
DE DANSKE STATSBANER. 
tste DISTRIKT, 

VEJLEDNING 

Betjening af Kuludleveringsanlæget 
ved Maskindepotet, 

Københavns Godsbanegaard. 

Februar 1943. 



f 

1 

DE DANSKE STATSBANER. 
lste DISTRIKT, 

VEJLEDNING 

Betjening af Kuludleveringsanlæget 
ved Maskindepotet, 

Københavns Godsbanegaard. 

Februar 194 3. 



A dm i.nis lrnlionsk on lorc r 
Lokomolivmeslre 
Lok.omot.ivførere .. 
Molo rføre re .. 

Ford e I. in g. 

Lok omol:iv fy rbøde re 
Lokomolivfy rbøder-As pira n Le r 
Køredygtige I-Iaa ndv æ rke re .. 
Kø red yglige Remi searb e jde re 
0vrige Perso na le v ed M a skindcpol:e l., Kø-

citer Be hov. 
m. p e rso n!. Eks pl. 

be nh a vn s Godsban e gaard . .. . ...... e fter Be hov. 

Beskrivelse af An læget. 
Under Kulsiloanlæget er der ført 4 Spor, der regnel 

fra Nord mod Syd benævnes Spor 221, 222, 223 og 224. 
Spor 221 er udelukkende beregnet til Rangering og Hen-
sætning af Vogne for Aske m. v., og der kan ikke ud-
leveres Kul paa dette Spor. Sporene 222 og 223 er Ho-
vedindkørselssporene, og paa begge disse er der Mulig-
hed for Udlevering af to forskellige Kulsorter (Waleskul 
og »Sorte Kul«). idet der over hvert af disse Spor forefin-
des to Udleveringssteder. Det vil ved Opslag paa Be-
Ljeningsskabene (jvfr. nedenfor) blive meddelt, hvilken 
Kulkvalilet der udleveres ved de t paagældende Udleve-
ringssted. Spor 224 er fortrinsvis Reserve-Udkørselsspor, 
men kan ogsaa benyttes paa anden Maade efter nær-
mere Bekendtgørelse. Paa dette Spor forefindes eel 
Kuludleveringssted, hvor bl. a. udkørende Maskiner 
kan supplere Kulbeholdningen. I denne Forbindelse be-
mærkes , at Udkørselssporet langs Remisen fortsat er 
Hoved-Udkørselsspor, saaledes at Normalstillingen af 
Sporskifterne til Reserve-Udkørselssporet - saavel i 
delles østlige Ende som i den vestlige Ende ved Te -
lefonhytten (Post L) - er til Hoved-Udkørselssporet, og 
til denne Stilling skal Sporskifterne altid stilles tilbag~~ 
e fter Benyttelsen af Reserve-Udkørselssporet. 

Kulsiloen fyldes fra Ps-Vogne, der køres op paa Si-
loens Top, hvor ·de udtømmes i Siloens Indstyrtnings-
aabninger. Disse er forsynet med et Risteværk, der op-
fanger de Kulstykker, der er saa store, at de maa søn-
derdeles før Udleveringen til Lokomotiverne. 

Udleveringen af Kul fra Siloen til Lokomotiverne sker 
gennem Udløbet A (jvfr. Planen) til Fødeskuffen B. Ved 
Hjælp af Elektromotoren D og en Krumtapanordning 
sættes Fødeskuffen i frem- og tilbagegaaende Bevægel-
se. Under Bevægelsen fremad medtager Fødeskuffen et 
vis t. Kvantum Kul fra Siloudløbet, og under Bevægelsen 
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1.ilbage skubbes delle Kvantum Kul ned paa en skraat-
sli ll e t. Slidsk C, hvorpaa det glider ned i Maskinens Ten-
de r. Som vist paa Planen er der anbragt to i modsat 
Re tning skraalstillede Slidske C, hvoraf den ene benyt-
Les af Maskiner, der kommer forlæns , og den anden af 
Maskine r, der kommer baglæns Lil Kuludleveringsanlæ-
ge l, idel Kullene altid lægges skraat fremad mod Ma-
skinens Førerhus. De to Slidske C er anbragt paa en 
Vogn E, der ud fra Midtstillingen kan forfares 1 m til 
hve r S ide, altsaa ialt 2 m i Spore ts Længderetning. Ved 
de nne Forfaring, der ligesom Slidskens Hævning og 
Sæ nkning kan ske unde r Kuludleveringen, opnaar man 
a l. kunne fylde Tenderen fuldstæ ndigt uden al maalle 
lly l.l.c Maskinen. 

