, 111:tar <le ik.k~ beityttt!S, anbr3gt pa:i bestemte
St:1t10n~r. 1vorfr.1. de: kun till.;aldc;s.
Ambulancevogne fincles p~a de samme Stationer som Hlælp~"·ognent', men
udstndes kun "'cd .Jcrnb:mculykkc~r, hv<-lr ib kadekomne skal Lrnnsporkriet: ~,f
B:rne:, for :i.t ;:o,nrne under !'leje. Ambulaucevogneue indeholdet !2 eller lo

Baa:e r -og en størte K.1sse- med forbin.<lsstoffer. .Medicin o. s. v.
Paa enkdk Station.er findes sammen med Amhu[ancevos,int:u en srerlig
Rt-dnin~svo~n , som dels er jndrdtct til Forbindinw,.rurn og dets 11Ledforer
V1rrktøj, der cl_lncr sir,f til at befri til$kadckomnt-, ~nu befinder sii;i i eller
under der forulykkede To,l.
Bygnings- <>8 Telegesfvo~ne er indrettet ~()m Værksrcdc-r for- Banetjenestens
s:srnt Si!ln:\l- Ol! Tdc~raftj~ne~tens Pcr~onak.
Z -Vogne. Godsvogne, der er byg(;fet til specielt Brug, og wm ejc:-s a.f
privue Firtnaer eller Enke-ltp.er-Sonet, nte11 er optoget i Srntsbanernes Vogn•
par~. b~te~ne-s ve<! Litr~ Z uden Hensyn til Vognkassen$ Konstruktion.
N()~le 2 -Vog11e. d~t tilhorer forskelli~e Bry~gcticr, Slagtcriei:- og Mejerier.
cl' bvidmalcdc som 1-Vosnene: Andrl!, der er bestemte til Tran.-.pcrt af Pe troleum. Benzin, G~s,.·und, Oli~ eJ. lign .. c:r i Stedtt for Vognka.:sse, forsynet
med en stor cyl;ndth,k Beholder :.tf J~rnpJad~ (Beholder-vogn~).
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f oruden d..:: ure•m tc: sæ rlige \ 'ogntyptr flod~s d<-sudtn ~mdre. saas:om Sahu,,
vogne (Litra S), Ki'novogni, Brw:egt.spr Ql·ei·ognt:, Vanch·ogne m. m.
De- So,-,•~·ogne, det løber i Stiatshan~rno.. --s Tog, c j<;s ikke aj d·isst-. men tilhore1· c nu:n odcol.!ndsk~ lh\ntr eller p riviltc Stlsk.i.bt.•r. f. E'ks. 0 t' t inkr•
oatioflolc- Sove,·ognss.t ls ka b. J e: og~a i::jer Spi$e1,ngne11e.
f. n l ul.t•t•ri<lht lttJcfl)1cl~.c .fu, -.~r,nlhi,;~ \',nnt>·pcr~ tfH.lr"Otll ll\~ ,)li l'.S~rrut..c- 1-i1>,So i d .: n j;h,,H.,, ,rdc
~~·u O ri h t lD'..lt ll c !lc:4,

~r.....,..1""""

g. Transportbehol<;lere.

I Lohft at' 19.U--H e r dt:r Un :.k:.tflt·I et ret ~H:tyd digt _.\nrnl T ,ar.~portbcho' •

dere, Kasser paa lijul til sa1,n ld Hefordrin).t :J f <.,.;od.sfi:,rsend«.:lser d irekt~ fr~
Afsen<l1:n::n s til .l\-1oJu.gercns B0pæl. Ko..s:sc:mc er .,.f-Tr~ m~d Jernstel og hlddl
Jtr-oh111g, og dc1, e ,,t:- SiJe be:st.w.r ar -l losc Brædder, der k1Hl loht-s ud :tf t.h.•
U-Jern, b"'Vl i J..: h vih,:r. I Ovc:rl-utntcn a f cOdc,·~cgg1.:nc '-''t anhu.g t 2 RinJJt. d ~ r
hcnyttcs. naar 1:k hol<lcrc,, sk;.1 løftes med Krun. Kassen hviler pa:.t 4 sma:1

Swo!hjuf .med RuUelej..-:r, so.a at <len k:w t iilles lrn lernbanevv~n ind i Pakhul>

dier ud pa:1 færJsdS\'Ogn. De to f1Jul ~r sumlct 1 <t Drcj..::stel med Styr~stao~.
som enJer i en Ri~1g, <ler bt'foyt1cs. n,tM l3eh1AJi:r1.·. o ~kal kobles tii c?n P::r rOn •
k:.c:rrc cl.ler co øndt-n T rnnspOr!bch1,,)ld c r.. Oa:s.t.11fon
Bf:'holderen forsynet med
4 Brcmsefmlder. d-er k:,1.n t.rykki.:::-; nc<J 1nod \..ir11.krl:1g1..·t. hv<H·,·c-d Bcho kl<:n.·n

lofo.:.s s:la m~g.;t, ::t.t dcn:s Vægt OY<,_.rford fr:.t HJulcnl.:' t il Urernsdo<ldc-rne.
B-tholdereu :it:ur fast.
•
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Undervognen.
Paa Fi~. 1 e-r vist
Un{J~r-vognen til en
God:f\'Ogn i\f nyere Type, Den b~staar i det
\"æ~ntlige af fol{lende

Hoveddele:

I. De ud-.·endige Læ1tJl•
dedrsgera ar tt Jern.
'N\ patl hver Sid.: at

Voijn.en.
2. V('d h"·er Et11.h.: ttf

Vogn.t.-n ~n Pu/f'lrplanke af U Jern"
J . To at H Jern frt:11·,stUleJe

1·vænJ.ra-

.Ltt
wi

.Il

ri

,n

,:

;(,

*

gcr(!.

4. T o af ti:~ Stk. C Jern
hc: ta~~1HJ~ ind,·en1.Hge Længdedrage,
rt!, uer ved ~ l<lH·
Voint kt.ln for·
bandt de to Tvætcl-ragcte. m~n \ cd
ny-erC! ut,1 v,?aa vetf
1

storn: Repa ratioll
af .,tfdr.: Cndervo)t-

nc nu desu<len anbr-ingc!.
fn~flt:m

i ...·ærdrager og Puf forplanke som vist.
5. rire af U Jern fre,n•
stiile-de Sk.raa,dragc•
re ogsa~ kiddet Dlll •
sonaler, de,r afsti•
,·ef .Pu Herplanken
mod Tværdraaern-t:
(overfører Puffer•
stødehe).

Alle disse Del~ er
indbyrdes san1mennittet ved Vinkl~r.
6 . Paa Limgded nlgcnc

er fastnittct Kort~

\
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soller sammensvejset af Fladjern eller presset af Pli11.lc i Vinkelprofil, og til
disse er de under • Vognkossi:n« nævnt«: !:ii,kstolpt:r fastgjort,
i . Ovenpaa ~onsollerne er ved Vinkler fastnittet den af Vinkeljern Fremstillede Bundramme, hvortil Bundplankerne er befæstet ved T-Bolte. Hertil
er ligeledes fastboltet det nederste "-lædningsbræt.
Ved de nyeste Godsvogne er olie Dragere 1- 5 af U Jem, og de indvendige Længdedragere er ikke afbrudte af T,·ærdragcrc. men disse er forkrobbede noget, saa de kan passere ne<lenun<lei:..Je indvendige Længdedragere.
Undervognene til 2- og 3-akslede Personvogne og til Truckkupevogne er i
Hovedsagen bygget paa samme M.å ade. <lul-? nu<lvcmliggor den s torre Læn!_lde
Anbringelsen af flere Tvær<lragcre, og Je udven,lil!<= Læn11dcdra~crc er lig.,som ved de øvrige Trud,vognc afstin:t ,·cd cn und.-rnt·den anbragt fnst eller
indstillelig Armering bestuuende af ecn dli:r to S toitcr Oll paah,engsh,dc Trækstænger.
Paa Fig. 2 ses, hvorledes Un<lcn·ogncn til tic unigc Truckvogne er bygget.
De udvendige Længdedragere 1 bcstuur her :if L. Jern og er lagt hdt ud til
Vognsid,m samt tilnittct den· ti<l lil,!cre næ,·ntc Jcrnpla,le 6. der foroven er afst ivet ved et paanittet mindre U Jern ,. Ligesom ved de tidligere beskrevnl.'
Undervogne har vi her Pufferplankerne .2 uf U krn el ler U .Jern udfyldt med
Træ, de indvendige Længdedrag~re 4 af Tra: ug Tværdragere 3, hvoraf de to
J n og 3 b er sværere, idet det er 11enncm disse. Yol!ncns Vægt ove riures til
Truckerne. Disse to Tværdragere kaldes Bolstersl)'kkerne og er i Reglen sammenbygget af Træ og Jern med ..:1 H J ern i ,\ \idten ug et
Jern paa hver Sidt:
med Flangerne indad. Mellemrummene mellem t.le tr(! Profiljern er da udfyldt
med Egetræ. De undre Tværdragcrc er nf Træ. Diagonalerne 5 t:r af U Jern.
Armeringen,,. oftest indscilldig og bcs1uar d• uf Stutlt.-n lJ og Tr.1::kscængcrne
10, men kan ogsa:1 bestaa af et kortere Stykke paunittct P rofiljern 11. Ved
Vogne. hvor baade Vognkasse og Undcn·ogn er bdt oi Jern. er .-'ormering
ikke nødvendig.

u

Træk- og Stødapparater.
Den gennemgaacnde Trækstang 8 (fig. I) er i h\'cr Endc forsynet m.:d
en Trækkrog, som for at kunne anbringes paa Plads bestaar :tf mindst to
Stykker. der er samlede med Trækslangsmuffen 6 (Fig. 3) \'ed Hjælp af to
Kiler 5.
Den ældre Trækkrog, som _e fterhaanden bortfalder, naar den er udslidt.
er dobbelt, idet den underste med Palen sikrcd.: rjener dels til Ophængning
11f Koblingen, naø.r den ikke bruges. dels til Anbringelse af Sikkerhedskoblingen (Koblingen fra den tilkoblede Vogn).
Af den enkelte Trækkrog findes forskellige Former, hvoraf en nyere er
vist i Fig. 3.
For at holde Trækkrogen i rigtig Stilling er det forste Stykke af Træk-
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stangen fra Trækkrogen 011 gennem Pufferplanken firkantet og styret i en paa Pufferplanken
anbragt Træk bøsning 9 med firkantet Hul.
Kort indenfor Trækbosningen er i Trækstangens firkantede Stykke anbragt en ~toppekile ,
(Næsekile med Split). der i Tilfælde af Trækstangsbrud skal forhindre. at Trækstangen trækkes h.elt ud. hvorved Toget sprænges. Saafremt
Sprængningen af Trækstangen altsaa ikke foregnar med saa stor Kraft. at Stoppekilen ogsaa
trækkes 1?ennem Tr:.ckbosnin(!cn og Pufferplanke. kan Toget med Forsij:!tighcd trækkes
paa Kilen til nærmeste Station.
Paa den øv rige Del er Trækstaniien rund O!l
fores gennem et Hul i TYre rdragerne, der ved ældre Vo!!ne indvendi!! O!! ved Truckvogne udvendig er forsynet med en Unucrlagsskive ellerSkaal
forTrækstangsfjederen 3. der er en sa3k aldt E,·olutfjeder. fremstillet af en spirnlformif! sammenrullet Staalplade. Trrekstnnp:sfjcdrene fastholdes
af"" .lernskiYe, der enten stortes nf en med Spli t
sikret :--iæsekile el ler af Træk,;h1!1J?smuffen.
V.:J Tr-.ek i en Trækkroj! sammcntrykkes
den ene Evolu tfjeder. indtil Trækkrogen i den
modsatte Emk af \ 0).!m:n s!aa r mod Trækbøsniniæen.
Ved denne Anor<lnin!! af Trækket faar man
i et To17 en fra Tenderen til sidste Vogn
iiatlcndc i Lreni;rdcrctningcn ufjcdre nde Stang.
paa h"ilken h,·er enkelt Vn!,!n er fjedrende anhraj!t. hvilket hl. a. er :1f stor Betydning for
JganjlsætninJ?en.
Ved Trucb·ogne Oj! en Del lan j,!c 2- oj:!
)-akslede \'oj!nc e r Tr,'Ckstan11cn ko-rt efter
Stopp<;!kilcn samlet i et l,!affclformet Led (8 i
Fip:. 3), dt:r tillader Tn'Ckkrogcn en vundrct Bevægelse. naar Vognen hc,·æjler sig i en Kurve,
hvo rfor Hullet i Trækbosnin!!cn CJ i dette Til-

"' '

u
7
I

0

·-•

fælde er a nan Qt.

Ved de nyeste Vo11nc er Trækstaniien samlet ved todelte Skaalmufier I (Fig. 4). hvori de
opstukkede Ender af Trækstønj,!cn passer, og
den nærmest Pufferphlnken anbragte Skaalmuffe I træder da i Stedet for Stopkilen. Der
findes ved dissc Vogne oftest kun een Træk-

• •S:::i)

fig. 3.

I-!

stangsfjcder, der overfører Trækket til Vognen gennem T rækslol11n 2 (Fi[l. j)_
som er paanittet de indvendige Længdedr.agere en Hah-part paa h,·cr. Gen•
nem de 10 Øjer i hver Halvpart er stukket en Bolt 3. ,•ed hvilken de to Plader 4. imellem hvilke Evo-

0

/utf jederen .i sidder. st y-

2

res . De direkte udenfo r
Pladerne-! anbrai;itcSkaalmuffer 8 trykkl'r s kifte,·is mod den t' l17 eller
den anden Plade, dters o m der trækkes i den
0
1
/
I
'1
ene eller den anden
f ig. 4.
.
Trækkrog.
Aislandsrø•.
rene 6 bestemmer den maksimale Samrnentryknin!I af Evolurfjede re n,
Skruekoblingen tjener til Samm<ankobling af de enkel te ,·,)!Ine ir1dbyrd ~s
die r den forreste •Vogn med Lokomotivet. Sl:rucko hlin1i.•n {F,g. 3) besta:ir
af en Skrue, der paa den ene Ha1\'dd h.nr lwjrc, paa ckn anden Hnsrrc
G e vind oj! paa
i'lidten en varmt

ia;:ag~e~in~~~:~
Svingelen.
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tjener til at dreje
&
Sl:ruen
rund t.
r.._ _
·• 1; d'
,r...
Paa hve r Skrue • ,: .... ···.'
·
halvdd sidde r en
•n
/1101ri k
011 for
Enden en StopFig. 5.
ring sik ret med Split . Paa Jen ene _\•\ otriks Tappe er anhra~t 10 ll3de Lasker ~Jer \'Cd e n Bolt e r ophængt i Trækkroge ns Hul. Torrcne pa:t den anden
.\\ot r ik er ofte koniske For :it modvirke Bojepaa\'irknin~c r i Boj/en .
Sammenkohling af to \'tJ!!ne udfores ved :it læizgc Bøjl.:n fr" Jen ene \ 't,gn,;

:!,

.,

·! :~ ~\ ~ /

Skrue kobling
i
den
anden
Vogns
•' '
l' r,ck l:ro!! n!J der. , ' .,
efte r
spænde
Kobli ngen
ved
at dreje S kruen
rundt. Det maa
Fig. 6.
altid iaj!ttages, at
Svingelen lægges ned hcno,·cr Bojlen og ikke paa Laskerne. da disse ellers
kan bøjes. ,·ed at Sv ingele n kommer i Klemme. Paa en Del Koblin12cr e r der
ved den Koh lingsmotrik. h,·or:til Laskerne er fæstnct, anbra!,! t en Kro ii ( fin,ier) til Opta!!clsc af Svingele!'· Naur en saadon Krog findes. skal Svin!,lelen
anbringes deri.
r-:---'--..;....--,

15

Den ikke benyttede Kobling ophænges som Sikkerhedskobling, idet der
foruden Skruekoblingens sædvanlige Dele (Skrue, Laske r. Bojle og Svingel)
ved hver enkelt Trækkrog paa samme Bolt som Koblingen ophænges en Krog
med vedhængende Koblingsbøjle, som muliggor. at der altid kan tilvejebringes dobbelt Kobling mellem
Yo!lncne som ,•ist paa Fig. 3.
Til Erstittning for sprængte
4
Koblin{!er i et Tog findes Reservekoblinger i E Vognene og paa
., 5
6
nojlle. Stationer. I Stedet for Lasker har d isse Skruekoblinger eri
Bøjle i heiiizc Ender. men er ellers
H
udstyret som de andre.
\:
I
Pufferne tjener til at overføre
Fig .. 7.
Stødene fjedrende til Vognene.
Paa h"er Pufferplanke er med en indbyrdes Afstand af 17.50 mm anbragt
to Puffere. hvoraf den ene har hvælvet. den anden plan Stodflade af Hensyn til Bevægeligheden i Kurver. Det er internat ionalt fastsat. at Pufferne
paa venstre Haand set udefra med Front mod Vognga,·lcn b.ar hvælvet
StødllaLle, medens den paa ho)re Haand har plan Stodflade.
Af Figur 6 fremjlaar ~ o nstruRtionen. En rund Pufferslang e ller Pufferstok 1,
er fors ynet med en paas vejst i:}lcr paanittct Pufferski,•e eller Pufferplade 9.
Puffc:rstangen s tyres i Pufferkurven 10 samt i den paa Underlagspladen 2
lastnittede Bøsning , og er fort gennem et Hul i Puffcrplanken, idet det
sidste Stykke er skrueskaarct os forsynet med en Møttrik 8. som forhin•
drer. at Pufferen kan rab.:s. Til Optagelse af Srodet tjener den af PufferJ

- - --:::---,

I
J
Fig. 8.
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kurvens fire Flige omsluttede Evolutfjeder 4, der holdes paa Plads paa
Underlagspladen af lire paa denne fastnittede firkantede Kna.s ter og holdes
spændt ved den paa Pufferstangen anbragte !ose Ring 5.
Nyere Vogne er forsynet med de saakaldte Cylinde r-Puffere (Fig. i),
hvis Pufferkurv er et lukket Hylste r. der omslutter den som Ror formede
Pufferstang, inden i hvilken Pufferfjederen ligger. Man undgaar ved disse
den ved haard Rangering hyppigt forekommende Buknini;i af Pufferstangen.
Ved længere Vogne an\'endes de saakaldte Balancepuffere (Fig. 8), hvor
de to Puffere ved et System af Vinkelarme paavirker hinanden. saaledes
at den ene gaar ind, naar d~n anden gaar ud, hvorved de i en Kurve vedblh·er at have Berorinl? med den tilkoblede Vogns Puffere. Da der. som det
fremgaar af Tegningen, desuden
,~i
.'
findes en Skruefjeder foruden
• I
I
Evolutfjedercn, bliver event. Stod
optaget blodere. .
Ringf jederpu/feren (Fig. 9) er
kurnkteristisk derved. at en væsentlig Del af det Arbejde, der
udfores. naar Pufferen sammentrykkes - som Følge af RingFig. 9.
fjedrenes sæ rlige -Konstruktion ln bcs som indre Arbejde i Puf•
feren. Det te Forhold bevirker, at Ringfjcdcrpulfcrcn - i Modsætning til de
hidtil anvendte Puffere - kun langsomt sogcr tilbage til sin Udgangsstilling.
og de kraftige Stød og Ryk i Togets Lænj!derctnin)! vil som Folge heraf for•
mindskes betydeligt.

