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Det af 3 Vogne bestaaende Lyntog er udrustet 
med Eetkammer-Trykluftbremse Type III a fra 
Knorr-Bremse A/G, Berlin, med kombineret indirekte 
og direkte Fyldning af Bremsecylinderne. 

Bremsekraften virker paa Bremsetromler, hvor
paa to med Kunststof belagte Bremsebakker trykkes 
til paa Tromlernes Yderside. 

Foruden Trykluftsbremsen findes en Trykolie
haandbremse uden Trækstænger, som virker paa de 
samme Bremsebakker. 

For Hurtigbremsning i Faretilfælde staar end
videre en elektromagneti k Skinnebremse til Ractdig
hed, der i dette Tilfælde virker samtidig. med Tryk
luftbremsen og muliggør overordenllig korte Bremse
veje. 

I det følgende gives en kort Forklaring af 
Udruslningsdelene li! de forskellige Bremsearter: 

I. Tromlebremsen med Yderbakker.

Paa Oversiglsplanen I er vist den fuldstændige 
Bremseudrustning. 

Begge Motorvogne er forsynede med ganske ens 
Udruslningsdele, saaledes at hver Vogn vilkaarlig 
kan udveksles med en anden. 

Den af Motoren 3 drevne Kompressor 2 suger 
Luft gennem Filteret 1 og sammenpres er Luften :i 
2 Trin til det foreskrevne Lufttryk. 
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Fø1· Luftens Indgang i Højtrykscylindrene bliver 

den i Lavtrykscylindrene sammenpressede Luft be

friet for Olie i Olieudskilleren 4 og afkølet i Mellem

køleren 5. 

Den i Højtrykcylindrene optagne Olie bliver 
slaaet af i Olieudskilleren 7, forinden Trykluften 

gennem Kontraventilen 9 træder ind i Hovedluft

beholderen 10. 

U dblæsningshanen 11 tjener til at fjerne den 

Vædske, der udskiller sig i Hovedluftbeholderen. 

Stal'tventilen 15 slutter og afbryder Strømmen til 

Kompressormotoren 3, naar henholdsvis det til

ladelige største og det tilladelige mindste Lufttryk i 
Hovedluftbeholderen er naaet. 

Luftfiltret 14 beskytter Startventilen mod For
urening; medens Afspærringshanen 12 a kan sætte 

Startvenlilen ud af Virksomhed i Tilfælde af dennes 
Svigten. 

Kompressormotoren maa i saa Fald under Af
læsning af Manometeret 31 betjenes ved Haand
afbryder. 

Sikkerhedsventilen 16 lader, naar største til
ladelige Tryk i Hovedluftbeholderen overskrides, 

Luften blæse til fri Luft. 

Efter Hovedluftbeholderen passerer Trykluften 

Alkoholforstøveren 17, som om Vinteren hol des fyldt 

med denatureret Sprit. 

Luften vil derved blive blandet med Spritdampe, 

som snrnmen med Vanddampe fortættes, og hvorved 

Frysning af Rør og Ventiler forhindres. 
Naar det fornødne Tryk forefindes i Hovedluft

beholderen, ladrr Overstrømningsventilen 18 Tryk-
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luften passere til Særbeholderen 19, hvorfra Luften 

føres videre til de forskelige Særapparater, som 
Vendevalsen, Sandstrøer, Fløjte og Vinduesvisker. 

Den for den egentlige Bremse be temte Trykluft 
bliver i Filteret 20 befriet for Urenheder og i Re
duktionsventilen 25 reduceret til det foreskrevne Tryk 
og gennem Fødeledningen ført til Førerventilen 38, 
ved hvilken Opfyldningen og Tømningen af Hoved
ledningen og af den Direkte-Ledning kan foretages. 

Styreventilen 66 bestemmer, afhængig af Trykket 

i Hovedledningen, ved indirekte Bremsning og Løs
ning Opfyldningen og Udluftningen af Bremsecy

lindrene og Opfyldningen af Hjælpeluftbeholderen 
67. 

Dobbeltkontraventilen 69 afspærrer den ikke be
nyttede Luftvej, naar der gaas over fra dirkte til in

direkte Brem ning eller omvendt. 
Ved Udtømning af Hjælpeluftbeholderen ved 

Hjælp af Udligning ventilen 68 kan Styreventilen i 
Nød tilfælde oms tyres til Løsestilling. 

Bremsecylindrene for Trykluftbremsen og for 
Trykoliehaandbremsen er amlet i samme Cylinder
blok 70 og 81, og Stemplerne for Trykluftbremsen 

og Olietrykbremsen virker begge paa samme Vægt
stangsarm. 