For u. l: undgaa Sløvplage e r der anordn e t. e l Vandings-
il nlæ g, hvormed Kullene kan vandes, før de for lader Fø-
dt!sk.uffe n. Ventilen Lil Be tjening af Vandingsanlægel: er 
Mtbragl. ved Siden af Betj eningsskabet. 

For saavel op- og nedadgaaende Bevægelse af Slid-
s ke ne C som Forfaring af Vognen E, er der anbragt au-
1.omaliske Endest.op, de r afbryder de nævnte Deles Be-
væ ~else i Yderstillinge rne. Efter Standsning af Fødeskur-
ll'n B og Hæ vning af Slidsken C køre r Vognen E auto-
ma tisk tilbage Lil Midtstillingen, saafreml: den har v æ -
re t forfar e l Lil en af Siderne. Fødeskuffen kan først star-
tes, naar en af Slidskene e r sæ nke L ned over Tende-
ren. M e llem Motorerne , de r hæ ver og sænker de to Slid-
s ke , e r de r e n saadan Afhæ ngighed, at den ene Slidsk 
kun k.an sæ nkes, naar den and en be l'indPr sig i s in øver-
s l.e Stil! ing . 

.A nlæ ge L bel.jenes ved Trykknapper, der er anbragl 
pct c.1 en i et Betjeningsskab .indrette t Trykknapplade, der 
r:r visl nederst Lil venslre paa Planen. Trykknappladen 
,-~r forsyn e t med Paaskrifle r, de r angive r de forske llige 
Tryk.knappe rs Funktion, og Trykknapperne samt disses 
Teks t e r e ndvidere anbragt saaledes paa Trykknappla-
den, al denne danner e t Bill ede af Udleveringsanlæget se l 
rra Be tj e ningsstedet (jvfr. Planen). Betjeningsskabet e r 
for hve rt Udleveringssted anbragt paa Platformen ud for 
Micllen af de t paagæ ldende Udleveringsapparat og er 
for s yne t med et Jalous i, de r kan skydes op, hvorved der 
samtid ig tæ ndes Lys i Be tj eningsskabet. 

Den udleverede Kulm æ ngde maal es ved at lade Føde-
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skuffen I.ræ kke e t i Be t.j eningsskahe l. anbragt Tæ lleværk, 
de r optæ lle r Fødeskuffens Slag og er indrelle t til Bille t-
a fstempling. Tæ lleapparate t, der e r vist nederst Lil højre 
paa Planen, e r forsynet me d en Detailtæ ller C, der tæ l-
ler Slagene ved den enkelte Udlevering og en Total -
1. æ ller D, der tæ ller den samlede Udlevering ved de t paa -
gæ ldende Udleveringssted. Ved Afslemplingen stilles 
De taillæ llere n C automatisk i Nulstilling. Tælleappara-
te t er udstyre t med e n Spalte A til Indføring af V ejebil -
le tten (Rekvisitionen), der afstemples v ed at før e Haand-
lage l: B fr emad. Rekvisitionen indføres i Tæ lleapparate l. s 
Spalle med Overkanten fremad og høj re Side vendende 
mod højre altsaa saaledes, at ma n under Indfør ingen 
kan læ se Rekvisitionens Tekst. Rekvisitionen føres saa 
langt ind, at den saavel fremad som mod højre si.øder 
mod Stoppene i Tælle apparate t. 

V ed Be tjeningsskabe t e r anbrag l e n Samlekasse , hvori 
de a fst empl ede Ve jebille lte r (R ekvisilione r) saml es. 

Betjening af Anlæget. 
1. Kuludle ve ringen fra Siloen til Lokomotive rn e s ke r 

v ed Lokomolivpersonale ts Selvbe tjenin g af Anl æ-
ge t. 

2. Maskin e n bringes t il Standsning paa e l: passende 
S ted under del. paagæ ldende Ud le ve ringssled, og 
Lokomol.ivpersonal e t. begiver sig Lil de l 1.ilsvarend c 
Betj e ningsskab paa Platformen. 

:l. De t e ft e rses, om Tæ lleapparalc\l. s De la illæ ll c r slt1 a r 
paa Nul. Sa.afremt de tte ikke e r Tilfæ ldet, afsl.emp-
les Apparatet: først: paa en af de i Betj e nin gsskabet. 
a nbragte Ve jebillell.c r, de r udfyldes m ed N avn og 
l(lokk esle l. og nedlæ gges i Sam le kassen. 