Bærefjedre og Akselgafl.er.
Vognkassens og Undervognens Vægt ovcrfores ·oftest ved 2- og 3-akslede
Vogne direkte til Akselkusserne gennem Bærefjedrene. Disse er Bladfjedre
(3 i Fig. 10), der byg[!es sam,men af nerc rcktan1tulæn: Fjederblade af Staal.
Bladene er p~a Midten samlet ved Fjederkun-en 6. som hviler ovenpna Akselkassen, hvor den gaar ned i en passende Fordybning. For at Fjederbladene
ikke skal forskyde sig sidev:ærts paa hinanden, er de paa langs aF den opadvendende Side forsynet med en Rille, hvori passer en tilsvarende Ribbe paa
Undersiden af et overliggende Blad, og for at forhindre Forskydning paa langs
er Fjederkurv . og Blade gennemborede og forsynet med en Stift, og selve
Fjederkurven er som Regel lagt varm paa.
Det øverste Blad, Hovedbladet, er i Enderne smedet til et Øje, hvori
Vognen er ophængt, idet der gennem Øjet er stukket en rundhovedet nied
Skive. og Split forsynet Bolt, der paa hver Side af Øjet· bærer Fjedersfropperne 5, som atter med en lignende Bolt er befæstet til en paa Længdedrageren fastnittet Fjederbuk ::!. der er forskellig for de f? rskellige, Vogne.

Ii
f.

Fig. 10.

Den enkleste Fjedcrbuk findes p.aa Godsvogne og er vist i fig. 10 th. Den
tillader ingen Indstilling af fjederen, hvorfor man ved en e,·cntuelt for lav
Pufferhojde. f. Eks. ved tynde Hjulringe, man hjælpe sig ved at læg!!e Stobe•
jernsklodser af passende Tykkelse mellem Fjederkurv og .-\kselkasse. Klodserne man paa de to Akselkasser paa samme Aksel være lige hoje, da
Hjultrykkcnc i modsat Fald ikke bliver lige store, hvorved Vognen let 'kan
a [spores.
For ældre Personvog nes Vedkommende er den almindelige Oplueniinin!!smaade for Bæ refjedre vist i fil!- 10 tv.; paa Læniidedragcrcn I er anbragt
Fjederbukken 2. der her er forsynet med ~t lorskydcliµt Krydshoved IU.
som i den ene Ende har Gevind og i den anden <!_r forsynet med et Øje
unucrstottct af en Bærestøtte, der fores af en Ribbe poa Bukken. Fjederstropperne 5 er ved Fjederboltene 4 drcjcli!l fastl!iort dels til 1-:rydshovcdct. dels til Øjet i fjederens Hovedblud.
Fjederen indstilles for at re!!ulere
Puffcrhojdco ved at dreje paa de
;; :
,·istc ."lotrikkcr. hvorved Krydsho•
vedet forskydes til den ene dier
ucn anden Side.
I fi)!. 11 er Fjnlcrophænµninj.!cn
for de saakaldtc s,·æ1:ende .·lkselkasser "ist lij!clcdcs for ældre Person•

vol,!nc.

I Stedet for Fjedcrstmpperne fin•
des her en 8oj/e (Shackcl) 15 og en
Fig. 11.
Ring 16. der hvilt'r i en paa ;\'\idten
af Bolten ned drejet Rille. Krydsho·v cdct, hYori denne - Bolt er anbra;ir. ·er
gaffeldelt.
Fjederbukken for svævende Aksdkasser til n)·cre Personvogne er vist paa
fil!.- 12. Paa den gennem Krydshovedet gaaendc Bolt 10 er hver Ende forsy~et med en tridseformct Bosning 19, i hvis Rille er anbragt er. o,·al Rin!! 2tl,
som ligeledes om~luttcr en tilsvarcn<ilc tridscformct -Bosning paa den !!enncm
Hovedbladets Øje gåaendc Bolt.
Endelig er paa Fig. IJ vist den paa · c,· og Cx Vogne anvendte »ungarske
2
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Fjederophængning«. Selve Krydshovedet har nogenlunde
sa mme fonn som ved den foregaacndc l•jedcrbuk. o~
dets Forbindelse med Bærefjederen foregaar paa samme
Maade gennem ovale Ringe i tridseformede Bosningcr.
Imellem Krydshovedets Mot,·ikker og Bukken er,
hvilende i en· Skaal, indskudt Evolutfjederen 21. som
skol mildne den lodrette Od of Stodene, som selve
Fig. 12.
Bærefjederen ikke har kunnet optage i sig. Srodcne
svækkes yderligere. inden de gennem Bukken overforcs
til Vognkassen. Stangen 22, drejel ig om Bolter. 13 i
Lejet 24. skal ligge vandret. For a t opnaa dette. oaar
Hjulrin):!cne bliver tyndere, og Krydsho,·cdct derfor
skal_spændes n edad, kan Lejet 24 vendes. hvon·cd Bol•
ten 23 sænkes. Ved en buet Underlagsskii-e og en tilsvarende Hu/skive ,>pnaas, at Krydshovedet kan vugge
Fig. 13.
frit.
Man har ved :\nbring~lsen af denne Kon1<truktion opn:rnet ni forbedre
disse Vognes Gang væsentligt, og ydcrligcr;.: Forbedring N opnaa d ved Ind·
bygning af det pa(l Fig. H viste fjedersystem.
Til at sty re Akselkasserne enten tvangsmæ!;sigt. san de altid holder sig i
den rigtige Stillin i:?. eller kun· hindrende dem i at gaa ud over visse YJcrstill ingc r tjcnt!'r AkselgaJlern~ li (Fig. 10). der er fastnittet til Læn\!dedra gernc. Ved tvangsm,c ss ig t sty rede Aksel kasser er Akselg:iflcrne p~<1nittc1
Akselgaffe_lskinner 11, der sl~ttcr nogenlunde tæt til ,\ksellrnssens Sider (s~
Fig. 10 tv .. hvor Akselkassc,1 ~es Fra oven. ol( hvor de IQd rettc Fli!(e af Aksel gaflerne med Aksclg,iHcl$kinncrne ses i vandn:t Snit). ..\ksdg.iflc:r til ,;væl'(!nde A kse/kasser er vist i Fig. to th. Oj! 11. Her findes Spillerum (svaren de
til Vognens .-\ksclaf~tund) mel km .-\kscliia fler ol( .-\ksclkassc Oll in)!cn Skinner. Fjedrene er da paa a:ldr.c ..\kselk,1ssn (Fig. 11) ved .j Bolte I., o)! :ip.cndcstykkcr 1-1 fost· forhundct med .-\ksclkasserne. mcdc·ns de ved nyere ( Fi:!.
10 th.) kun er fo rsynet med e n Top paa rjc,krkurven. og denne Tap passer
ned i et Hul i :\kselkasscn.
Ved de s,·æ,·ende Aksclk11sscr opnaas en no!(ct roli,:!erc Gang uf Voµnen
sam t et lettere l,,oh i l(urvcrne, idet Stod virkningerne paa Hjulene ikke over•
fores direkte til Vognkassen gennem .-\ksclguflcrnc, men kun gennem Bæ re •

fig. I~.
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fjedrene, da Aksdgaflernc, som· anfort, her ku n danner Begrænsning for
storre Udslag.
Akselgaflerne er i begge Tilfælde forneden afstivet ved en fastskruet
T,·~r~tarig, Fort>inr.lclsesstykket, der er saalcdcs anbragt, at det aldrig berorcr
Akselkassens Bund.

Aksler med Hjul og Akselkasser.
En Aksel med tilhorende to Rjul kaldes et Hjulsæt, og et saadant er
vist i Fig. 15.
I Modsætning til.
hvad der er Tilfæl9
det ,·ed almindelige
Færdselsvognc, sidder Hjulene ved
Jernbanevognene
fast paa Akslerne,
saa
disse
lober
rundt under Kors• j
len, og Hjulene maa
lolgcs ad. Af Hensyn til Vognenes
IZ
Passage
gennem
7
Sporenes
Kurver,
hvor den ydre Skinncst ræng .io er læn•
Fig. 15.
gere end den indre.
er Hjulenes Lohcfladc -I (Fip. 1.5) skraa, for at modarhejdc Tendensen til
Skridning n<l det ydre Hjul. der jo maa lobe en læni;ierc Vej end det indre.
Vogn~ns ;\\odstand mnd ,it hlivc drejet ud af den rctlincdc Bcvæ!,!clsc vil
nemlig soge :li d r.iJ.!c Vo11ncn udefter i 1--:u~vcn, saa lange Flangen 3 tillader
dt:rt. hvorved det ydre Hjul kommer til ut løbe p11a den Del af Lobefladen,
der har storst Diameter, medcns det modsatte gælder det indre. d. ,·. s. at
det ydre Hjul i Virkeligheden er i Stand til at l!Cnnemlohe et storre Stykke
Vej i si1mme Tid ene.I det indre. Lnhefludens Haddnin!l er nu afpasst:t saaledes. at man ~~sten undgaar Glidningen i de almindelige Kurver paa Strækningen. Ved hydraulisk Tryk presses Hjulene fast paa Aksien, som de paagældende Steder er svagt konisk eller cylind risk, og der benyttes ingen K.ilebefæstelse el. I.
·
Akslen er forlænget genn~m Hjulene O!! ender til bc)tge Sider i omhyggeligt bearbejdede Tappe, Akselhalsene· I fi~ 15, der er stovta:t indesluttede
i Aksel kassemc. Ved de til Grustransport beregnede selvafladende Tw Vogne
ligger Aksc;Jhalscnc: dog indenfor Hjulene.
1
Afstanden mellem en 2-akslet Vogns Aksler kaldes dens Akse/afstand .
Ved 3-aksledct Vogne e r Akselafstanden lig Afstanden mellem de to yderste
2•
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Aksler og ved Truckvogne lig Afstanden mellem Truckernes Centrer plus
seh·e Truckens Akselafstand. Naar der lindes nere end 3 Aksler under en
Vogn. benævnes Afstanden mdlcm de to yderste Aksler for den totale
Akselafstand. Ved Akseltrykket forstaas Vognens Vægt divideret med An•
tallet af Vognens Aksler; thi gennem disse overfores Vægten til Skinnerne.
og disses Beskaffenhed betinger Akseltrykkets maksimale Storrelsc for hver
Banestrækning.
Der anvendes ved Statsbanernes Vogne baadc Stjernehjul og Skivehjul.
De bestaar af Navet 5. der omslutter Akslen, Hjulkransen ell er F.clgen 7. den
paalagte Hjulring 10 og ved Stjernehjul al' Egerne 6, der ved Skivehjulet er
erstattet af en fuld Skive 8 forsynet med to Huller 9 til Anbringelsen af Medbringeren under Hjulringsnfdrejningen. Paa de mere moderne Stjernehjul er
Egernes Tværsnit ov:i lt og ligner mere et almindeligt Færdselsvognhjul.
Skivehjulene har fremfor Stjernehjulene bl. a. den fordel, at de unde r
Farten fremkalder en betydelig mindre Luftmodstand (ca. I HK pr. Hjulsæl
ved 80 km Hastighed), og de e r derfor ogsoa mindre tilbojelige til at hvirvle
Stuv op fra Banelegemet,
Da det er den udvekselbare Hjulring 10, der slides under Brugen. er den
,·aiset af Staal. Den anbringes paa Hjulkransen i i varm Tilst,ind, hvorved
Jen efter Afkolingcn klemmer sig mciict fast. Desuden sikres den ved Stjernehjul med kon.iske Bol te 11 (Fig_ 15), som gaa r gennem Hjulrinti 011 Hjul kr:ins og fostsp,-endcs indvendig ved en ."lotrik. Selv om Hju lringen derfor
slides eller a fdrcjes, vil Boltene paa Grund af deres Form s tadig sidde fast.
Paa nyere Stj ernehjul og nlle Skivehjul sikres med en Spramgring 12 (fig. 15).
Jer. medens Hjulrin!Jcn er rnnn. anbringes i den i denne inddrcjcde Rille.
saaledes at den fremstaacl'dc Del af Ringen presser mod Hjulkransen, som
er lagt moJ den frcmstaaende Kant af Hjuliingen. Med et særligt Valseværk
bearbejder man cla Kal'!ten. saa Rill~n klemmer sig sammen u m Sprængrinj!cn.
Akse/kasserne tjener til at overfore Vojlnencs Vregt til Akslerne (Akselhalsen). De indeholder Leje/ _samt de fornodnc Smorcindretningcr til Smøring af Leje og Akselhals.
,"1an skelner mellem 01·ersmøring og Undersmoring. Ved forstnævntc
befinder O lien si)! i en Bcholdc!r over Ak-selhalsen og tilfores denne foroven
gcnnem en Borinl!. hvori i Reglen er anb ragt en Væge_ Ved Undersmorinit
befinder Olien sig derimod i Unde rdelen ar ,\kselkassen. nltsaa under Akselhalsen, og suges ved V,cj!er eller li!!nende op til den nederste Hah·dcl a f
denne. At mun i ældre Tid ventede sig mest af Oversmorin11cn. fremgaar af.
at de ældste Akselkasser havde. en mcjlct stor Olicbeholde:r, hvorfra Olien
(lcnnem en Boring lob ned paa Akselhalscl!I O!! derfra ned i Underkammeret,
der gennem en Skydelcm var stoppet op under Aksclhulsen med Tvist. Det
var i Virkeligheden denne oliemættedc Opstopnin!!, der ydede Jen bedste
Smoring.
Den forelobig mest udbredte Form for Akselkassen er , -ist i Fig. 16. Oversmoringsbeholdcrcn 5, forsynet me<l Dækslet 11. <ler fastholde~ med en !'tojmotrik, blh·cr eftcrhuunden si\! ud af Funktion. medens Tvistopstopnini:?cn
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Fig. lf>.

t.,r erstattet mctl cl Smorepudeste/ hcsraacndc uf en buet Plade. h\'ortil med
blod Jcrntraatl er fasthund"t en Smorepude eller Smo rel>olster ') uf Cld dier
Bomuld, h,,orira Truadene som \'tl'!!Cr 8 er fort gennem et pa:i Pladen fast •
nillct Ror ned i Bunden :1f Akselkassens O lkkummer. En s kr:ia E' ludc. der
enten er stobt sammen med 1'assen eller bt.,s,rnar af en los Jernplade anbra!,!t
pu a Knast.-r, er li!Jclcdes forsynet med t:t Rur. i. h,·ilkc r Roret m ed \',egern<:
er s t yret. u den..im begt,!c Rorene stortende ptla tlen skra;1 Piadc ligger en
Skruefjeder. der trykker Sm,,rcp0<h:n mod .-\ksdhalsen. Den benyttede Olie·
lober da over den s kraa Plade. h,·is uphoj<:de Kant ti l hagd10!Je r eventuelle
Urenheder. t ilbage til Oliebeholder~n. Puufy ldning :if frisk Olie dkr Opsul,l •
ning af den gamle sker gennem den p:1a Si<lc•n anbr:111rc Snu>retutl i, dc:r c·r
lukket med et fjc,tln:nJc Dæksel Ll.
Aksclbsscn er delt i to Dck. en O,·s·rpurt li!! en L'nderparr. summen•
holdt med Bol tene 3.
I Overparten hefindn s<:ln· I.der-! si;.-. O1.'t bc$t:1:1r :if ckt ,;n:1knlutc P ,\\eru l
(8-! pCt. Bly og Jr., pCt. Antinrnn) direkte indst ohr i S1ohcjc-rn.:t. <il-! dd oml.lu tter kun en. Hal\'ddc:n :J.f Aksc:lhalsc:11s Ornkr.:Js.
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Fig. 18.