Manometeret 32 viser Bremsecylindertrykket, og 
Dobbeltmanometret 31 angiver Trykkene i Hovedluft
beholder og i Hovedledningen. 

Passagerer kan ved at trække i Haandtaget i 
Trækkassen 27 aabne Nødbremseventilen 26, hYorved 

Bremsen æltes i Virksomhed. 

5 

s 

s 

s 

s 

s 



II. Trykoliehaandbremsen.
Betjeningen af Haandbremsen sker, som ved den 

almindelige Skruebremse, ved Drejning af et Haand
hjul (Haandsving). 

Til Overførelse af den paa Haandhjulet udøvede 

Kraft til Bremsecylindernes Stempler anvendes Olie, 

der sættes under passende Tryk. 
Slempelstang føringerne for Oliecylinderne 70 

paa Maskinbogien er forsynet med Tand tang -

spærre, saaledes at Stemplerne fastholdes i Bremse
stillingen, naar det paa Oliesøjlen virkende Tryk af 

en eller anden Grund forsvinder. Dette kan f. Eks. 
ske ved Vogne ·efter længern Henstaaen paa Grund 

af Utætheder i Rørforbindelserne. 

Maskinbogien bliver i saa Fald stadig afbremset, 
saaledes at Vognene - se! v paa Fald - ikke kan 

sætte sig i Bevægelse. 

Til Udløsning af Spærrene forefindes endvidere 

et Traadtræk lil Haandbetjening til en særlig Ud

løsecylinder 71, hvis Stempel sættes i Vil'ksomhed 

ved Trykolie. 

Som Drivkraft til hele Haandbremseindretningen 

tjener Arbejdscylinderen 28, paa hvis Spindel det 

allerede nævnte Haandhjul er fastkilet. 
I denne Cylinder findes to Stempler bagved hin

anden, som bevæger sig i to fra hinanden adskilte 

Cylinderrum. 

Det mindre Løsestempel har i begge Bevægelses

relninger et besleml Forspring for det tørre Bremse

slempel. 

Ved Drejning af Haandhjulet i Urviserretningen 
suger før t Lø eslemplet Olien ud af Udløsecylin-
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deren 71, saaledes at dennes Stempel gaar i Hvile
stilling. 

Umiddelbart derpaa trykker Bremsestemplet den 
foran dette befindende Olie ud i Bretnsecylinderen 
70 og 81 paa begge de herhen hørende Bogier og 
trækker Bremsebakkerne til. Videre Drejning for
stærker Bremsekraften. 

Ved Spærrene bliver Stemplerne i den tilsvarende 
Maskinbogie fastholdt i den nu opnaaede Stilling. 

Ved Tilbagedrening af Haandhjulet trykker først 
Løsestemplet i Arbejdscylinderen den i Forvejen til
sugede Olie igen ind i Udløsecylinderen 71, hvorved 
sidstnævntes Stempel hæver Spærreklinkerne for de 
8 Brem ecylindre paa Maskinbogien. 

Herefter bevæger Bremsestemplet i Arbejdscylin
deren sig ved fortsat Drejni.ng af Haandhjulet til sin 
Løsestilling og suger derved Olie fra Bremsecylin
derne, hvis Stempler viger tilbage og frigiver Brem
sebakkerne. 

Saavel Bremsning som Løsning med Haandbrem
sen kan indenfor visse Grænser ske trinvis. 

Det uundgaaelige ringe Olietab bliver automatisk 
erstattet a[ Efterfyldningsbeholderen 55. 

III. De ved Trykluft betjente særlige

Indretninger. 
a. Sandslrøer.

Sandstrøeren 24 bliver tilført Trykluft gennem
den ene af de elektriske Ventiler 22, naar den til
svarende Afbryder bliver sluttet af Motorføreren. 

Den ene elektriske Ventil 22 benylles til Sanding 
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for den ene Kørselsretning og den anden for den 
anden Kørselsretning. 

Ved Hjælp af Drosselventilen 23 reguleres :Mæng
den af det udflydende Sand, der gennem Sandsla,n
gen 78 ledes til Skinnerne. 

b. Fløjten.

Trykluflfløjlen bringes til at lyde ved Betjening
af Trykknapventilen 29. 

Fløjten kan ved Lukning af Hanen 12 b afspær
res for Lufttilførsel. 

c. Vindue visker.

Trykluftvinduesviskeren 36 holder under Regn
eller Snevejr et Synsfelt af tilstrækkelig Størrelse 
gennemsigtig, saa længe den, ved at Tregangshanen 

35 er aaben, bliver tilført ·Trykluft. 
Viskeren kan endog fjerne Islag og forhindre ny 

Isdannelse paa Vinduesglasset, saalænge den er i 
Virksomhed. 