4. De n I.i l Maskinens Kørselsre tning svarende Slidsk 
sæ nkes ti l en passende Højde . Slidsken sæ nkes v ed 
al: I.rykke paa den tilsvarende Knap »N ed «, indtil 
rlen ønskede St illing e r naae l., idel dog bem a:) rkes, 
a l Slidsken kan forls æ lJc Bevæ gelsen indtil 10 cm 
efter a t Knappen e r sluppe t. Saa fremt Slidsken ikke 
vil b evæ ge sig ned, kan det skyldes, at den modsat -
te Slidsk ikke er i sin øverste Stilling, hvorfor man 
i saa Fald kan prøve først at trykke paa dennes Knap 
for opadgaaend e Be væ gelse 
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5. Eventuelt forfares Slidskevognen til højre elle r ven-
stre. Forfaringen ske r ved at trykke paa den tilsva-
rende Knap for Forfaring, indtil den ønskede Stilling 
e r naae t, ide t dog bemærkes, at Slidskevognen kan 
fortsæ tte Bev æ gelsen indtil 10 cm efte r a t: Kn appen 
er sluppe t. 

G. De r aabnes for Vandingsventilen. 
7. Fødeskuffen startes ved at trykke paa Knappen »Fø-

de r Starl«. Denne Knap skal ikke holdes indtrykke t, 
ide t: Fødeskuffens Bev æ gelse forts æ ttes, indtil de r 
try kkes paa Knappen »Føder Stop «. 

8. Under Fødeskuffens Gang k an Slidskene eventuelt 
hæ ves e lle r sænkes, henholdsvis forfar es, dersom 
det a f Hensyn til Kullenes Placerin g paa Tenderen 
er ønskeligt. 

9. Fødeskuffen s tandses ved a t tr ykke paa Knappen 
»Føder Stop « og h olde denne /rykke / ind i co . .'i 
Sekunder. 

10. Vandingsventilen lukkes. 
11. Den beny tte de Slidsk køres op, idel den lilsvuren -

cl e Tr y kknap holdes indtrykket indlil Slidsken har 
nemet sin øvers te Stilling, hvorved Slidskevognen 
a utoma tisk kører tilba ge til Midtst illingen. 

12. Rek vis itionen fr a M askinens Kulrekvisitionsbog ud-
fyldes med Lokomotiv-Nummer, Dato og N avn, 
hv orpaa den afs temples i Tæ lleapparate t og nedlæg-
ges i Samlek assen. De tailtæ ller e ns Udvisende (a f-
s temple t: paa Rekvisitionen) indføres paa Rekvis i-
tions boge ns Stamme. Be tj eningsskab e ts J a lous i 
træ kkes ned. 

Bemærk : Under Hensyn til de alvorlige Uheld, 
der kan indtræffe, er det forbudt at forlade An-
læget, før de benyttede Slidske er kørt op i deres 
øverste Stilling, ligesom Kørsel med Maskinerne 
under Kulsiloen ikke er tilladt, saa længe Slidskene 
er sænkede. Indstilling af Slidsken i Maskinens 
Længderetning skal ske ved Forfaring af Slidske-
vognen og ikke ved Flytning af Maskinen. Beska-
digelser eller svigtende Funktion af Anlæget skal 
straks anmeldes til Lokomotivmesteren. 

DE DANSKE STATSBANER. 
1. DI S TRIKT. 

Februar 1943 . 

Midlertidigt Tillæg 
til 

"Vejledning i Betjening af Kuludleveringsanlæget 
ved Maskindepotet, Københavns Godsbanegaard ." 

Da de i omhandlede Ve jledning omtalte til Kuludle-
ve ringsanlæ ge t indkøbte Tæ lleapparate r med Bille taf-
stempling endnu ikke har kunnet lev eres, vil de r indtil 
vide re til M aaling af den udlev erede Kulmæ ngde v æ re 
anbragt simple Slag tæ llere i Be tj eningsskabene. 

Saa læ nge disse e r anbragt, sker de r følgende midler-
liclig e Æ ndringer i de i V e jledningen anførte Be tj enings-
forskr ifter (Side 7- 8): 

Il OlH.l AL TRY KK ER I LT 
KØUFN HAVN 

Punkt 3 erstattes af : 
Tæ lleapparate ts Udvisende før 
gens Be gyndelse noteres paa 
nens h øj r e Halvdel udfor 
»Tons Kul«. 

Punkt 12 ers ta ttes af: 

Kultagnin-
Rekvisitio-
Rubrikken 

Tæ lleappara tets Udvisende eft er Kultag-
ningen note res paa Rekvisitionen neden-
under den første Aflæ sning (jfr. Punkt 3). 
Begge Aflæ sninge r noteres paa Rekvisiti-
onsbogens Stamme. Iøv rigt udfy ldes Rekvi-
sitionen paa sæ dvanlig Maade og nedlæ g-
i Samlekassen. Betj eningsskabe ts Jalousi 
trækkes ned. 
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