Medens Akselkassen fortil er fuldstændig lukket, er den bagtil, hvor
Akslen forlader den, aaben, og tor at forh,indrc. at Stov og Smuds trænger
denne Vej ind, er i et særligt Kammer bagtil anbragt en Støvpakning 13, bcstaaende af co Træplader snaledes forbundne ved en lille Fjeder 14, at de
holder hinanden tætsluttende om Akslen.
At Oversmoring helt 'kunde undværes. saa man af den i Fig. I i viste ældre
Akselkasse. Den adskiller sig i Hovedsuj/en fra den foregaaende derved, at
den e r stobt i ect Stykke, og at der fornn er anbrng_t et Dæksel I ar saa store
Dimensioner, at man ad den Vej kan toge hde Smorcpudcn ud ved Hjælp
af Jernhankene 2. Der findes en los Lcje1>ancle 3 af Bronze udstobt med en
Foring 4 af P Metal. og Undersmoringc,n foregaar paa samme ," laade som
nævnt ovenfor, kun findes her flere Væger og to Skruefjedre til det storre Stel.
De nyere efter svensk 1\-lonster fremstillede Akselkasser (fig. 18) saavel
til Godsvogne som til roaksledt: Persom·ogne er udfort (omtrent som de sidst
beskrevne) i ect Stykke med et stort med -I Bolte fastskruet Dæksel foran.
los staalstobt Pande med P Mc:tnl og kun med U ntlcrsmoring. Olien findes
dog ikke som ved dc: antlrc direkte Untlcrpartcn af Akselkasse n. men i en _
Sn/l'/1-/1

J

n
5

/I

I

fig. 19.
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sre1~i~ :inbragt Oliebakke 4. som kan trækkes ud med hele Smorestellct, n:1:1r
fordækslet fjernes.
Enddig er i Fig. 19 \'ist en Akselkass e nf fransk Oprindelse ~tsothcrmos«.
der er anbragt paa et storre Anta l nye Godsvogne samt Post- og Bagage,•oj,!ne. Dens Indretning og Virkemand" t:r · folgc:nde:
Foran paa Akselhalsen er med to Bolte fastskruet Slyngeren 1 bestaaendc
a f Cl Stykke Fladjern, der ved begge Ender er bukket to Gange i Vinkel.
'.\"aar Aksdhu lscn roterer, dypper ' Slyngerens yderste Stykke, der for ikke at
piske Olien op er skærpet til begge Sider. i Olien O!! ta!(er saa meget med op,
som vil hæn11c fast. I o,·crste Stilling vil under lun11som Gang {under 20 km)
denn e O lie dryppe fm Vinkdbojningens Spids ned paa Oversiden af Lejepanden 8. der er af Stualstohegods med istobt P-Mctal. og der opfanges af
Rill.:r, der ender i Boringer ind til de paa Siden anbragte Smorc:noter eller
Smorcror JO. O\'cr 20 km vil Slyngeren slynge Olien hl. a. op i Loftet. hvor
de viftc:l urmo.:t anordnede Riller :? ,·il fore den ned ril Rillerne i Panden ol,!
vidc:n: til :\ks dh.ilsen. D~n Olie, der i.1.l'r~ogcr ut undvi!,lc laniis Akslen bagtil.

Fig. 21.

vil opfanges 11[ den særligt formede Slyngering 4, der vil slynge Olien dels
mod det skraat indadgaaendc Loft 1>!! Bunr.l t:ltcr mod skraa Killer paa Side·
væggen e, saa Olien i alle Tilfælde vil soge tilbage til Kassen.
For at undg,ia, at Olien i Olickammcret skvulp er ud og spildes, er dette
delt ved forneden aabnc Skillerum 5. Stovpakningen 3 er af Læder og Fil t.
En saadan Akselkasse skal, naar den er paafyldt Olie ·i Værkstedet, kunne
lobe i 4 A11r under en. Godsvogn uden Efterfyldning. Ønsker man at kunne
anvende samme Isothermoslej eskaal direkte paa Akselhalse af forskellig
Diameter, men med samme Længde, maa der i Stedet for Smorenoterne
anbringes Smo reror 10: nf Kobber, da Olien clh:rs ved tyndere Akselhals ikke .
..
vil naa denne.
De i de senere Aa r anskaffodc Person• .oia Postvo)1n<: er alle forsynede med
Rullcleja. der hdler ikke kræver no)!t:t hyppi)!t Tilsyn. Endvidere kræver saa- •
danne Vogne mindre Trækkrait ~nd Vo)!ne med de sædvanlige Glidelejer.
og i Særdeleshed s,ettes de mc)lct lettere i Gang. En saadan Rullej e-Akselkasse
er YiSt paa Fig. 20 samt fig. 21.

Bremser.
l'<aar en Jernbanc\'Ogn ,·ed en eller anden KrnftpaaYirknin!l er sat i Bevægelse, er den i Besiddelse af en »/e,·ende Kraft«, som vil sogc at overvinde
de i\\odsrande. der virker mod BevæJZclscn. DisSl' Modstande, der bl. a. bestaa r af Gnidninjlsmodstandc, Luft- og Stigninl!Smodstande. vil, saafrcmt
Vognens Be"ægelse ikke fremmes ved stadiµ eller ny Kraftpaavirkning, efterhaanden briniie Vo!!ncn til Standsning. Ønsker man imidlertid at kunne
standsc Vo)!ncn hurtigere eller puu et vist Tidspunkt at kunne regulere dens
Hastighed, f. Eks. nour den hcvæger si!! pua et Fald, benytter man sig af
Bremseapparnter,- dt:r trykker Kloc.lsc:r mod Hjulene, O!J ,·cd den dcrvep fremkalc.l te Gnidnin)lsmodsrand hc:mmcs Vognens Be--.x:gclse yderligere.
Bremserne benyttes ogsaa undc:r Rangering eller ti l at forhindre h en staacnde Vogne i at ).!aa i Gang f. Eks. ved Vindpaavirkning.
Fæl.les for de forskellige ved Jernhunl'vognene anvendte Bremsekonstruktione r er, at man ved Hjælp af Vægtstangsforbindelscr opnaar. at den anvendte Kraft (Huandkraft. Luittryk el. I.) er betydeligt mindre end det Tryk.
Bremseklodscml' udover mod Hju lene. Eksempelvis skal anføres. at Stempelstangen i en 10'' Bremsecylinder pauvirkes med en Kraft paa 1700 kl!, og du
V::egtstan11sforholJct foroger denne Kraft ca. 10 Gange, opnaar man ved Klodserne et samlet Tryk paa ca. li,000 kg.
Der anvc_ndes pna Statsbanernes Vo)lnc 4 forskdlige Slaf,!s Bremser:
a. Hssndbremsen. der tjener til Bremsning · af enkelte Vogne under Rangering.
b. Skruebremsen. der tjener til Bremsning under Rangering samt til Bremsning af Toi,1. Jer ikke kan fremfures p:ta Lu ftbremse.
c . Trrkluftbremsen. <ler henhore:r til d~ gennemguaende Bre1m!er, ved hvilke

i Alminddighed saavcl Lokomotiv og Tender som de med Bremseapparater

forsynede Vogne i To!,!d kun bremses fra disse eller fra Lokomotivet.

Trykluftbremsen an,·endes til saavel PcrsontO!l som ti.I Godstog.
d. Vakuumbremsen, der ogsaa horer til de gennemgaacnde Bremser. egner
sig kun for Persontog. og <len ventes at blive helt afskaffet ved Stat.s baneme
i Løbet af 19-15, hvorfor den ikke her skal omtales nærmere.

Bremsetøj.
Haand_b remsen lindes kun paa Gods,·ogne_og benyttes alene til Bremsning
under Rani1erin!! og til AJhremsning af henstaaen<lc Vogne; dens Indretning
fremgaar af Fig. 22.
D,m lange l 'ægtslangsarm I. der i den frie Ende er bukket til et Haandtag.
er i den anden Ende unbraµt paa en kort Aksel 2, der kan dreje sig i et
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Konsol/eje 3 anbr:1gt pa::, Vognens L,cn1tdedra,icr. Paa samme Aksel er anbra!lt en kort, flad Arm -I med Huller. Armen -i passer in.d i en ligeledes med
fkre Huller for~ynct G:iifcl paa ,·n Trykslang 5, hvis anden En<lc staar i Forbindds.: med Br!!mseklodsen 6. Den ne er ved Hj,clp af Hængeren , ophængt
drejeligt om Bolten 8 i Leje/ 9.
U<lovcs et Tryk nedad p11a Armen I. o,·crfores dette med foroget Kraft
til Brcmscklodscrnt· 6, som dc rn:d pri:sses fast mod Hjuli:t .
.... rmcn I omsluttes af den p,1n den ud,·emJiiie Længdedrager fastnittedc
Sl.vregaf;el 10, der er forsynet med en R,ekkc Huller, saa at man ved Hjælp
af en ved Armt,n I i en Kæde
hæn11cnde Jernpind 11 kan
nedpindc Armen I, saa Bremseklodsen holdes fast mod
Hjulet. Benyttes Bremsen ikke.
ophænges Armen 1 i Hsgen 12
Fig. 23.
foroven i Styregaflen.
Hullerne i Trykstange-ns Gaffel 5 ol( Armen 4 tjener til Regulering aF
Trykstangens Længde. cftcrhuandcn som Bremseklodsen slides.
Alle Haandbrcmsens Dele er af Jern, dog er Bremseklodsen ved enkelte
ældre Vogne af Træ.
Ved nyere Godsvogne med Haandbremse anvendes en Bremseklods pnu
h,·er Side af Hju ler, og Brcmsetojet. som er antydet i Fig. 23. e r da ekvilibrerel.
Hvad dette vil ~igc. sl:a l blive n,crmc:re forkluret sene re.
Skruebremsen betjenes, som N:1,·rn.'t. :intycler, ved en Skruemek:inislne. og
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Konstruktionen er noget forskellig ved de forskellige Vogne. men er Jog 1
Princippet ved alle ældre Vogne indn:-ttet som vist paa Fig. 24 og 25. dog
findes, som det frem 1?:1ar. saa,·d Vognc mc:d fire som mc<l otte Brcmsd.:lodser.
Paa Vognens ene Ga,;I er i et Hal~- og i et Bundleje anbragt cn Skrue 1
med. et Bremsesdng ·1 foroven. hvorved Skruen kan Jn:jt:s rundt. lnJtil de:
ældre Skruer ,·ed OpsliJning dtcrh:rnnJ<·n hlivcr er st:l ttct med Skruer me<l
selvspærrende Gc,·ind (mindre Stigninl!) <>!! St.J:1lstuht BremSl'mutrik i Stedet
' for Metalmotrik. er Bremsesvingene forsynd med Pal til Fastholddse af
Skruen i Bremsestillingen.
1'aar Skruen drej es, bevæges Bremsemulriken 3, der ved en Rillte, som
griber om et paa Vo!,!ngavlc:n unbrugt Vinkeljern. forhindres i at dreje med
rundt, sig op eller n<·<l. og denne Be,·ægclsc overforcs v.:J de paa ,\lotrikcns
Tappe anbra!;ltc to Las.ker 4 til Vinkeli ·ægtstangen 5. Ja kan dreje sig om
den paa Puiferplankcn anbragte faste Tap 6. Dcn·cd bcv.eges Trækstangen i
frem eller tilbage. og denne · BeYægdsc OY<:rforcs gennem V æg tarmen 8 til
Bremseakslen 9, der derved drejes, hvorved BteYæ!,!ds<:n forplanter sig til de
paa dobbelt Vægtarmene 10 ,inbragte Træk- og Trykstænger 11. der overforer
den til Bremsetra"erserne 11 og videre til H,engern<: 13 med Bremseklotlsernt:.
Ved at folge Bevægelsen. na.ar Skruen trækkes an, ser man let
(Fijl. 2-1), h,·ilke der er Træk- og hvilke Trykstængi,r.
De to Bukke H med Lejet for Akslen 9 er fastnittet til Undervognen.
Paa nogle Vogne er pna Skruen anbragt en Reguleringsmøtrik, som
f1
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2i
ved at støde mod en Stopring hevirker, at Bremses,·inget ikke knn d rejes længere og den·ed forhindre. at Brcmseklo<lsernc fjernes for longt fra Hjufonc.
For at kunne variere Tryk- og Trækstængernes Længde, efter som Bremseklodserne slides. er de i den Ende. der er fort igennem T ravcrserne, forsynet
med Skruegung og Motrikcr paa begge Sider af Traverscme.
Naar Trækstangen i ved Vogne, der o!(san er forsynet med Trykluftbremse.
ender med et langt Øje, er det, for at Trykluftbremsen kan, virke uden at boje
nævnte Stan_g, idet Bol ten da bevæger sig i Øjet.

Ekvilibreret Bremsetøj.
Det ovenfor beskre,-ne Bn:msetoj er sær<leles vanskeligt at indstill e, og
der er næsten umuli!,! t at faa samtlige Klodser til at trykke lige haurdt moJ
1-!julene. Men tager ikke alk Klodser pa" Hjulene, er B~emsevirl.:ningen forrin!,!l't, do der er Grænse ior, hvor stort et Tryk Klodsen mau udove mod
·7.
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l'ig. 26.

et Hjul for at ()pmia den hcdst mulil!c Brcmse,·irkning, idet Hjulet navnlig
ikke n1>1;1 sraa fos1 , suu \'o!!ncn kurer i SI.ede. \'ed der ekvilibn,rcdc l:lrcmsc•
toj lægger alle 1-:ludscrn-, sii,? mud Hjulem·. •>!! T n·kket stij,!cr jæ,·nt O)! ens
'
paa dem alle. St1lvc lndstillingcn af BrL"ms.:tojet er o!,!saa langr simpkrc. idet
den indtil en vis Gra::nsc kun hl'ho,·cr at ske ,·ed forkortnin)I af en enkelt
Stang i Bn::ms<:system.:t. Ud over denne Grænse sker dem grovere lnJstillin!!
ved at forkorte ccn dl.:r flere Stænger pa:1 ,kt Sted. d -c er forbundet med
Traverscrnc (flytte (-{ull.:r).
Paa fig. 16 e r ,·ist det ckvilibrercdc Brcmsctoj paa ;;n toakslet Vo11n. Ol!
Virkemanden er folgende:
Armene 8. 15 01,1 I,. der i deres Midte er ophængt ved en Hænger 12 i
Lindervognen. kaldes de fly,,ende Vægtarme, 011 det er disse, der spiller
Hovedrollen ved dette Bremsctoj. Da et Træk i den ene Ende af en saadun
!lyvende Vægtarm k,in bevirke, at den enten- I) kun drejer sig om sit Midtpunkt, dier 2) kun forskyder sig parallelt med sig selv, eller 3) foret:1ger en
Be,·ægelsc komb inere.I af disse to, ,·cd man i Virkeligheden ikke paa Forhaand.
til hvilken Side: fk re af Stængerne og Armene i Brcmsetojet straks bi:\'æ11er
sig. Dette er i hoj Grad afh,cn~ig af Friktionen i de forskellige Ophængninger. Saaledes kan en Arm eller Stang godt straks bevæge sig til- venstre
1
for senere under Bremsningen at ,:iaa til den modsatte Side. Udøves f. Eks.

28
et Træk i Stangen i, vil I), sa:ilremt den !lyvende Arm 8 kun drejer sig,
Traversen med Klodserne 20 straks bevæge sig mod Hjulene, hvorimod de
2), saafremt Armen 8 kun parallclforskydes, lerst vil fjerne ;;ig derfra. medens
Klodserne 21 vil na:rme sig, og endelig vil J) ved den kombinerede Bevægelse
af Armen 8 Klodserne 21 nærme sig Hjulene, men langsommere end under 2),
medens Klodserne 20 enten vil nærme sig eller fjerne sig, eftersom den
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drejende Bevægelse er den O\'ervejcndc eller ikke. Naar Klodserne 21 imidlertid berører Hjulene. bliver Midtpunkter af Arm 8 et fast Drejepunkt, og
saa vil hele Trækket i Stangen i gennem Armen 8 og Stangen 13 bevæge
Klodserne 20 mod Hjulene, til disse berores. h,·ordtcr overstc Bolt af Armen
15 bliver et fast Drejepunkt o. s. v.
Stangen 7 er del t i to, hvis mod hinanden vendende Ender er skrueskaaret, den ene med hojre, den anden med venstr.: Ge\'ind. Ved Hjælp
af en tilsvarende s kaaret Dobbeltmotrik 2-1. sikret med en Kontrnmotrik
for hver Ende. er man i Stand til at forko rte dier forhcnge Stangen i og
derved inustille Bremseklodsernes Afstand fra Hjulene til en passende
Storrelse.

29
Denne Omstændighed, at Regulering af en enkelt Stan!!s Længde i !Bremsesystemet regulerer samtlige Klodsers Afstand, gør det muligt at anvende
automatisk Bremseindstillin!!, der har til Opgave stadig ut udligne Sliddet paa
Hjul og Klodser. og der er derfor pau en Del Pcrson,·ogne og Godsvogne indbygget en Bremseregulator.
Bremseklodsens Konstruktion er vist i Fig. 2i. Den bestaar af to Dele,
S k oen 6 og Saalen JO, der kan udveksles, naar den er slidt. og fasthnl<les ved
Hjælp af en Staalfjeder I I. Bag i S.ialcn er indstobt en tynd Jernplad e for
at holde Saalen sammen. naar den er tyndslidt. Naar de ved hver Ende an•
bragte Slidmærker 13 er bortslidt. skal Saalen udveksles. Ved det store Hul
er K[P.dsen samlet ente~ med Hængercn eller baade med Travers 3 o;;i
Hæn!!er 3. og i <let lille Hul foroven anJ!riber den tidliiierc omtalte St,llepind 14, der holder Klodsen i rigtig Stilling til Hjulet. Nogle nyere Vogne er
forsynet med i cet Stykke støbte Bremseklodser uden udveksclbare Saalc r.
Til nt holde Bremseklodserne i deres rette Stilling I Forhold til Hjulene
tjener de i en Knust paa 1-Iænjlcrnc anbragte Stillepind 14 med Stillemotrik 15
og Fjeder 16.