Ved stærk Olienedslag eller Insektpaaflyvning 
dannes ved Afviskningen en Fedthinde, der gør 

Synsfeltet uklart, og denne Hinde maa derfor fjer

nes ved Hjælp af et Opløsningsmiddel. Hertil. har 
Boreolie vist sig godt. I Beholderen 33 medføres et 

Forraacl heraf, som ved Trykluft med ringe Tryk 

bliver presset gennem den ved Vinduets Underkant 

anbragte Sprøjtedyse. Gennem dennes Huller føres 

Opløsningsmidlet i fine Straaler op paa Vindues

glasset, for ·aa vidt det ikke fjernes af Vindues
viskeren. Det afviskede Syn felt bliver ved Opløs

ning ·midlets Indflydelse igen fuldkommen klart. 
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Ved Reduktionsventilen 34 bliver Trykluftens 
Tryk reduceret til det for Opløsningsmidlet egnede 
Tryk, der bliver angivet paa Manometret 32. 

Hanen 12 c tjener til at aabne eller lukke for 
Overrislingsanordningen. 

IV. Magnetskinnebremsen.
Paa hver Bogie findes 2 Bremsemagneter, som er 

forbundet med hinanden ved en Tværafstivning. 
Hver Magnet er indrettet til at bevæges i lodret 

Retning og hænger under Kørslen ca. 11 cm over 
Skinneoverkant. Magneten styres af en kraftig Med
bringer, der er fastgjort til Bogierammen, og som 
overfører den ved lilsatte Magneter optrædende 
Bremsekraft til Vognen. 

Magnetbremsen kommer kun til at virke ved 
Farebremsning, og da, uden at Føreren behøver at 
foretage særlige Greb, kun ved Drejning af Fører
bremsehaandtaget til Farebremsestillingen, eller paa 
Grund af at Hovedledningen udluftes, foraarsaget 

ved N ødbremsning fra Passagerernes Side, eller ved 
at Førerkontrolventilen 58 kommer i Virksomhed. 

Løftning af Bremsemagneten 77 til deres øverste 

Stilling sker ved Trykluft ved Hjælp af Løftecylin
deren 76. 

Drosselkontraventilen 75 sørger for langsom Løft
ning, men muliggør hurtig slagagtig Sænkning. 

I øverste Stilling bliver Magneterne sikret mod 

ikke ønsket Nedfaldning ved Fanghager. 
Fanghagerne bliver udløst ved Udrykningscylin

deren 74, naar Bremsen skal sættes i Virksomhed. 
Styringen af Løftecylinderen 76 sker ved den 

12 



elektropneumatiske Styreventil 72 og Udluftnings
ventilen 73. Til den første sluttes den elektriske 
Strøm henholdsvis gennem Trykafbryderen 41 b eller 
gennem Trykafbryderen 56. 

Bremsemagnetens Bremsestrøm bliver sluttet ved 
et Relais. 

Styi-estrømmen for Viklingerne til den elektro
pneumatiske Styreventil 72 og Bremseafbryderen, 
ligesom ogsaa Bremsestrømmen til selve Bremsemag
neterne, leveres af Akkumulatorbatteriet. 

Skinneln·emseudrustningen paa hver enkelt Bogie 
kan ved Hjælp af Afspærringshanen 48 sættes ud af 
Virksomhed. 

Trykafbryderen 42 tjener til ved Haandkraft at 
afbryde for Styrestrømmen kort før Toget holder, 
for at mildne det stærke Ryk, der fremkommer paa 
Grund af den store Stigning af Bremsekraften umid
delbart før Stilstand. 

Luftfiltret 14 forhindrer Indtrængning af Frem
medlegemer i Trykafbryderen 56. Ved Betjening af 
Hanen 12 d kan - for · Foretagelse af Prøve med 
Skinnebremse alene - altsaa uden Medvirkning af 
Trykluftbremsen, Skinnebremsen sættes i Virksom
hed. 

Virkemaaden af Bremseudrustningen e1· følgende: 
Ved Slutning af Styrestrømmen ved Afbryderen 

41 b eller 56 bliver Viklingen i den elektromagneti
ske Styreventil 72 og Bremserelaiset sat under Spæn
ding. 

Trykafbryderen 41 b lukker sig, naar den ved· 
Drejning af Førerbremsehaandtaget til Farebremse
stilling bliver sat under Tryk; Trykafbryderen 56 
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sluttes, saasnart Trykket i Hovedledningen synker 
under en bestemt Værdi, der ikke bør naas i normal 
Drift. 