Trykluftbremsen.

Statshanernes trykluftbremsede Lokomoti\'cr og Vo!,!nc er alle udstyret
med indirekte virkende automatisk Bremse. tkr paa Lokomotiver O!! Moto rvogne som Regel er suppleret med en Ano rdninA. der tillader Bremsen nl
virke som direkte Bremse.
Den direkte (ikke automatiske) Bremse er ,·ist skematisk paa Fig. 28.

Rcdvlffiom.,,, ,,1,1,

Fig. 28.

Ved 1-ljælp af Forerbremsehanen kan man bremse ved_ at lukke- Trykluft fra J-lovedfuftbeholderen direkte ind i Bremsecvlindrene, lose Bremsen
ved at lukke Luften fra Cylindrene ud i fri Luft og endelig bibeholde en
indledet Bremsning eller Losnin!J uforandret ved at afspærre Forbindelsen
til Cylindrene.
Bremsningens Storrelse kan trinvis forol,!cs og trinvis formindskes. Paa
Grund af sidstnævnte Egenskab kaldes Bremsen trin\'is løsbar.
Ved den indirekte (automatiske) Trykluftbremse Fig, 29 forefindf:i pa:i
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hvert Koretoj, der er forsynet med Bremse. en Styre1·enti/ og en Hjælpel;uftbeholder.
Saalænge den gcnnemgaaende Rorledning - Hovedledningen - er fyldt
op med Trykluft. vil Bremsecylinderen være i Forbindelse med· fri Luft, d. v. s .
at Bremsen er løst. Lukkes derimod Luft ud af Hovcdkdningcn gennem Forer•
ventilen, ved at aabne en Nødbremseventil i en af Vognene eller paa anden
f.hade, f. Eks. ved Togsp rængning, lader Styreventilerne Trykluften i Hjælpe•
luftbeholderne strømme over i Bremsecylindrene, saaledcs at der indtræder
Bremsning.
.
Hovedprincipct i Styrevcntilen er det samme ,·cd alle de paa Statsbanernes
r,,,rbr8m,evenli/.

• '•-'• - '

Hjalp,l<1/lkhold, r.

Fig. 29.

Materiel forekommende forskellige Tryklufthrcmsc r og er i sin simpleste Form
vist skematisk paa Fig. 30. 31 og 32.
I Styrevcntilen findes et Stempel K. de r "ed en .\ \i:dhringer kan be,·æjlc
Slrche!!lidercn S og Tringlidcrcn T frem Oll tilbuj!c. P:ia Grund af det lille
Spillerum u er Slæhc~lidcrcn ikke i fast Forbindelse med Stemplet. hvil kct
derimod er Tilfældet med Trinjllideren.
Der findes 4 Ledninger til Styrcvcntilcn. nemlig:
I) til Hovedledningen

2) til fri Luft
3) til Bremsecylinderen
4) til Hjælpeluftbeholderen. ·

Stemplet og Gliderne i Styrcvcntilcn kan indta11c de
Fig. 32 viste Stillinger, nemlig:
a) Fylde- og Losestilling
b) Bremsestilling

c) Brcmscafslutningsstilling.

Fig. 30, Fig. 31 og
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Fylde- og Løsestil/ingen Fig. 30.
Naa r Bremsen skal gøres klar til Brug. rylder man Hovedledningen med
Trykluft, som da gennem Ledning I vil strommc ind i Rummet paa venstre
Side af K og trykke dette over i Stillingen yderst til højre, Fylde- og Losesti/lingen.
Luften gaar nu gennem Fyldcknnalen n. ind i Ventilen pan den anden
Side K og videre gennem Ledning -!, til lijælpcluftbcholdcrcn, og naar Trykket

h•
Fig. Jl).

8rr(J'Uezl;l/,ng.:..,

fig. 31.

fig. 32

i denne er lig Trykket i Hun•dlcdnin)!cn, er Hjælpduftbeholderen fyldt op.
og Bremsen er klar til Brug.
I denne Stilling af Is: er end\"idt-rc Brcmsccylindcn:n 1icnnem LedninJ: 3,
Kanalen 5 og Ledning J i F<>rbindclsc med fri Luft, ,L v . s, at Brcmkn i denne
Stillin!J løses.
/Jrem:w stillingen Fig. 3/.
Onskcs en Brcmsninl! foretaget. lukker Forercn (ved Hjælp af Forcrvcntilen} noJ.!et uf Luften ud af Hovedledningen, h,·un·cd Trykket paa venstre Side af K hlin:r mim.In: end Tr ykkd pa:t hojre Side af K. idet Luften
ikke kan stramme saa hurtigt .l!ennem den snæwc Fyldebnal n. som den
lukkes ud af Hovedledningen. fnl!!cn deraf bliver, ai Slemplet K vil bevæj!e
sig til venstre tilli!!cmcd T. og naar K er bcv:cj!ct Stykket u til venstre. vil
det ogsaa hev.ege S et lille Stykke til venstre. saalcdes at Ventilens Stillin!I
bliver som vist pna Fij!. 31, Bremsestil/ingen.
I denne Stilling vil Luften fra Hjælpeluftb~h olderen trænge gennem -4, .5
og 3 til Bremsecylinderen. og da denne ved Sl:æbeglideren S nu er afspærret
Fra Forbindelsen gennem 2 til fri Luft. vil Stemplet i Bremsecylinderen bevæl!C sig til venstre. hvorved en Bremsnin{l indtræder. Luften fra Hjælpe lufrbeholdcrcn vil vedblive at strommc over i Bremsecylinderen. saalængc
Trykket er storst i Hjælpeluftbeholderen, og naar Trykket er ens, har man
naaet det storste Bremsetryk, der knc, faas.
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Dt.·ttc Bremsetryk (Luftt ryk) er, da Luften i JJj ælpduftbeholdercn nu er
ford~ft O'-·er et .storre. Rum end ved Brcm ·ningens Be~yndd.se. mindre end
det oprindeli~c Tryk i Hjælpduftbdwhkr<.'n. • •\cd - k~!cm'! Hovedlc<lnin~stryk bliver det scorste Brcmse::tryk vt•d ind irekte Brcm ·ning ..:a. J,t, k~/ cm:?.
BremscafslulningsstiWtt~en Flg. J2.
FQrnci.sætninge n fo r, at Ste.n,ptct
forbliver i ."titlin~t'n Jæti).!s t til venstre,
er. at tl~r lukk~s tilstrækkelig megen Luft ud af Hovc:dlcdniogen.

..·- ... -.·-'.'
:

-

Pi~. Jl.

t his Foreren kun luk.ker lidt Luft uJ uf Ilc,n:dkdnin~cn, vil der hurti;.?t

være ~tmmmc-t S:l:t m-:gcn Lu(t fm H j:,d pdufrhchoJcll:n.•n til BrcmsccyHnth:r~n.
Ltt Tryk ·et pan hojre Sid r af K YII bh,·e mimlrc cm: Trykk~c plot venshc

SiJc, hvorfor h o~ T rin~lickn:n T vil bc,'1-Cl-!L" si~ til h, ~J rc. ind il der s toc.ks
an rnQd $bebeglid ren ' . d. v. s . et Styl-.k c S'- .i 1•1;nd ' til SpHh-rumm ' t u.
Tringlid~ren T lukker nu K.1nalcn 5. s:ialc<l~s ~r <ler ikke ·an strommt.• 1ncr..:
Luh fro HjælpeluhbdH)lJeren til Brerns<!cylm<h!ri:n : T ry kke ptt,s hojr~ Side
af St ' mpl t K vil derfor ikke rcdt~ccrcs yd~di~t.'t'(;, 11~ Srvr<:vc:mikn inc.hllJ.!L'r
di, J~n paa fi~. 32 vist~ Br<!rnscrttrslufrilngsslilli ng, 1)1! i Jcnm: Stilling vil Styrtventilen bH..-c. saa længe Trykket i Hovcdlcdnin~cn ikke ænd res.
Lukkes der i[!cn lidt Luf ud af Hovcdh:,{nin~cn, ~·il Stemplet K J)l!XOY
bn•..cgc sig forst til vens tre or:t cJcrntcst til Or<:mscafsJumin~ssti!linj?cn. Ofl mun
k~n ~nalcdcs trinvi:. for'Qt,fc Rrcmsckraften. indtil Trykket i TlrcmsccytinJc:en
er lig Tryk ·et i Hjrolpduftbcholdcrcn. Dette hnicstc Brc.·ms<:tryk k11n altsa.1
opn:i~s enten trinvis, som ovc:nfor hcskrc,· ·t. eller ]'a:i ccn vang ved at for·
mind:,ke Trykket i Hovc<lJcc.Jninl-?~n ho jst 1.5 lq,t/ ·m-: dl ca. 3...J k!!/ cm::. At iuklc
ai Luft ud af H<wedk·dnin~en - aJtsna formin<lsk~ Tr-yk~~t i Ho,·cd!ufthdrnldcren ti! Atmosft_ercttykket - vil bc yde Splld af Luft, hvorfor det kun
bor ske NFtdstitfældc.
'
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Skal Bremsen Co.i.~~. fon:-s Stecnpl~t fra Brcm~~fs1utningsstillin~eo c tii

fylde• og LosestHJin~en a Y\.'<i ut Jukkt: Luft tnd i Ho"·~dfodningcfl. Lmmingcn
af Bt~msen k3n ikke fo:r<c;a,aa t rhwi~. thi li~cgy ldi~ hvor lidt cHcr hvor meget
l"rykket i Hovedledningen hØJ!,:cs, ~·li Stemplet hli"\·c sb.ae1~de i Lcses ttHingen.

ng Brr:m6L"n lnscs fuldstændi~, for<li Tr~ kl.:et p~.a hojre Sid,c af S.t~mplet vt:d
denne .l'Ylanovre ikk~ Jran blive s tnrrc er,d Trykkcf i Ho·v edkdningeu.
Den fonm beskrevne simple Styrcventtl, der ht. a. nn"·~ndes pil~ no~le at
.St:itsh~Hlcrocs MoturVOJ?l\C. udt'ol'es i Ptaksts som v-ist l}.l.l ftg. 33, og Bog •
.staverne; K. S Oll T har s.omme lktydni'ng som p:u Fig. 30. meden:; .s svarer
til u pita samme figurer.
Vt.·ntilh\Jscts en<: Dreksd er med en Ya ndr('t ff~11~c fastholtd t il Unde rvo~ncn og har p:a.l den ene id~ THsh1tntnJ,l-cr for Ror til H 0Ye<ltt!dnin~·1m,
H jæ pdu!tbdmMer~n, Bn:msec-ylintlcrco ng t:<ll,11:(!snin~cn til fr, Luft, medens
D~kslets an.den Side biert~r -en lodret Pakfliidc. h,·ortil selve Styrc~·tntilens
f !ti., med Stem.plet K o~ Glid~mc S l')g T t.' r fastspa'.n<lt med 3 Bolte, so.uled.es
at Styr-<:vcntilen kon ,H.ivck~I~}; .1lcn•~ vc:d i; t udtn~c <lis:;c 3 B1J[k, udcrt at
1103,ten R.ørtorhinddsc bchcn·cr at ati<.killcs.
!Jen hurlig~•irkende S tyre~·entil, 5r ·t(.'m ~nvrr, som Oridrs p,:1 t?n ·Del ;rf
1

Statsbanernes Vog,Hi og pi, :dk L~-.kom,>tist..:ndcrC' . -trbcjdc-r efter s.lmmc
Pnndp som on~nnævntc :r-i,ITTplc St;f"cvi: ,ui l. mc:n :icisk iilt>r i.1~ f n, <lc-trne ~ed
ilt h.t\'C in<l hy~~ct- t."n. ~ærli}l fjcckrhclastd \'cnt ,1. b\·ori~~n n~m 1.uft fr:1
Hcwed t~d l"l i{lp'.en cd ba11rd Br~m.si1 in!,! u tt.1rp1:~; dh.:.-:;.~t' til Brem!>ccyfio~forcn .
s.1m ti<l1~ med at Trykluften fm r[j;elpdulih.'ho li.h:rcn r,.rn ælh .u,li~ ,.\l.uuh.·
~nnr ~~nn<:m S-t y rc,·cntilcn tit C)" lit, dt:tCtl, D~•r lt.· h~,·irk.e r, at Bn:msccylindctt'n
fylde~ llvrtigel'" •:>p. og at Fuldbremsnil\~co derfor hurti~cn: ,raJ ræ<lt!'T end ved
tlj,elp a f den simple Styre,·~n, il.
Sorn dN frem~a:1r _a.f F;~. 3-t som \'i-.cr den hu rt i)!Y id,:.~nik .5 tyrcvcntil. er
denne fot'syncl mt·d t't H a~rndi;rrcb J. der k:tn mdt:11~c Stiil in~crnt~ L H Ol? IJJ.
l1\'Qttil :s,·.s.rc. 3 StiU:in~~r llf en Ornsti ll~ni:ish:rnc " St~·rn·c nrilc-n .

J/i1Hng1.

JliJlin.q lI.
fijl • .},J.

I StUling I

ft

5t~ ~c,·('mi1~1\ h~rtii:?,'irkt"m.ft.•. ~anJcdes :;o m u·q mfor bc:-

skr-evet.

I StiUi"g 11 er StytC\'entilen 011 <len·c-d BremSt!"or~anerne .af!\pærrct fra
Ho,,·edlc-dnins,en. Denne. Stillitttz imvt"ndc$, naar Brtrnsen pna Vo~ncn er i
Uorden.
I SWling Il/ ~r den fjcdcrb~lai-.tc<k Ventil 11dl::Hbkr, S.i~kc.lcs at Styr~''cntilcn virket• ~anske St)rll den sitnr,lt: ~t~·te rmtål .
J
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Paa ~fdrc Vogne <>r Bremsc:cytio(fcrcn anbr-a gt stnae~<l~ lodret, pR.i nye-re
Vogne er- Cylinderen i Almindcli~hcd anbragt liggende varuln~tEn Btcms~cylinc.ler. der er fod ,·ct h:t til \.'amfret.. Anhrin~clse, er vist pøa

fitl- 3.5_

-$·

C 7·Urul~ren L Dækslel i og .Stempltt 3, e-r- fn:rnst illct 3.f Sraal1>ta<le.
D:ekslet 2, der <lann~r Styr for det p~3 Stemplet 3 fasts ..•ej tsk Føringsr.o r 4..
er fashpændt tH ~tativcr 5 ved Hjtelp af Bolten~ 6, der tini~e futholder
Bremsecy lii\deren i Stativet. Hult~me 7 tj~ner tH t'ststspreodh>g af Br~ms~erJindcren J)3JI CnJcrvogn<"n. Naor Trykluft tilforc5 Cyli,idcrcrt IJt'CHl~m
S tu<ls~n 8, vH ·Stemplet bevæg~ sig uddt.er (til hojre). iåd T~tni-n~ mellem
Stempkt OfJ Cyli nde rv~~~ea t il'\·~jehrin gP..s (lr t~dert11anchcttl'n 9: der er fast~p~ndt til Steu1plt:t ).'~u Hjælp af S~ænderin~cn IO o~ SknH~t:app~ne il , Ol,?

3,1

trykkes mod C _yiin<ler va:gJl_cn af FJ<-d c rcn 12'. Sættes Cylir:ul~reo <ltrimoJ i
f9 rbindetse l'nt:d fri .Luft. vil Stentplc:t hlh·c trykktt i Bund (til. venstre) af
-Skrutfjed<:rcn 13. Sf('lhpelståri~en 14 c-r ik.ke i fos t f orbindelse mc,,I Slt'mplct.3.
mt'·n lfggc-r løst i Po ringstoret 4. Vt;d Cfonnc Otdniny kan Vognens Bremse-

. :. 6

,

.

6 l J

aoben lbne.

. lfig. -"•·

tøj, h-vormcd Stcmpclstan:tet) er i fast Forbindels~. h(',·æg-i::s ai Ha:md- eller
S~ruebrer'nsen, uden ~t Stemplet i Tryklufkylind('r<.-n tr.ek,kcs med.
Hoved.l e.dnfrrgc11 bc:st-.i.n r 3.f erJ''. Ror. d er a(s1Ultl·$ ved Vogngavlene mc<l
Kohlinti.sh.sner. ·Paa Vc,;thc uden V.irin~fo<lnjng er der s-om R~gel kun een

Koblin·gshtU)~ ved hver \,roang.,..1. hvorim<.ld Vo$inc med 5!(.•nrwmgaacndc

Varmeledning ,·td V(>;:m aavlcne er fo i-synd med 2 Koblin,gshancr. hvortil
Hovedk·dningen forg:-t ner $ig.
Den hyppiRSt :invendre Kt>bHngshanC e:r .•kkern1snnha,1en, h~•is mc.rmcrc
(!ldrcrning fn:m~au af ~ig. 3'.l.

J•
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Hanen. btstau ar et Hus l (l'l:Cd Gcvi,n dstuds tU Paaskruning af Shmge,.
koblini::en og -CO FJanse 2' med indvendigt Gevjnd for fastskrunilla Pil~ Hc;,,-~Q~

[ednin~cn.
HanespinJlen 3, :som psa Midten .h-ar tn Bu~t. hvis udad,..endeode Del et
fo rmet som en Ku~lekalot. er lcjrt.'t i et St~·r i Skrucda::hkt 4 og i Styre,
OOsninge1\ 5, l-laandgrebct ·6. der er foscgjort paå Hane-Spindlen med en Stift 7.
gi:iber mtd eo Flig 8 omkring K~vcn () p.33 Hanehuset.
Lukninstcn af H3neo !ore-gaar ved at d re je Kuglekal·out.l'I t,aa ,Hanc.!.pindlcn
hen over Hutlet i Gvffimit-ætningsriogen 10, s;lmtidig vil fligen 8 bHve drc:jct
hen ove:- en 1-.:.nast pu ,Kravtn 9. h vor~cd t-f:3ne-S;p!ndlen bevæ.gcs. i sin L-æ ngde,

rel1ling, saalcj:)cs

åt

Tætnin~$ring~n li f;i;rnt-s fra sit Sir-d e paa Styrebosnin·

g,en 5. Herved aabnc:5 foc bindels-e fo Slangekoblin~en geooern Boringerne 12,
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13 og 14 i Honespindic::a og tn lforinf,! i Huset f il fri l,i1ft. T:e~ning tiln·}c•
brin!JtS ved. at 'frykket i H<Jvcdlcdnin~t.·n p resser Gvrnmitærningsritlgeo mod
Kugleka!otteo.

li~ne~ A9bnes ,·ed a1 d reje K11~l,'blottcn bon fra J-foilc1 i Gummilætoinas-

.rfostcn. og d;.1 F l. ii?e-n 8 samtidig drL·jc::s bort rra Kn:i.s ten paa Kraven 9, vi1
fjt<leren 15 t rykke T æ tnin~~rin.~cn LI mod .sfr S1~tit'.' og ..-.pierrc Adg aogcn til
fr i J"uit.
Fig. j? yisu e0; Koblingsslartge med ,\fu,rdsfykke. Kohlinl?,s~!angcn I ~r af
Gummi med La:rrcd.$lnd l:.cg Ml dl?ns c;nc Ende et 11-.dsott ~n til Koblin.~shantn-$
Gevinc.bttt<l~ svari:nde fwsk runin~- 2. og, i den anden [i'lde e-r imi:$31. KobliTl,J!S·
mundstyk-ker J. der har 2 f fige .; Qj! 3 af en saadan Form, at de kan briojles
i Jnrlgriboi•ni med f~igeo c paa \1t ;)nc.Jtt tils\.·arfrldi: -"'lundstykke og derved

sammenkohl• de 2 Mundstykker. idet Tætning d.2 nnes af en Gummiring 6,
d-er er fo rmet og snbra~t s.a.altdi:s, at Lufttrykket i Slangen pf('sser Ringen
mod Vægfladerne i Mundstykket OJ.! mod den tilsYarende Rin~ i det tiU,(1blcde
Mund!Stykk <". fo rskruningt:n 2 o(.! Kohlin~smundstykkct 3 er fa.stsptendt i
Kobiingsslangcn I ved Hjre~p af Spænderinge 7,
foruden ovenfor o mtalt~ St>•revc ntit. Hja.:lpdu ft bch'oldcr, 8 remsecyJindcr
og Hovcd kdnin~ med Koblingshaner og Kobtingcr b-c:sta~ r ~.Jea o hnindcligc
Vognudrustning dts.udt.:n a{ folg,rn<lc: D'clc;

'
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Støvffltref, som s~s paa Ftg. 38, c,:r indskudt paa Hov-edlcdoiogcn og b,:st:1a. af et HtJ~ J og et oJtttg,eligt DrekseJ1 2, der er fostspændt til Huset med
Bli>ltent J. Ved i.t fjetne Orekslet 2 kan FHtret -4 udta.g,;:s og ref\ses,
Rurct fra St}~revent;le-11 tibluttes ved 5, o~ Lu:te1\ fra Ho edle-dnio&en til
StyreventUcn s ·al di::rfor p,1ss<:;e filtret •t :som tilba~eholder Stov oi Urcnhede-r o~ forhindret, ilt d,sse fores med iryktu!tcm ind i 1:h't:mSe.apparstc-mi:.

D ~ f u~ Li~he<.l. <le, $in.ar si~ nt.·d i filtret. drh·cr ned i Bun~tcn ::if fi u5c t Qf:I
k::m fjcrni.:s ved ~lt 2osc: Skruqm.>ppCA 6.
Stovfilm.:c irl.!mby ler inµi::I'.' \',l~sctHhg 1 !indl'in~ fot L~ h <>ns P.,1ss:\~(' Jlitnncu'I
H~Jve<lJedningcCJ.
/ tlsptt·umgsh~mm ann·ndi:~ til nt af~pa:nc Styrevcntilcn 05Z d~rmcd
Brel'nscapp:rn;.tc,:-mc- ps::t \l()gnc!' fi-11 Ho\'C-~!11,:dningi.:n. d~r ·om J;fr~m:-.en er i
Uorden. idet V<>gri~n s~:i k!!.n an\'eod~s .~m Ledn ingsvQ~n. Hanen anbrincics
i J\lmimleli~~u~d md lem Stuvfiltret OQ Styreventlien. rnet'I et' undertiden fodbygge t i si'ds t:ntevntc, st1.aJcdc1S_ som nte"·nt under Omtalen af den hurtig\' il'kendc Sryn:·,t:ntii.
Udllgnins:wentilen sidd~r cntC-tl- p.ia HjæJpcluftbc:hold~rcn. Styrt.•venti!cn
... Jle r Br::-mst:cy!in<lcren ,>se an•;cndcs til. naar Trykluftbremsen ikke mere! .skal

~nvendes.
udlign~ (uJbJæse) <lenn~ ved at sætte over)m~vute Br~ms~o.µpu ra.te , i forbiudi;l ·c med frl_ Luft.
Udfigningstl'æick~I h c!>tUat' af Trækstam~cr, d er l!r ophæn~t under VQtincn
o~ fø rer fra UdHgningsvcntilcn ud til bt:§lQc .'ider af Vo~nc-s, : lidhgnin.gs
\'entilen o.~bnts ved ilt trre ·kt.' dis.se St~OBtH·.
,
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Pcrsoo~ og Pc)Stvognc er end1t·idcre forsynet med Nodbrem~venUler eller

Nedbremse'kfopper,· som Regel findes drr kun een Nodbrem.seventil e!Jcr
No<fbtemseklap 1)1Hl hver Vogn. men denne kan ved Hjreip øf 'Tr-aadtræk

betjenes fru Nodbrcmscha;indtug . .der i:r ~nbra.gt forskdligc Steder j· Vognen.
En Nodbremscklap er ,·ist ·paa fig. 39.
Den bc.o;:tanr a f l!t Hus J og .et Dæksd 2, der er hængslet til Huset \'Cd
Hja:lp af Boltt:n J. Paa l.i\1set I er unbr:1gt den 11-form«lc Arm 4. der. drejer
sig f)ffi 'Tappen 5. Kniv~nc O. di::r c;r f:t .Slg jort p4a: Armtn 4, rsge 't" ind i Udsl.:cd'ng,erue i fligene i poo {):ckskt. I d~n viste Stiihng af Armen 4 vit
Knivene p tlit dcnn._, lrykk~ Dæksler ·til sit Sæde i Ventilhuset. T.æ tning
mellem Hus o g D(eks.d dan-·
lll ~.J,
.,,~...,... - -- - - - - - - i I
nes af G~mmiringc1\ 8. der
et aob.ra:gt i en Not i
Dækslet. Naar A,nnc:n 4
d rejes udefter, ophurc:r Kni•
,;enes nedadgåacnde Tryk
p~a Drekslet. $Om derfor
'7 .,,u 33bne sig d.eJs undn
64 Pau.,·irkning
af 'fr"Vkkefihd·
.
•
" 7 vcndi~ fra. og d els fordi
hnivcnc-· nu vil trykke f)r.\a
l Jdskæringen.5.
modsutc

Kam.

De fora n bc~krcvnc Styr-c•
.,·entilt:r er ho.,·cdsa.gcli~ bc•
tcgr.c, til Alweodels-e fo r
fiu: ;w.
. Hrc:mscr paa P.t:rso1ttog. iJct
Tl'ykktt i Brcmsccflinder<::n
,. -.e d fuldh rcmsnin~ i LoUct af fau Øjt:hfikkc stiger tit fu1d Storrdse, hv.Uket
er ai ffoty<lniog ved hurti:qkon.:ndt· To,l:! for -tit. undg,la_ for lange Btt'inseYeje.
Bremser udstyrede" med dis.<;t~ $t}' n:,•,rntller k,d<lcs Pecsontoasbremset, o~ de
har cndviJerc \fon E~cns k;\b, at ogsaa Lvsnin~en forcJ;taar hut'tigt. fot'di Brcms ~cyliilderen u.ndcr l.ø.sning.~n s~tt(!S i forbinJdsc mCd. fri 1-:._uft ~ennem eo s to;

:\ahning i Strr1!-..-c1uiien.

Persont•gsbrem$erfl.,- egl\~r s\g derimotl ikke Hi An\·cnddse paa. l:ang"'
Godstog, h,·or ,for vil hcnga;.1. riogc:n Tid, inden Bremsningen eller Losningen
har fo rph1ntct' s i,g gcu,,cm h~ie- Togd, Hiet sa:1...-~_I den hurtige $tigotng ;1f
Trykket i Bremsc.•c::ylin<lrc:nt! under Srt:msniog Som det hurtige- }:atd af T ryk•
ket unde r l.osnin~ vil h3.'t'C til folge. st der opsr:1a r Ryk rig Stod l Toget,
fordi de forrcstc Vogne cnkn hrem~r tller løstr tic.iJigerc end de bageste.
V~d fange Godstog ~ur <let vist s ig. at d\'n roliltstc Brem1ming af Toget opna.ss,
nu;.ir Trykket ) 8ttff•,s t"cylithJn:11c;, hurtigt ~tiger ti1 ca. 0.6 kg/cm:: og derefter
lan~omt til fuldt Tryk,
En. stor Dd ;.tf Statsbanernes Vogne 1:r dcdor ud:;tyr~t m~d 8 (e1nser. <lc:r
h::n disse.- E.tenskab~r o·g ·Jt:rfor kaldes Godstogsbremser. For do'g at kutm~

J9
:invcn<l~ VoRne med Pc:-.s.(mtoi[!;hrcm~c r ~a.:i,·cl i Persontofl .som i Gous rog er
de B::st~ d :St.:it.sbuht"NlCS V ogn(:-, S<>m er udstyret mt~d P~raonto~shrems~.
udt'\.lstet 1Hed i:=n saakaldt
Ventil, snm p;i.i ovenfor beskrevne Br~m:s~r er
anbragt mt:>U~m Styr~vcnhl o~ HJ.t:lpclu ttbehuluN, men p uu n:yt:~ P~rsoutog~bn::m~r c:r illdbn!:ld i si.:l vc: ;;:;t) rc v ~nlik 11. G -r' VL'nt ikn er i alk THfælck
u<lsty:-~t rncd ~n OmstHlin~shnn~. Ji:-r k an inJtage 2 Stillin~er. nemJig Stillinl{ G. God.sto~~~tntii,~ c ,, . i f\ 1:il k'11, Sr..-,~~c:i, virl< ~r som G"dstogsote1nsc. og
St1llin~ P. Pc l'sonrngstitli11gcn, i h,·il~l'l\ Brl'lllSt"J\ vicker som Persoarogs.
brt:msc.
En G-P Ventil ril :\nhYin~cl~ m ellem -~t Yrcvcntll o ~ J [jælpe]uftbchoJdcr
er "·L-.t pa.a Fig. -W.
Vencilcn bcs[;1;,1r :if flns i;t 1, Om~til l in~!.b.:inen ~. der er for.synet med
1t.1.:1n<l~r~bct J, og Ventilen 4. der har si t Sæd ~ p:1.1 80. ningcn .5 og er i
f11sc Foroindd~. med Dohhdt-.tt.• mpl~t· o. Rurmnc t ov~r det .rnJc SrempcJ o~
un<l~r det store Stempel har dird.:rc Forhendels\! merl hinanden ~cnnem
K a na len 6 o~ med Brcm.sl:cyl inilerl!n, h\'nrimo d Rwnmct mdh:m ~tcmptcr~e
se H\ r i .Fo,binddsc m ed f:ri luft S:e!nnc r.i Bl)ringen i .
N1.1~r Btemse~ytindt:rt-n u i forbit1d~ls.:• m~d ·fri L\1ft. '-'ii V~nti:c n -1 være
,1:tben. f remkomo1t>t der ded ~r1od Lu ttt r~·k i C yHnd i;: rctn. vil de t S!!mlc;lc J.uftcryk pH <let sto r~ S tcmpd ni:rc s tOrrt: t:nJ dt:t nl ~"·;1.n.-n dt· Tryl;: J):,rn d~t til]~
S tt.:1npel. l)g n M H" Try k l,,.l't i l·h<:m'S'-' ;; ~ ' in~l,• r l ' II li:1 r uu:a:I en '-'l!- S to r 1 clsc, \'ti
O o bb t'lt~t~,npld gn u til \' l'i l'S ()~ lv k1.t' \' (• 1u i:v1 -L ·1'-•mp lcrn t-:s St(lt t"c:isl.! t:r
afpas~er s 11nl ed e-s, nt \:eo1 ile 1,
k,k ' t>t, 1 :l .lr T ty k k et i C ~·Hndct'cn s ri~cr
til u,6 k~/cmt.
U mfrr Brcmsnin!,[ vil Luften fra H ; x t p.dut:b choldc:-t.•n uu gcnn~m den
.st.->1·c Bot"i:, ~ i l lu s t t l :il ~ty rc,·~·n td,m o~ d~rl rn g 1:tlc1t>m Vt:nr il og H ~n(' tiJ__
Brcmsccylindi.;r-~1\- Undl' t Lv.-;oini,! lw Y. t,:1..'l' L"tt cn J.r~1 Cylir.dcrc:-n s ig gcnn<:m
v'l"ntilen. H.inl'n <>il St'\·rcn;ntih.:n cil fri Li.>ft.
::;t1tu Om.-.tillinl!sh,.1,._·n 1 i St ilHn!1 C l f i ~ 40). C ods w1!~s ti lin S!tn. ,·il T.q,·k
kct i Cylmcl •nm und ·r lln' in,r,in ~ •irri:Jt -; ci~•• tit {J .f) k g: r c1.:, fo rdi V~ntifen -I
i1l util <l~ttt: Tryk cT a:ahcn. S.1.1 .! mart T~ykkl.!t i Br"msccylinc.kr c n er bfc\'Ct
lt,(, kg.fem!, viE Ventlien lukkt." SL;.f. o ;.t c..Len y<!•: rh ~1.: H' .St i~:1 in~ af Trr\.:k~t \' il
da fo r~l:J-'~ IMigso mt, tor<li Lu t: cc, p.l LI s in \'~ i ti] Brcms\!cylindcrcn nu sk.:i]
-p:..1sscrc den. lille Roti l\~ Il!!. L~s niti ~ forc~.:1111' .1f :>tHY'I Jlh~ Ct11nd lai, gs,)H>t. ie,dtil
Try kk~t ; Btt-mst-e ylinJt'r~n ~r ~\,klct til 0 .(, k w~m:i u1J dt:rdtt' r hurti~t. lfri.:m.s<n ,·irkcr som Go<lstogshrc-msc.

G-e

St.1ur Omstillin~shtlnen .1 i Sti lling P (Fig. -W). Perso nto2sstHliilRet\. \'il G -P
VcntilE>n so,-., Følg~ af den !:.1ore 8orinjl u~ i Omsrirnngshamt!n ikke vR!r~ til
Hinder for Luftens 8~v~~dse mdle m .Styn:-,·i:ntil ()i.! lir~mstcyHntlcr. hvorfor
Rrcmsen \·ii vErke son\ PetsoJ\tOi:lSbre,nse.
Pnt1. Vog1\e. :Jer er udsty ret med cl~n i,nmpk :St);rc,·cntil oii G -P Ventil, samt
ri~~ Vc)~ue med nytrc: Pt:rsont o~sbrcm.sc r, hvor G-r VcntElcn er indhy~ilct i
$elve St~·rt:ventHen. for~Q;tl tlr ·On,stil.in,JJ~i, of Srems~rt ,:ed Hjrelp l'lf en A.-m.
so m er SlH i FurbinJ d-.c mc<l o l,t kan bc,·æ~cs af l·i..,rnndgrcb paa hcllRC
\
Sider af Vogn~n.

Fi~, I._

~>a. Fig. ~I -er dst SdfHn~cn ::if tinandgrchc s\·arcnrl~ ril. a Br<;mscn er i
lH•nnoldvis Goc.Isto~s~ ril i1\~ o« Pcr~ nto~s~tilhn)l:
Som tidli~l'n: nie,·nt br~ms~r m.m Vo~ncne ,·cd ae trykk~ Hrl'.m$ddoJ$cr
mod H j ulene, 11g Brtm ·c,·ir-k nin~~n \·r;,> k~"r. naar Klo-d.s rykket :'urogt:s. itH.l
til d~t Øjtibl i;.... h\'or l ljul~f stwu stille (Vu~t-1\ kot~r i Sl~d~)- Suu snart
Lktte sker. tal c.Jt:r Br~JH!)t:\'ir •;;fogtcn b~t ytk•li:;t, o~ Klod:nr:-·kktH mas dcr-

-¼ l

for attid holdes under de n
c.lert 1I va rende Va! rd i.
Dii der skal dc$to
storre Bremseklodstryk tit
at standse Hjulet. ;o hu t-

fo.i.r
man den bedst«:= Brt=mse.
tigere

det.t~

"Vi rkning _ved

Jøber,

Sli/Jing

J>G...

Stillinll »J>..-.

p

til t'nh.,•u

G
fic, 11.