Naar Strømmen gaar gennem Ventilen 72, sender 
denne Trykluft til Tilbagetrækscylinderen 74, der 
udrykke1· Fanghagerne, saaledes at Bremsemagneter
ne ved Egenvægt synker ned paa Skinnerne. Sam
tidig bliver Magneterne gennem Bremserelaiset til

ført Strøm, saaledes at disse ved Magnetkraft suger 
sig fast til Skinnerne. 

Ved Haandafbrydning af Styrestrømmen ved 
Trykafbryderen 42 kan Motorføreren efter en fore
taget Farebremsning igen frastille Skinnebremsen 

uden at løse Trykluftbremsen. Denne bliver da paa 
den sidste Del af Bremsevejen alene i Virksomhed. 

Ved Løsning af Trykluftbremsen afbryder først 
Trykafbryderen 41 b Styrestrømmen, noget senere 
bliver Trykafbryderen 42 lukket ved det stigende 
Hovedledningstryk. 

Efter at Styrestrømmen er afbrudt, falder Brem
serelaiset ud, og Bremsemagneternes Bremsevirkning
ophører. 

Den elektropneumatiske Styreventil 72 styrer om; 

den udlufter Tilbagerykningscylinderen 74 og sender 

gennem Ventilen 73 og Drosselkontraventilen 75 

Trykluft under Løftecylinderens (76)Stempel. Cylin

deren 76 hæver Bremsemagneterne til den øverste 

normale Stilling, og de nu frigivne Fanghager griber 

fat. Efter udført Løftearbejde styrer Udluftningsven
tilen automatisk om og lukker Trykluften fra Løfte

cylinderen ud til fri Luft, hvorefter Driftsberedskab 
atter er tilvejebragt. 
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58 angiver Førerkontrolventilens Anordning og 
57 afbryder automatisk Manøvrestrømmen, naar 
Trykket i Bremsecylinderen har naaet en vis Værdi. 

V. Førerventilens Virkning ved Fører�

bremsehaandtagets forskellige Stillinger.
Paa Plan II er vist Førerbremsehaandtagets 8

forskellige Stillinger, nemlig: 

Stilling 0, Afslutningsstilling. Al indbyrdes Forbin
delse mellem Rørledningerne til Førerventilen er 
afbrudt. 

Eneste Stilling hvor Haandtaget kan aftages: 
Stilling I tv. Direkte Bremsning. Den direkte Ledning 

er forbundet med Fødeledningen. Ved at holde 
Haandtaget i denne Stilling faas hurtigt direkte 
Bremsning med Maximumstryk i Bremsecylin
derne. Ved i et Øjeblik at holde Haandtaget i 
denne Stilling og derpaa føre det tilbage i 0-
Sti\ling faas trinvis direkte Bremsning. 

Stilling li tv. Indirekte Bremsning. I denne Stilling 
sættes Hovedledningen i Forbindelse med fri 
Luft, saaledes at samtlige Styreventiler omstyres 
og en indirekte Bremsning opnaas. 

Naar Haandtaget efter et lille Tryktab i Ho
vedledningen føres tilbage til Sti I ting O faas 
trinvis indirekte Bremsning. 

Stilling /li tv. Hurtig indirekte Bremsning. Mellem 
Hovedledningen og til fri Luft er gennem Fører
ventilen tilvejebragt en rigelig stor Forbindelse, 
saaledes at en hurtig maximal indirekte Brems
ning indtræder. 
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Stilling zr tv. Farebremsning. Som under Stilling III 
tv.; endvidere er den direkte Ledning sat i For
bindelse med Fødeledningen, hvorved største 
Tryk i Bremsecylinderen faas. Endelig sættes 
over 41 a Strøm til Afbryderventilen 22 hvorved 
der sandes, samt til Trykluftarbryderen 41 b, 
hvorved Skinnebremsen sættes i Virksomhed. 

Stilling I th. Direkte Løsning. Den direkte Ledning 
er forbundet med fri Luft, d. v. s., direkte Løs
ning faas. 

Ved i et Øjeblik at holde Haandtaget i denne 

Stilling og derpaa føre det tilbage til 0-Stilling 
kan trinvis direkte Løsning faas. 

Stilling II th. Kørestilling. Hovedledningen sættes i 

denne Stilling gennem et lille Hul i Forbin
delse med Fødeledningen, hvorved Lufttab paa 
Grund af Utætheder erstattes. 

Stilling lll th. Hurtig indirekte Løsning. Gennem en 
stor Aabning i Førerventilens Rundglider sættes 

Hovedledningen i denne Stilling i Forbindelse 
med Fødeledningen og derved udluftes Bremse
cylinderne, og Hjælpeluftbeholderne fyldes op. 
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