Tid nt h:tvc dcc til l {julets
(Vognen$) l lAstigh~d "''ilf~nde storstc tilladelige Brtm.stkludscryk,
Bremser, h,·or dt"ttc for h o ld udn~·rtcs, idet Bremst'.'kl-0<lst rykk~t hold
tune end normalt . n.ia r Toget korer hurtigt. og autoruatisk. 11.e<lsæues tU 4,;n.
{a,·crc Værd i. n:rnr \'o~n~u 1-..or~r un<ler en v:s l fosti~hcd. ved .11.t en pas.st=mk·
.Mængd~ Luft aurnmutisk lu kcs uc.l al 8rt"1nsecylinderen. er endvidtrc særh~
hurtigvirk.ende og k~ldt."s S-Bre:m st:r Oll ;1nvi:n<l~s pao. Vogne i hurtj~ kon•r,dc
Tog. h,·or ~n s~ r ig kraf tig Br~m.sn ing er no.ch-~ndig for a1 undg:ia er1 for lan~

Bn: msevcj.

for a kt1 1111e ann.:1'dt ·ogne mc:d S-Bt~rnscr o$lsaa i Person- <.>Q Gochto~
er db.se: Brcm~er indrc..·ttct f;I '\'ed i ija:lp .1f e n Omstii1m11sham.• at kunne om!.tillcs t it hat1<le Per~o n tog"hre mst· og Codstogsl>ren,s .
Haan<l~r b til lkvæ!t ·lst.>
Omstillin~sh.i.n...n er anlirae i beg~c Side r ilf
V o 1ncn, o~ p:1:1 Fi~- 41 t> r ,·is~ Stillingtrn< ;1f Jl:.1ond~,._·bc-c sviui"n<lc ti!, tH
Brcn1.-.c:1 stal!r t ht.:nhoMs \"is Godsto~sstillm~. P.~rsontojl ·stiHing ,Jg I fut igtc>~:--!itilling (S-... tillmg).
Jo mere en V o~n '-'der, el le r jo storrc .-\kschryL:kct paa Sldnr.c, n i,.> ~rde:)tlJ !'ftorrc kan Hrc-m::h.·kiods t rykkd p..ta Hjulet være, uden at tl4:ttc: ko n..>r
• .:>la:<le, v~ clc-~,o <;tone k.m Jcrfor Brcmsc,·irknm!,t.:n cllc.·r Vo~ni.:ns Rr..-mS('•

Slilli'ng .,,p.,,

-

:..y

S"Jling

"s",

kraft bHvi:. E:n Godsvo~n. h\·is Væg~~il~•"• •• 111·•.a•., ø•odc..,-~l Væi;:tcn j læs~t Tilstand. vil d~r-for; selvom den er t.Jstrir'-kelig ~fbrem.s~t
i tom Tilstand ( d . v. s. h..1r tilstr~k~cli~ Brcmsekrith i forhold til Tt1r.i,·ægten),
være d:iarligt afhrcms~t 1 [æssl't T ilsrnnJ. dersom llrc:m~ck odst rykkt:t i bt"gge
Tilfælde 1!r d~t s.1mmc.
' Goci-.vogncnc er derfor t\>r~ynd med t.'n s~akald r le.sll.'ek~ef, ved H jælp
af hvilken Br~msddod!itrykket kan ~ndtt!S u ledes. ..1t dette med Los~vl'kslen

.,, _ . .

..;

i :-;til !m: 1 .;tom ., sv::rn.:1 Hl Vognens °l".:H.~ \ 't'e.blt u;! i Stillt1l~ ,.Jtc~sd 1< sY~rer til
\';;e'"'ti:fl

.li V ,.,~ri~r,

-r cu.

1

/:i L.Js r-,

Denne: V~~c ka J~s Votn os Oms till.ng$-

lltR:Jt . :-,.: .Jar de.i san1l ..-d~ Væ~t f V,.>gn + La.s~ er SWHt' ~nci eller ljg ukJ
0 1ust itH1\~-;v,egtt!n,. !-t ilt(.•S La~t ,·ckslt'Jl 'i Stilhng ... lrcs!>ct-". Er J crbnoJ V æ;,itcn
al' V o~m I L,Ut( mim.in: i.:nJ Ontstilli11g:;q~gtt'n. ~k::i l L.tsc','(.•lsh:n :1ltid s t,rn.
i ~liHin~ ">tom...:. du ma.n 1 modsat f 2M d::;ikcrcr• .1 t \',Jgut:n ,·cd haard Bn:m:s·
n in g ka rc:r j SJædc.

Det cil Om;c;~ilH rag~ ..·l:t!1,pcn :;,·.,rc:iu-..· .'>tone Br~m.sekluJstty , tn:mb,in~cs

pa:i V<>l:l h! . <l<.·r Cl' udstyn:r mttd ~unæ-~:11JCr C ,)dS tu;isbrem$E', tlf t't ~.c d i~t
Re:.-~,il ~1·inl-!-.st1:mpc-l, som kun træder i Flmktion o~ Jc r \·1.:d f1Jro~t::r f( r:tfH:n
p.t~ G, cm5;t•t.ujet. tbH1r L1 s tn: L.-sk.i :.lu.i.r l Se ilEn~ ..t;e.;)~d •<
l:'a :A \'01,1ne ll\c'd S·hl<l i: rand.-~no rr Ur(.·m.s-.: ~ll!1,Jn·~ Bt-~lll->l'kl,>dstrykkct V'l:tl

f'ld æ<.-l.'..Ju1-;k \ ·ej ,n æ-m.lr~ . \ r:nh~,,~d· m ,.: i lfr~1,1s<.:m)ct. f. a, ,·t' ' ~h::, bcv.ecgc:-S
i ull t.: T il =~~ t{k' s I H_,i ;;1. r~<lgrc, h . d:.:, l.'r lin h rn~r p:3 :4 h(:'~~t' ::i t1.le r :.l t \ 'lltf r,t:n ·,t·d
J-., .:;,1.:1kaldk l.e.iit1-eksei$ki/k.
DL·n ~1y 1.:.s ,: Ccfotcls~ .J f d ~ .1.1\!:,l tH l,~-:,h d,st:!~k il t mt:d I kl ~tn ll~h·b f<>r
LJ'i \ •~k :.d lr<.' m!l:a~H ti f f i~. -H. , in 1,bi:,t t lJ.JI\ i~ri:b~: I . ·;ilhn~~Tr1L'. ·•10:lia
V~

,,iJCSS~ r «

Br<tm -:..:~1·1ttgt,•tr (.' r d. ;\ L1.i.d -~H' Vut,Wn,.~ Hr1.•m:sd,~.1 f t d k , J i.: a \ ' l:l:n li,
\ ' u~ L,~·n '.l.a ,. ::.vrn li n•crt:.tv,)~ n . o~ b\.·n y et L';; .... cd BcS t 1.: !~1m '°I::;,· ,tf To ~l' ts ti!
lådc'i ~<: Hasti.~l~c<l.

T .i I c-t toruvl!n r i \ ~ns t r~ on~h· ·r V,Jgn~ns li rt-tnSL·,·.t! ~L n.a.Jr L 11scs~k....~i: n
!.t.:cc1 t i ::;cillmtt »t, , 1,,,,, n,.·orimoti TaJ~l.'t forv-vt:n til h 1Jjtc an~ivc r V•j,; nc-n;,;

1) .1.tt- Lu~t vt:'kslcn st~ar i Stitling »læss~t«. TuHet h>m~den ~ r
\' c,~ tt cn~ Oms-tiU~ ,1~s , ·tl!,!J t.
fl~ +4 visec :\.rr1m~cm..:1,t1H ~( en Kunze- Knorr- God$fogsbtet,~se.
Brc-mscc-y linde.ren lwsrnu I' af 2 samm~t1by~g~d~ Cyhn<lc~ med h ,·cr s1t
Stempd .:,~ Stcmpc!!'!rat)g_, C ~r e n a.Jminderig Eenk.tmmCr;!y~indcr o~ _.\ H
en T ok.;unm ~n:~ lind~r. \.·cd Hjælp af de ..·an<ln~ttc CrHndc;rbiil.\nccr l o~ J.
S lllF) 't'trk c r pa .-'l s3mmc ,\fooc.l~ :1-orn dt.• Hy•.r~n d<, c\rrne paa Fi.g. 26, o~ Tr:r.l
st::mg~n 3 overfo rc-s Bcv t~g~ l~en fra Stt.:m1kisra1)~en .f t U H Qvedtra;kstæn~ernc
:5 ug 6, s um o n~rfurcr Bcni::g(;'l.scruc t il fl rl'fH ~kJods e rn~.
,

Brt'mseYæ:~ t.

- ---·
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t
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Non ..,a t•, t:"k-5len

r i StlU in~ 1>toll\« , ,·itker Ste rl\p(;Js•ang~n i ikke paa
lhemsctojet, fordi !..L1furyl:kene p~d hver sin Sidt' llf J~L tilhorcndc !,t~mpel
er ens. Forst nur Lasivc:ksi~n sætt~s i Stirnn~ .,J ~ ssct ><, vif Stemplet t ræde
i Fl•nk c,ot'l, Eor cH T rykluften p~fi dec) ene- Side Qf Stemplet ]ukkcs ud, og
St(Hl

5;tcm ;ic-ls c.rnge n ; v il bcyægc .sij< ~il vcnstrt' o,. i ~ennc:111
,,irk~ psrn Brt'msdo kl U!J. torn~~ ~rnnsd, h>d~t.) k kd.

f ig. ,5 ,.·i:-.c r :-\ rr... nµl:m<:ntl:t ~d

Bo lte,,

i B.ib.rtc:~n 9

l/Ji'debrsnd-K1mrr Godstog::;fncms~.
Ste.ny~i~l trn(!-t"n_:1 HL· ,·tt-!!i~}s.c IJYC' r fon·s C)j1.'i .t ·• lh : r :,.t~rrnc m C;·li r"<lerba li.H,;;<:, r •~
til Ho,·cutr:t:ksh t:n~t: rm·. s ~1~1 r La::. c•:,·k-;k n ·t .tlolT i :jti llin~ l>~Hm «, Q\'c rfun:•:-,
Stt-n)pelkrn Ht:n ~e nnecn Træ ~ '>~a i1t11.·n. I. oc Tr~k.st::m!,c.~n 2. ~tim c::r forsyf)d
<.:fl

nte,J et .>f1;1n~c H ul . 1:r .spæ ~Hf i()~s fr i. Ici.t:t L:.:s~n:kslcn ">ættcs ' S,il!ing ~l æi;,e:ti.<,
:lfbr}'dt•s f Ol'bit"14.k l:;<.·r1 ml' ll crn T~ækstan~ l o g tlt!t> NH.~ Cfiindcrh::i .mcc i
La::;tve · ~dk:i.ssen J, <) ~ Stt.:mpdk,·.i.fr~o OYerton.:~ n1J ucnn'-' m Tnt:btirn!_,ll!n ?.
h,•jlkt't bc:,·irkl'~. a t ~ ~-l.{tt.:11 i I J<..wedst.i;n~r..:mc o~ ck:1ncd Br~mst'kJutls

'lrrk ·et f,>wge~.

Foru<l~n "t...:utlle•K rror r Q.!Jrem~er og, l(Ude!Jrdnd-..':norr G- Bremsi·r anvt•n-

Ll<:s pau Sutsbuncrnt.'s \ ·v~r~t: 1).lJd~ht Kunze-K11Qrr S-Brf!m.s~r. HiluebramJ-1<.r, orr

P ,Br<.•m~·er 'J~ H~Jur:bn~mt•Rnorr S-Hr ems~·r
Alte di.c;..c;e Brl!'mscr b-.1·r <lt'n r<)rd l tt~l'O ·l )t' Kno,r-H r cm-;:: rn..: . 11t <l~ t·r
h'lnl'is fos rnrr,·.

Trucker og radieh indstillelig.e Aksler"
>iaar i:n Voin sL.'.ul p:assNe en Kurve, er- dt: t af Bet ·dnin)l" at Akslerne
saa,·tdt muligt kan indst llle sf~ i.;ft<.: r R..1dn1.s i Kurven, 1.fa Hj\Jlt·nt: clk r~
delvis rna~ tHts~he
SLdrincrnl.!. h\'CH'-·~tl disst> <1 !i.¾ is~
e , l1Jv lfl..111l!t: n 5lidc.s.
Ved <le sty rl"d c- Aks~ lkRsscr (f:-ij!. W t it Ycnstn.:) s.cr , .l im •tt]~rhd. ~\l A l-.s.~1 11Jtflt•rr,e ikkt". t, lli.idc r tingen smm hdst tn<ls tillir-.g ,lk Aksle rne, hvorfor en
Vogr.. der er t'c>r.~yn.:-t med ~ty red,: A ks\.·H::3~!!:e!', m11.t være forbotJsvis ko rt.
De s...-æ,·endc- :\ J,~dkn$.;~. ( Fig. W til huj re: o,g fig. 11) tmaut-r
lidt

·\.,.sl~u

.storr~ Rc,.· ~g~lighed. og man <;T derfor i Stand til at got~ Vognene noi:tct
Ji:engc-rc (storre Ak~c!dstand). nur de ud rustes mc-d disse.
Vogner13 Vægt tilrage r jo imidtcrtid merl f'Qrog~Jscn af L:r;·n gd,a,. o~
da det for hver Slt"'.eknfrlg tmadt-hgc Akseltryk bcst~mmcr Cr~nscn for
Vognens Vægt fordelt P-'Ø to Aksler. mu man, s~afrcmt den Ol'lsked"e
Ltengddoro~dsc bevirker e-n
- •,
\
Overskride-ise .ir d~tte AkseJt:ryk. anbringe et tredie Hjul-l----- - -sæt mellem de to andre. hYot•
ved Aksdtrykket fra at være l /M bfi,,er c~. Lj_. at Vof.!r1<:os
Vægt. 1dc:t Mid crakslen tkkc
\
maa hære saa meget som <le
Fi~ ~6.
I

- -- - - - - -

to Y derak.:.te:r.

Men den Bc..,ægdigh~d. der da fotdte-s af d<.>t mtdtec--s H jul.s;ct. er ikke
mc:re en lndstilHn~ cft~r Radius i Kurven. men en Sideforskydning i Forhe~1ge!s~n af A ksk n {:1]t~1u <>g~aa af Raciivs). som vist paa .Filt- 46.

Dcrinc Bev~geligh~d npri.-~ tndtif en vis Gr~nse ved at give deJilne Ak~ls
Lejer stort Ei,deslor (<l. v. s. Afstanden mellem Endco af Le;~panden og
to: ravcn paa . \ k-sd halscn). T:: nck·sloTct ,er ellers normalt l mm ved nystubt LcJc.
OS:! Kassattons l,!r ;f;ri~cn for Slid ~r : ~ mm.
r j.cd~r<>ph:a;;ngnin!l ,·~d den $Y8!Y~f)dc Akse1k:i$!,e tmuucr j._, og$1lli t'.~\ min•
<fro For.s kydniri~ pa;1 r\'æ·rs :tf V<>gTlcn. (E k s. Vogne Lhr.i F.~-).
Er storte Sidl'forsk)-·dning. end dt.sse For~nstaltning1.::r tillader, nodvend;g,
lrnn man som vn! Ct:~ Vognen.: anbrinwc: det rnidt~rsk Hjut5iet m~d ti!hotc:nde f jt:<leruplu:en~nin~ paa en Slæd~. d~t h·dJendc paa RLdkr kan bevæge
ig vi nkd rt-t p:1 a V ogncns Læn~d~ raehting og saaJe des er i Stan<l ti I n t foLt:e
Paa'-·irknin~cn fru flangen ptl.a det p&a inderste Skh\11csttæng i Kurven

løb~nd~ Hjul.
Er im~dlerti<l 1 /1 af Vognens Vregr hdlcr ikke under det tilladelige Aksel"
tryk. kan man ;u1v<"ntk de saaknldtc Tnsckcr hver med to Aksler. En
Trnc kvo~n f_au saalcd~s 4 Ak:.lcY, :\ksdtr)·ki..et bliver 11~ af Vægten, og

hver- Truck r-cpra:.s-cnt~rcr ~n liUl' ::?-akslet L.ndcr \·ogn med l.ort HjuJafstand
{16(){}.-- 3000 mtn) uath~1.rn~ig af !i~lv~ Vr)~nkasscn <>ll dc.-n dermed sammenbyg.~edc L" nd<.• rvo~n.
P.aa Pcr!-ior,-. Post- 01,L Rejsr:i:tC)dS'.Ogl'.'u~ findes 1"ruckfn udfort enten i Tne
dler JcTn QØ bcnæYnes hercfkr !i.Om Ttætruck eUer Jerntmt-k.

Trætrucken (Fig. 47).
Ved Truckundcn·ogncn ~T de to yderste Tværdragere Ja (Fi~. 2). lfot<itc:r"t~·l.-:J.:eme. år e-n s~rlig s-..·ær Konstrnktion, sammenbyA~et at 3 l>r,o fn;ern 1ned
T T-1! imeU cm.

Midt paa Bolsterstykkt·t t:r anbr.aiit d overste CentrumstykJ.i; 1. der pas~r
n~4 i ~t tits,.,.-re-nde nederste Cc:ntrum~tykk~ 2. sum el' fastgjort faa Sving-

-

bjælken 4, sannntr'! bygt,1c:t 3f t o Stykker U~Jern me<,I Trte imellem. J og 2 udgor
tilsa~met\ Cenlrum$IJ:kket, og dette tiU11<ier saavel t'n Orcjniny $Om en Vugning riJ .1.Ue Sidct af Svingbjælkco ·j For.ho.Jd til Vognkas.s-cn.. Uden ·a t hindre
Vugningen indenfor visse Grænstr er nu (i ,'\od~x.tning til tidligere) gen·
nem begge Centrumst)•kkct.s Dele .anbr,,gt en Bolt 24, saa Tfm.:kcn vec1 løft•
ning af Vognka~·n folåer l";lei op. og Vognkaf."ien er ved stærke s·todptia•
virkninger d~rved hindret i at hoppe af Truckerne.
Vuining til Sider-r).e om en Aksd paraUcl med Vo(tnen$ L~rtg<ler<:tning foc.
hi1tdres Ved de mellem .Enderne af Ilof$ terst>·kkt: og S.1,•i.ngbjitlkc anbragte Side-

styr, s..1mmensat af dc:t paa U.f)lstet.:,.iy kkct fast anbragte Lejestykke 6, c;icn pa.a
CO JimphldC 3 ovenpau Svingbjrelkcn ;f :m'rn Leje fopned~ Glit.r;s·ko .5 og af den
mellem begge liggende med Krn·cr forS)'nedc Bol't 7. Vogneos Vægt er nu gen·

nein. Cet1trumstykket og eCt Sidestyr (idet kun et>t af dem n) ihl bære ad (;an•
#ttO, medens tld andet dø hnr J-2 mm Spil ved Bolttn) ovecfort til Sving•hjælken 4, der t!tsaa kun drej~ sig h il •i et \'ttndret Plan og udført> den Vugning,
som <:r nodvendi2. f. Eks. n .i,H den tt)e T rw.;k kqrer ned 3d B.rokfappen tB
Færgen. roedet'ls dtn u.nden Tc~Ck endnu hcvæ~cr $ i(Z pøa vandret Spor.
,"1e11em Svingb jtelkc1is Ender ojl .Trm:kens v·,mgcr 8 et anbrai;:t t:n !itd•
rende Puffer 9 for at mil<ln~· Slin~ringen. derfor bidet Slingrepuffer.
Ved hvtc Ende hvile-r SYinghjælkcn -paa n e d ier fire S.:,ksfjcdr1t 10, der
igen str.at pa.a f/cdarpltmkf:n U . Cn s~ksfjeder bcst;,1;u 3f to l:lladfje<lre, der
ver.dc1 Hovcdhh1de1)C mo<l hiru1r.dt'n. idet <llss~lt· Øjer er ltamle t.
Vognens Vx_gt hvller ru..1 fjc::dte n.dc p.iø f jederplanken, 02 ,mdet Ø~r'lne e r

<ljrektt onder h,·ert Sæ.t Saksfjcdces f jcdc_rkut·,,e ;H)br~~t c;n Fjederfl'aver.t 12
(se ,,gsaa fig. 48), hcsrnaendc af et Sty'k ke tirk:m t<:t Jern med e1\ r,m<.I Ta.p
i h,·cr Ende. Paa hver T.!p er anbragt to Svingsiroppcr 12a. og disse er
Ophængt p:t:1 en 8c~lt. der gur gt·nni:rn de paa Tl·atr.~t ykkerr.e 13 anbragte
Sdngø.~kner. bestaa,
cl\de af ~n Uidsefol.'•
· nid Bosnin!' j en i
hl!{°!Sl'-'

End<.·r

skrue•

s kr-1a.n:n 8()jt\' .
Tru<:krttmmen bc•
s1aar S(uu en alminde -

lig Undc~•o)ln af to
V o!1nge.r 8. tv TYær,.
dra~erc eller TværFia. 48.
s(.,·kker 13 os: to til
Puffcrpl;tnket' svim:n<lc Ende.dykker ~amt d~ nodvcndi~e Diagonaler 19. sit
af Teaktræ med Jt!rl\"fsth·ning og konstruecct s.aalcdes. at de Stykker af
Tr.redr.-gernt. som ~kat bære Vognen, er sirn stærkt atm_tttde, ot det ho1,•cd•
sagcligr ' er Ji:met, deC' b.a:rer.
Vog:)ens V-1:)lt e r nu gennem eet Hold fjedre opl1renRt svin~endc i Truck• rllmrnen., o~ hc:rfra o'-·crfores Væ~ten til de tø :1l St:;1.al smedet.le Svanehslse I.S
gennem Skrudjtdrene 14 (to tlter fire .paa hver), der ~r anhu gt i Sk;.1a(e $.t;a ~

vd pu Vangerne 8. som pu kl\"e Sv1rnehafsen 15. Den ene ~f Skaalcnc tiJ
hv~r fjeder er for.;ynet med en Styrctap inden i fjederen. Da Enderne af
Svanehalsen h.viler ovenpaå Aki;;~lkasscmc. er Vo11nens Vægt D\J alts.io g~nncm disse, Akslerne oEt Hjulcn.:- O'\>'t.'rU>rt r.i1 Skjnneme.
Ak$~lk.isS~me er bet styret af Aksdgafforne 17, der gribt:r om Van_({en
og et befæsttt ti1 denne Yed (itcnn.emJ:laaende Bolte, og igennecl' Aabnl1\gen
1 Siden er Svanch!i.lS.~:n fort. Til Afstivning .af •Akscl~aflcTne- er anbra~t et
fladt J~rnbn~nd 18.
fo, at fot"hindrc. at Trucken L Eks. ve<l Aisporin~ d~jcr mc:-rc end 5,
ud fri! sin MidttitiHing, er d~n nll!rm~st i'uHerp_ltrnkcn forsyn<:t
to Jcm k:edcr, der vc-.<l <:n Krog 23 er h.c~kt i det ved 11-.-er Side paa Undervognen
fastnitte-de Øsl-:cJl-

Jerntrucken (Fig. 49).

Den paa ho:i.staaendc Figul' viste K on~trnktion al J~tnttucken adskHler
$i1l i PrincipJ>et fru Tnetrucken ved at man~Lc Svanduds~n o~ de dertil hon:n<l~ SkrueijedK. I Stcdc:t h...-ckr pa~ Ak:sdk11~el'ne a!1nindcligc Bladfj~dr~ ?9. d t gennem Fjedezhæn~ernc JS og E ...•ohitfjedeene .'Ji er o phængt
i Rær:e0skncme 26. tfor tc"t p.Jani tc:r Truckcns Vanger.
Skonl Stotlec•t foa Skitrncm<:: saaled~s mun pttSS(; t"e eet, Fj~<kr mere end
\'ed Trætrn~kcn, $yn~s stdstni:evnte dog :it giv!: en hi0dere Gan~. Muli~v•s
er SYanchalscn Aiatsa~ hertil. o,! rnuhi;tvi~ tor d~ t fordel.1gtjgt forst ~t h,d~
~n blød fjeder tage ~B,odden,c af Stod~t, s.aa rten stivere f jeder rncd d en
storte Mas.s-e ka" faa Tid til at over\·inde sin locrti og taae Reste n af Stmk:t
D~ n~ste oyere Jemtt".Jekcr er Jsi ogs-a-0. i Overensstcmmdsc he rmed forsym.~de- 11,ed Svanehalse nog~t ligni.t"~fo Tr::etruckcrncs.

V~d J~mtrucken l'ig, 49 er
1) Sidestyrene 6 hængsdsågtig forbunthie. s:ia den ncckn,te Del »GH<,ie_i.Lmcn-.

fo!ier mtd op ved L"1ftnir1~ af Vo~nkm;s~-n.
2) .Slingrepuff.ernt ,\1lhragt : Hyhtrc uden paa •rruckvanlicmc- (nyC'rc Jerntrucker har doø ikke SHngrcpuffc:rt, Ja <lt!t i Pul.:~is har vist sig. ,H Je
kan un_dve·res}.
'3) de ,iaHclformcde Svin~str,opper 12 a ft•rsynet med Gevind og Motrikker.
saa V(lgnC'n ci~er Anbringelsen paa Trucktmt! kan lll~YE:S o~ i.ænk.ts. Ved
T~truckcn er s,,•iri,g,~trcrpperne uind~tiUdig.e lffsker. o~ HøjocreS2uleiin~
sker d-. ved (pa~ Fo~haand) tit lægge under Saksfjedr~clt! (:'U~r ved M
~f1ve,,<Lc forskellig lang(: Sving!.tropj>(!r4) Kæderne til Bcttrrens11iug d Uddrej11inJ:en .et her a.nbragt midt pu. d<!t
l.'Engst fra Puffcrpfanken ·v~rendc Ende~cykke og ~,... r"ed Shad:::cl forbunde med Øsk<.-ntm 1 l 11\de rvognen_
Ved tndst.Hltng af en Truck st1r~"t:r ntan for, at Kupc:s;tdcn bliver 10 mm
h0jere end Sidi:~ani.1ssldru af Hcn:syn Hl, at forstnævnt~ Driften for dd
meste bela~t~~ met'e end stdstmevnte.
K yen:: Jerntrucker er i l'dncipp<:t som -·Tt'~trucke-o.

l'
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Godsvognstrucken (Fig. 50).
Dc,rn~ . som ~r hygi:ttt htlt n! J~m. t:r- .kun forsymn a\ed et ~nkdt Sæt
f jcdre, n en. [i~esom v,e d Perso1wo~ustri1 ckeme h\~iler Vo~nkassens Cer~trums•
:;tykk~ l i det 1iEsv:1 rcndc Centrumsstykke 2 paa Svingbjælken 4. Denne bestaar a.f <:l U-Jcrn. hvis n~dadYcndcndc Fl.:rn~cr Cl' fo·rata::rkd med paanittcdc
lodrette ~jdcpladc·l', og p.aa (),,~T'Stde-n af Svinghjælkeri
ligc?S<.>m ved df'
andre ~nbr:i._~t Srdest)'rene 6. Seh·e Truckrammen h-csta:ir 1lf to Sidedniger-e 8~
s.1mmenby~g~t nf t,·Jadjcm~ samt af to af C-Jem fremstmedc Tværdr~gece t3.
ee11 p.)ll h ..•~r Sidt' ~,
ingbj~ lkt:n.
H..-ilt,,, (!~ i bt:~gi: T"'•~rdt,qi~rn~ t:C" anb-n1gt Jj1e Bolte, h ..·o:-af de to micitc r1

s. .

Fig . .~u.

~åår i~~(' 111h,·m ;1fbng ' Hul le:( l J i Sv1 1~bjæH:c-J'l.s Sidl'ptt(for. P•••i Jis~,:
B,>he er .lrt~r :1n:> r:1Jt fi re fl!~dijedr-e 10, t<> o~ to v~d Siden af hin:rndc.m
inden 1 $vin~hJ~lkc:n. der- hviler p.1:1 dem. o~ saah.-dc.-s er Vognkassens Oi,I
t·ndt:'r1.·o~n~ns Ytl"fH ~t"nnem Ci:-ntrumsstykkt. Sickstyr• .Svingbjteli..~ ug f j e<ln;
ovc:fort til Ttucb•.utHn~n. Enden ~i Si<le<lr~gerne i denne hviler di:-~lac oven~tL-

pa~~ .:\k ·clkass-cm<:. <>g · Aksclgaiknic \!r og$aa hc;r af.sti,•erfo u,ed t·t nadt
Jernbi!snd t8, der ved c:t Pur S toftf?r JO _ytler(i~~re er fo rhu n ~et med Slt.fc-

clrnl'.?erne.
D!) R~1.·i,1om:1n. u( <:· 1 Ttl1ck rnget orhoJdsvis (~ng Tki. fort'glol:H R , ,,,s ioq(."11
~f en Tn.1d::-VotH·. derv~d • .l.t nut'I i Væ. :-k~tcckt hlnt lofter Vog:nk.i:~se1, af de
T n .1ckc:r, der skill ri:vider(.'l:>. og ste-Her et P.ir te\'idete<ll! Trucker und~r den .
.\hin hu?" dt:rf1">r i Vær.'kstcdcrnc c t'l Bcholdnin~ af "'Reservetrue-ker«, hv<1,r vcd
ma n opna.u ~t kunne! tcJ~nd~brfoi:;..: eri l{evlsioJ\ 112° t,1 •rn"C-k'\'()gn pnn en D:l~
d1N rette:-c r~u foa T im ~r-

Vognenes Opvarmning.
St.ttshancrncs Pi•rs-nnvo~nc op,·._1rm~~ 1 ~..\ lm1nd~l;~h~d \'t."d DUl'tip . der i
\ ' o !,?m.•tlS H ,rvcdlt.•dnin~ hn r co Sp~c:-nd~n'l! f¼-'"1 hnJ'>t 4 .\ t1m>si:.-crl.!,, o~ ~om af.

~i\'::s cnt~n fra Lok111)11Jtt,·l.! cs h.edd clk ·r fta t~:I;~~: O.rn1pl-;.~dlt::', i r.stc\ ,l l c n:dc
J cn Od l'erson vo~nc:-. <ln hen~, m•.o;. ~c,c k·kol,!n~.
-r !i!lcs t).imp{'n tH \".1rmd cdn,in~~n fra l.ol,w mot in:t. pai;sc: r..:-r den ~t•nno.:m
i5t.·n pa.i di;tti.: .t J'l h rn~tc Y .1rmc,•;:1fsprc rrings,·~-r:O f. ..kr Y'-' <i ,c;-n l '1.H-,læ-sning~v1.·ntil
fo r-hind re~ i il t h; ver.; h~j 1.• rr: D,111'lptryk end 5 A tiniJstærer til V.1mu.·h:dnm~cn.
Alle P r>,; f rLt in o~ <!•' , ,vtl iV,i.: l)ns r,·n~ni: "nn np\·,rrm,·~ ,. ·d K.~·k1.; l<; v ;h' d k r

\ ';~nn~vt)nd~m·m ·, ide t di.: o fte h..:nst:1.1; ude" h lrhin.,!t:ht..! 1rwd d Tu i:($ l),unr>
k"t nin ~ o~ iJi>g s k.iJ tjen~· J\,,m .\rtwjd"mm for Pn, Y>l!~c11l'f:-. Pt.•rs ~m.1k . -'''-'1l
en Del .tf Postvo~n~ih.' er t itl i.1,-!t.' fors~·J't1.'- r tn<'l D,1n1p\·,Hm<.'~lpp~r~t<:L der k.1•1
sættes i Forhindcls~ in~d To~ct.-; I Fovt'cf<fomplcdn in ~. O.l,! d isse V:Hmc:appi1r ater h~nytces dcr-iQf f\> t tl'in;;, ·is. SL\a stu~:t de l: 111. l;td~ !'.1!,l f..:ll re.
~\totn r vo~nc I}!]_ :\.\utor- Bi vo!,tne s..,m t S,n·(;'..-• •~nt.· o g Sp1:sn ·c,~11 ~ liJ.r d L':-c.,;
C' ~~t Opvarnrnån~s or,læg med ~·arm \ ':md. <.k r l evcTL·S uf 1.:11 i ~Her under
\'nctn ·n c\ llhtn~t v~ tnt.:l)\' t) , \:unde! i d1..•t1n~· ··:rn som l<'-·.t.!:..:I •>_!.!:-;.1.1 rt p,·;.H li'h.'!t
:n(.·d n.L1l)J) AL' r\ tt~m t..!ll ~ t lkleclnin~.! rn l 'll :,r'l: r,;k il t !,JLTt1·. ·m~m h:nlh· li.:dn fr,l,!
r.-.,· T o~e ts Op,·urn'l n in ~~s y-.tl':n Tor D .1111p.
\\l'Jtnrv•; >!nc o~ Bi \\tµlle,; 1 cl • 11 ckk.t ri:skt \ .t'l'C r~1li k 1,11, ;-.. ,n ..,·:-,. , ·n .~ Ek:...tcicit c:t, o~ de Pc,~nn o).f p.,~t\'.0~111... dn ')k :11 lnh'-· i ;">\ ~r ri µ. n ~n n :dt·n med
\' :.i.:-meapp:H:ltcr fo r D .t1n p uthm<e~tk c-t)L'tl t>h.- ktri-' k~ \ ·;1r' 1t'!l'..tpp~1!"._,~~ r.
lrwrt~C' !.1ld~, ~h.- ril I t1j:l\_•nes Op't"}l rm n il•~ m ~d
r}U f\.' :1,h· . \ pp.Lr:tr~ r
i ti l.'. G r'upp~ r . ncmli:,t:

n.w,r

a. I hunpkedfen f1wd tithur1.:11d~ .\pp.1r-.1k
) Ki:,ii.'h·o~11 u l .
h. Dump/cQ'r.in~~n ( Ho·)\' l•,lit.·t ln •n ~t·n ). .. h.:r t·r ;rnh r~,-!1 t indt.·r \ "~111,- m-, 11 -~i
til h ff rcn,.k 1·,,,.Jhe/..ohfi,-,~~tr m d lr..·m \ "1,•1m~·11,., .
1..'
I ' tJrm~apparttk:- : 1'upl'.l' r o~ ~ it~ , '.!:rn •< mi:.3 R c:!~m'c.-rm~:- ,tp/'<lf':I e r , •I.! St1k·
k·,C11iE"l~c r t il H o v~\l~l' dnincl:n.
D.11 npk~dln'fli..' ti 1hl.::-. i r, t .' )( or.rd '$\.•<, O:.! d,•r1:.... , d to n.•:....1.• \.' i Yis t p..1 .1
Fi v, '51 f) ·rk<J.s.-,e,t .3 . d e r <:r .: :,.·tindr tsk forn'-·ckn •>~ id, .lnr ...·r f11•11\·,-~, . .. r H~,_·
!- O H )
, cci. l.okonHHLvet tor'--tm1~c.•r nw,1 ( <:n y,lrt' f('-•iii:lp l:t~k n d '- "' Bu,~<.t
, l.

r~ mm<: ':'. ud for nvUkcn Ri.c;lc11 l hcstJn(!nd .... .Jf

h,·ifc r

r,h\

ltlSl! R tsti..•~f ;c n~t.·1· ''.:! :-=.i\lcn-.!..:.

Ristducrt'rc. Gcnn~m f)·nlc>ren U 1m h ,,n·:-1 Hr.-.:11\blvr, s om for...,~\ :dt d~r b'-·~rn.a tl f I(, ,ks. h dri:u1tllc :-; m o dsat Kul \ ni L, 1kc)11wi i,·f y rrnS,! . 1dd
tiet n ·d h:.1>k ty ri11~ i \ ' Jrm~kc<lkrn i: :t,c!t~t.•r rnn ;tt h·a ,t: ~:· '-. l·-.: nu 1li~t Fn.
l ' ncl cr Rlstc.-n find<'5 A -.keJ.:8,l -~#!Jl HJ m'-·d Dæmperen l l, c.kr tj~ncr Hl a :q,!u•
icr~- LuhtiHorstcn til F~·rct. id(Jr (l'-·n k;1n !.k~·ci~, ril Sithm Pn;1 dd f1tkanre<l~·
St_:--~kl.' er F)·rk.1::-~l·I\ l,!l' nn~m··,~·ds\!t .1f (\f) ~t! ,"<Jrent! t de· fo r- ;H fr<:mk ·,ldl.'
d,~11 fotnodnc Cirt-ul.•(io n i V.i1\(E~t un<l~t Op\' ttrnrn t l'·!.!i..•1 i liJ.!l,fc l' skr:tat. h\·.:r•
:i.f'ldcr, R"rk'kc ' r tll"lb'ri.h.! t i der1 ~ 111.: Rt.· tni1,~ H~ h "cr.md~·n vinkd rrt dt;,p;.J.J.
~--ar \'aH<.kt ~i:•,o~mslromincr J h~~- dl"r nn,"pilJl.'.s nt' Frirbr~ndin~sproduk-1.

rcrne paa deres Vej Hl Sko(stcuen.. hvori F'yrkasse1\ ender fotoveJl. sker <.ler
en forhold$vis ktdti~ Vitrmeud,·Hding,. f.nd,idere opvarme-~ Vandet i Vsrtdmmmet lo ud~i,om Fyrk~sscn ved c.Urek tt Vat'me paa oe,-u'le-s Viegge. Ovel\*
over Van<ltuJ't)rm~t findes !J.tmp,r ummet . H . Omtrent udfot det Sted. hvo['
Fyrkas..~en i-,:aar· i)'t'l! r fra cylimlrisk. Form tiJ firkantt:'t, c( Kedlen l :sa mlet

11

--~---•-4'----~- - t

.'Id'
v~d Vinkel jt,: rnsrin~c 2 og Bolte. saaleti~s at m~n hl ~rundig Rensning af
tyrka$:$e O-) t K<>.~cror for- Sren !kan f jcrne Ovcrdd~n. der ogsaa lanE;rr si~ fri gøre foMvcn , hvor Sko r:;kncn gaar it1errne m , En mincJrc gt1,1ndii,t U,hitsk•
r\i1lit, hvor cn:1n f. Eks. ikk~ er i St,md tU at. hd ri Rørene for Sten, k~n !~retagcs (i Drift<:n) gennem de (ten eller to) fonrn on:r Bimdr:tmt-ne-n rnbragte
Rønsekl:lpp•U elh:t Re.n.~e.n ropper. Man rc-~net'. a t d~ ~h:ac Kcdl~r skat udrcr'l~e-~ eher 500~ de sma~ qfter 700 Henytt ets~s.tjmcr.
disse indfrnt>5. al
Kedelpasseren i den i K Jde11'tJrnmct \·~rende KeJelhog,
Udenpaa ke~Elcn N tH ls.~l.ation $1nhr.a gt l!Tl Ashc.-.troa~tte og Jer udeo om
en Belduuln.i ngsplade 44 af .Jernblik.

,,g

Sl
Pa.a_ Kedlen et 3nbra~t folieude Arm~tut:
Pa" Harnpfordelinjpij/ykket. fig. 52, sidder:
Vands!andsgl~sset
med lilhorend~ to Håtter. der Ufl lukkes ved et

fæU{.'$ Træk 46. og en Udhi~sningshane 41. J Prevotr-aner 1i6 1H Kontrulcrin~
af Vandstanden. Jworaf dc:-n midterste e·t" $111hra~t udfo,, »normal Yandstandtt
ug ahsaa ska~ giv~ en Hfa&nJing af Vat"1d og 0-amp, rn~dens d~n ovcrstc altid
bor give Dampt <len ru:derst-e Vand,
2- Mimomeh-e 2? o~ 28, p-aa h~·ilke Damptrykket kan t1flæ~s henhold!ivis
i Kedlen (5 Atmost'a:rcr) og i l)ain.ptcdning<'n (ma~sirnalt 4 A tmosher~r). naar
de-r et lu kket op for Datnpen. Blæsern!ntiJen J2, der giver Dampen ~dgan,?
til den j ne-d~tsce l)d ar Skc,1rst~oer1 anbr-.-gtc Oysc, 8læNttren U . vc:J Hjæit,,
uf hvilkc:-n m:rn kan forø~e Trækket i Fyret.
Ventilen 3{l til Jnjcktorcn.
_

Oe to Sikkcrhcdsvcotiler 34~ dc:r h,·cr side.ler pa.r et særligt Rør paa T upp.en

aF i(c,ulcfl og ragendt:- ud gennem Vo(lnt.a:)lt' t. skal a.abtle sii. nAar l)jlmptrykkct
i Kedteu o ..·erSkridt:r <le 3 Atm()sfæi:-er. h.vvrfor d<? efter at ,·ære just<::rc;dc

med ~t Kontrolma.nomett.• r - plombi.:res.
VeJ H;,.e~p

:1

f Dampvenlilen 19 kan ,kr lukkes up eller sp~rn,:s

J

;,i.i io.

:i-l

D~mp~n tsl [hmplc<lnin!i(cn, H~.;som Dumptrykket i dennt: reguleres ,·cd at
;1.1.bnt> Ve1uilt:n mere dier mindre. Ventilen er tilsluttet 1'ord11impror~t 11.

Oven~al:l Fyrkasscn er ,mbrogf Blrproppcn 6, der smdt~r. naar F~n-kss.scn
Loft ikke er dækk.~t :1, Vand.

TU a fode R ci len meLI Van<l fra Vllndbeholderen 37, der ofte er formet
~;i ntetles. Bt dc:n !taa.r ind under K~dlen. tjener dds e11 D~mplnjektot Jl , d<ls
(rn1~r dt'nnc svi~tcr) en fi;tand/ødepumpe 36. hvo rfra Vandet fores jod jlt'nnern 1-'ødenmfilen 3.5, der er forsynet med
Afspærringshcmt: til Brus: ved
Efter~yn .1f Ventilerne. V~d Hjæ lp al t.'dbhe~ning$hanen -H, anbra~t lig~ vc-u
Bundr.rn1mcn. ks.n \':ind og .'tam hdc ilet dd,·is tuanmes ud af l-.:cdl~n.
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Ved dt' r:y~stc ~ l·tllt.'r finde!. lh:'>udcn cn ~ærli•f Slamhane J9 med tilhu rendc Sl:1ms;1ml.,·r Jk.
{ Kt•udrummct i:r -1nnr:1~t t·n l\okskfJ:.se .i4.
V cd æ! cl re 1-: cJd v !)e! nt• f riJe,;, V und k as:,;cm , ·ct..l H j i.d r :i.f lk n pa.t V a nJ '-' PS t anc.kr~n pac1 St:J ionsp l:1<lscn :mhr!l~tc- Slan!lc. der ta~es ind ~cnncm
Vmducc i:: ll ~t VoS,!m1on.•t,, mcd~n clt.:r ~d l\fcr\' \/o8nc tindes Rortc<lnin~ct,
tfor mund.e r ud l ~n Tud .5.l undN Vo~nk.a$!)~n ved hvl.!r Vuijns1dc. Slon)2crni.:
er !"orsynd mt:ti t.'i med SpændchoJtc forsynet konisk Mund tykke (af !.ammL'
1'.v nstruk t-ion, scirn ·.!I hlh·~ omtalt nc<!cnfo r ved Varmekobhngcn). der passer
t il <li~ Tude. U~dt•dL"S finJes en li~nende Tml 43 til PaafyJdn,ng Qf seh'L'
~('dkn gcnm:rn dt'rt o,·enfor næ~·nk l,;<l_blæsningshanc. I Re~lc-n er Le<l•
ninge rn c da i,u.l, ·n~t -;~alc~tc.s, .)t J~ll l).l.l den ~1\~ Side er Overflodstor fo r
den ari<lcn. U11dcr f( cddrummct finJcs en Afblæsntn~ "'cntil ~6. der tjen1;r
til ~t fjern,e ~ o,,J~nsv::indct fr.i Ho,·..-dlt:dninjlcn ved et T r~k i Kt-•d elrumrnt!f,
Endvidcri.: findt::s der dL·n -unde r Van<lkasscn ttnbragte Sl~mpottt: 50, h,·ori
lnj~ktorcn:> Oll Haanclpumpen.s Suizc-ror (:'f'll.l~r- S!.11mputt1m (l>g dermed Van,t.. k;,1s~ ·n) k-'" tornrm"s , ·,:,] :Lt f}<!mc ,lc.-n t liu~dcn fas ts-.rucd ~ k v n i f c: P,op 51.
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,. , (.~C
, voE,n
cJ c 1:~1d fm .Midten
,.• ---'ed,,•noen n.sr Vl;'!d korte to • og trtt\e,;.S,C
b • Du1'1,f-N
, e
~k
o~ uJ Ol begge fndetn e o~ ,·ed Tnickv ognc samt ved Jangc ?...- o&n 3-llkslc
d den~
,-..o,n Fald baadtt mod Endern e og rood MiJtNt • d Vo~ne-n, hvorve
V ..,.t'>
·
. k
h
ogs.sa den
højeste Punk.te r \.omme r tål at ligge omtri;-n t over rr'C'Uc
~rf'e. vo,
,
I
l d · ., •
Åc
..
-ed
Vo~n
:m.lell
~fa.srli!,tsk l'la<ls fincks. I nyer Tt'd u~~gt-s
.c nm~cn u~
J
L..-dnin~cn er f>.Jmmtns:.t af Jcrnr~T,. iso,e~e t med. Asbe5t, file og r..ll!rr_e ,
af:;h.JUt:S ,,·etl h er Vognen <le sned ~ra Varmeh:me cntet1 af den pAa F,~. .l3 t. ·
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visrL• ll!h.frc t-:.unst ruktiun ~l!L·I' ~om Jen nye~ Wl!stin!,lhv1.•se -Gtidi:;r haflepaii
Fi J.: . .54 o ~ J>il il fig. 53 t. \", , ht·~!lc.' indn.:rt cdc tit :it forhindc !:- mt-d en Varme
kobfing . Afledn :nJ! af r,>rræt nings,· :md~t s.a.:ivd t'rl! HovcJlednint_lcn
·om r:1
V a rrnc:ipp .u;itet& \t! Oll J~ til disse 1r:i H<)VCu i~t.ltti1tll~fl f• lreu<lt
Stik k <lqini,:cr
er iigi.:s om seh:t: Lc:dn,ngss~·stt!rni:t or dr•et p11.a f<.>rskellig 1\-laacfo ·,,·c<l J~ forkd lig~ OpY:it rllr,io~ ssystcm er.
Vc<l no~I~ ystemc r (bl. ~1. Hojtry ks tirmcsy ~tl'md) finucs pao. Ho,.
- ctl •

lc,.f oingcn.-. laveste Punkt {01t1u · <knntt h;ir fuld mod MiJttn ) Cl\ aucumu ti.sk
Vandud lu<ler (Fig. 55).
r c.lcnne findes t'.~ Ror ] mc<l o,·alt Tv~rsn H. der indeho fder en lctfor<l ~trn pcl ig Vædsi: e (f. Ek~. Spnt). >:.i1or 2 OpYarmes nt' udstron Jm~n< lc . Dnmp
fr..,
Hov~J lcdn!1\gc:n, vil Jet rett~ si~ noget ud o~ lukke cn tikn 3. E.ft~rha ~ndt!n
afkoks <la h~k Vc1ndudladercn af Luh-en. hvorvt d V~n•H~n .3 atter lhthner
•
sig, it.kt 2 r~ ·k~r sig sanlmc n. og 1:'YC. Forta!t niogsv and rra Ho\.·~dtt!dning
en
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k;11\ s;1,a lobt ud gcontin Vaodudladeren" sum imidlertid iukkt:r sii: igen. nuur
Dampi:.n kom.m1:r ned i den og v•rmc.r Røret 2 op. ·.sk.rucn 3 tjener til lndstilliug. Fvruilen V:andudladeren linde$. paa visse Vogne en AftaprJngshanc,

som kan aabnc.,; og lukkes ved et Træk ud til Vognsiden. Iovtigt aobrioges
nu p8.a alle Hove<l(edninge.r. der har Fald mod btidten, eo saa..kal:ft Kugle•
Va1idudlader. der byder. god Sikkerhed mod. at. Ledningeo fryser, idet de1\
automatisk aabncr si~. naar Trykket forsvinder.
~du,

~J"n.,uk Sidij'.a.n,:~vu 1'nen~i; Var,neledn ingcr i SiJ..::so.nJ;Ccn fil-.~c-!j, end

vid!re (ældre System) to a fi re me'd, Ku p~nøate-Aftapningshanc '.orsync:de
Vandu<lladt-rc. Ved S:istem Westinghouse fin<lt:s kun t<t'n Vandudlat!cr• ( f fo rbi1\ddst- mt-<l t:.n Kugle- V~_n<lud.l!l.1.for) pau Hovcdh:dningcn, meden; \'arm<.·Ha.s keme ha.r thl.hne- A.fløhsns~
Ved Systc(lrVapo" finde$ ! Regien k~;1\ en Kuglc,V.-odudfoder p,u1 selq •
H9\•edlcd'ningen. idet .:-n Ved et Stikror dermed ' forbunden D~1n.prtgula.tor

besør~t-r Afle.dologe-o af Kondensvand, og » VarmefJasken\tot, c.i<!r her er
Van:ner,rr. er forsynet me-d Afløbsrør, der forc?-t Kondensvandet ti! samme
Regulator.
,.
_ ,.
I
Ved System Pintsch foreg11.ar Afløbet af Fortremingsvande-t gen1,tm ~n
eller tQ V9.m.ludfadNe, der .s idder under Bundeo at' Vognen, o~ 'Paa Hov<:Uled.n.i ngcn_ findes ku n. ("n Kvglc-Va11dudhder.
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En Va-rmek.oblinsi (Fii;t:o·53) fi.odcs pu hver
Vo~~ i Op\·srmoingspcriodcn og hcstur ~{ h>

GUIT!mi$13ngcr 5, der ved Sprendeting< er fast·
,i:prendt t.U et fæ lles Ventil~tykke 6 ·ml!-d Dryp,,er,tilen. l Gummislangcrne:s frie End<!r et lig'-'!·
ledes med Spænderinge fastspændt koniike Tude,
som passer ·i Rerfednini:e,u H1mtr og fastgorts

til denr,e 'led Spændebnjhm. hvis Spændeskrue

$ikre$ af Nøglemøfrikkcn.

0

Orypn:ntile-tt·~ Ventilstykket O er h)·ppigi:.-t udført .som en Kugle-.+tn.t.il, hvor Sre<ler er skr~at•

Hggcode. ·N.i.ar '1<.:r" ikke er Damptryk i V,nmc•

1

lc..qblingcn~ lal4"er Kuglc:n v!aj sin egen Vægt fra
Sædet og giver Afløb for forta:tninflSVa·nd . .Sættes
der Uampteyk paa yartne~obli~gcn, \•il Dampen

strømme til VentilStt:det og ud gc,mcm Ventilen.
Kuglen vil da rives med. Oan1pstr0ouutt1 op paa

sit Sæde, hv<,rvc-d Udsuømninge-o Af :>amp af.
'
brydes.
Bruges en Varrnckobli'O_i.: ikke.·, ophænges dens
frie Ende paa Røn1terbOjkn ved Hjælp af Kro{t~n i.
c. Varme8pparått!rne best.ur ved det reldte S)'stem (Hojtryk:IS)'StCmct)
uf Jerribeholdere (de sria:katdte Vumcft.-sl.:cr) anh·rsllt undtr Kuets~decnc
og af Rørlednin~cr .1:nbraut f Sidegangt-1t~~ og det samme "r for . en Pel Til•
fæ-Idet rntd dd uu? t~vtr)'·ks.s>•st~m {Sy~tc:rn Wc:StlnghouJt). ,medtns dl: l

5(

an,Jre Lavtryk~!~),.,;temtr (Syst<.·m PJnr~h OJ: System Vi,por) har Rorledniager
~orn Varmeapparater.
Forskell~t1 pu. et Højtryks- og et Lavhyk.sY.trm,M yst~m ligger i, llt der i
Varmeapparaterne ved fors:tnævntc fi.nJes s~mme Tryk (1- -4 Atm.) som i
Ht'lvedJcdningc:n, medens der ved sidstmcvntc kun er Armosfreretls Tryk eller
gans ke lidt derover ·i V armeapparaterne.
I V,unh?\'ejlc-dningm af 1939 (»Vcjlcdninf,t i Jndr<:tni.ng og Pus nin(t d
T ogenes V.armeappar;1ter.. ), der er- ddt i en Jstc Oel "Varmeapparateines lnd•
·retnini;i"" <>X e n :?den Del -Varmeapparaternes Pasninex. Vil af Is.te ncJ frem,·
j?aa d.c almindelige Beskrl\•clscr af de .forskellige Varmeapparater~ Indretning.
og· man ht-nviscr i ovrigt for La\' tryksva.rmcappar3tcmcs Vedkornme-ndt til
de-n om d isse udaivne Vejled1\in~. nemlig •Vejh:dning i Indret ningen ~f Varme
appar-.-ter efter sr~tcrn Wcstinghouse. System Vapor og Systi:-ffi Ptotsch ...
•

