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TRYKLU FTBREMSE

Motorvogne og styrevogne
personvogn, dels

eLS

BH5

har dels bremseudrustning som en almindelig

udrustninger, der kun anvendes på motorvogne, henholdsvis styrevogn-e.

Motorvognes særlige udrustning
På plan I

0'

401

(plan l)

er vist et diagram uf trykhJftsystemct på motorvogn litra MO .

Udover den almindelige vognudru stnin(J e r motorvognen udstyret med :
kompressoranlæg,
førerrumsudrustninger,
direkte bremse,
sandingsanlæg og
sikkerhedsudrustning.

It O1.

Kompressoranlægget
består af
Kompressorerne (1), der drives af hver sin elektromotor (17) og er udstyret med indsugningsfilter (2) og mellemkøler (3) med
(14).
Kontraventilerne (6) (en for hver kompressor) , der hindrer. at trykluften fra den ene kompressor strømmer ind i den anden, hvis denne er ude af drift.
Olieudskilleren (4), hvori smøreolie medrevet fra kompressorerne udskilles og kan aftappes gennem aftapningshanen (5) sammen med eventuelt kondensvand.
Prøvehaner (16), hvorigennem hovedluftbeholderne kan opfyldes med trykluft fra et andet anlæg, hvilket benyttes ved afprøvl1ing i værksted .
Kontraventilen (6 a) , der hindrer trykluften i at strømme fra hovedluftbeholderne ud af
prøvehanen (16) eller aftapningshanen (5), når disse åbnes .
Hovedluftbeholderne (12) med aftapningshaner (13) for aitapning af kondensvand.
Spritforstøveren (56), der om vinteren påfyldes sprit som tilsættes trykluften , inden den
går ud i vognens fødeledning .
Luftfilteret (53) , der hindrer eventuelle urenheder medrevet fra hovedluftbeholderne i
at komme ud i vognens trykluftsystem.
Den automatiske trykregulator (7), der slutter og afbryder strømmen til kompressorerne,
når trykket i hovedluftbeholderne er sunket til 6.5 kg/cm 2 , henholdsvis steget til 8,0
kg/cm 2 . I trykregulatorens forbindelse med hovedluftbeholderne er indskudt et luftfilter
(8), der beskytter regulatoren mod urenheder, og en afspærringshane (9) .
Sikkerhedsventilen (15), der hindrer, at trykket i hovedlultbeholderen stiger over det tilladelige , hvis den automatiske trykregulator er ude af fu"ktion.

ss;
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4 o 2.

F ør.rrum·

(plan I )

Førerrumsudrustningerne får luft fra kompressoranlægget genn em fødeledningen .
består af:

Hver
førerbrem.eventil· ftr

7

merl udllgllingsbeholder (4) ,

dobbeltrnanometer (20), der viser fødel ed ning stryk (rød vise r) og hovedeldningstryk
(sort viser),
hjælpebremsehane (23) med tilhørende hurtiqvirk ende reduktionsventil (22)_

fløjte (34) med trykknapventil (38) for betjen ing og med afspærringshane (40) ,
vinduesvisker (11) med betjeningsventil (10) .

'* O 3.

Direkte bremse (hjælpebremse) (plan I )

Foruden hjælpebremsehane med tilhørende hurtigv irkende reduktionsventil, der .blev nævnt
under førerrumsudrustningen, har hjælpebremsen to dobbeltkontraventiler (28)• •
Ved bremsning med hjælpebremsehanen i fø re rrummet til venstre , vil fødeledningsluft, der
i reduktionsventilen (22) har fået trykket reduceret til 4,0 bar , strømme gennem den direkte bremseledning til den øverste dobbeltkontraventil. Denne lukker automatisk for forbindelse til hjælpebremsehanen i det ubetjente førerrum og leder luften ned til den nederste dobbeltkontraventil, der automatisk lukker for forbindelsen til styreventilen og leder
luften ned i bremsecylinderen .

4 04.

Sandingsanlæg (plan

I)

Motorvognen har to sandingsanlæg , et for hver kør e .retning. Hvert anlæg består af:
en elektrisk sandingsventil (48) ,

der åbner for lufttilførsel til

en eller flere
sandstrøere (37). Sandstrøerne er placelet
at der for hver køreretning sandes
foran forrest e bogie (af hensyn til bremsnin g) og foran banemotorbog ie n (af hensyn til
igangsætning) . Såfremt banemotorbogien er forrest , sandes der alts å kun foran denne .

I trykluftledningen foran hver sandstroer er anbragt en afspærringshane , som kan lukkes ,
såfremt den til svaren de elektriske sand ing sventil hænger i åben stilling, eller sandstrøeren
er i uorden .
I hvert førerrum findes to elektriske trykkn apper for sa ndi ng , en for hver køreretning .
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4o 5.

Slkkerhedsudru.tning

(plan l)

Sikkerhedsudrustningen består af:

Dødmendlly.temet, hvis princip og elektriske del er beskrevet under den elektriske
tranlmi8llion (side MO 216), og som kun i tld.- og brem.erel.et (55) har berøring med
trykluftsystemet.
Manøvrestrømsafbryderen (57), som er tilssluttet motorvognens bremsecylindre og bevirker,
at strømmen til banemotorerne afbrydes, hvis disse arbejder i
mer tryk i bremsecylindrene og,

f21jeblik, der kom-

at der ikke kan sluttes (varig). strøm til banemotorerne, mens der er tryk i bremsecylindrene (jf. den elektriske transmi$siQn, side MO 207).
Manøvrestrømsafbryderen afbryder således trækkraften, hvis der under kørsel med
kraft sat til trækkes i nødbremsen, og den hindrer, at toget sættes i gang, hvis motorvognens trykluftbremse ikke er helt løs.
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It 06. Tids- og bremserelæ
Tids- og bremserelæet består af 4 hoveddele :
magneten (1),
1 kontaktanordning (2),

der er suspenderet

luftventilen (3) og
dæmpercylinderen (4).
På tegningen er apparatet vist i den stilling , der haves under kørsel med nedtrykket dødmanrl!::nedal (-knap) .
Når dødmandspedalen slippes , afbrydes den elektriske strøm til magnetspolen, og derved
synker magnetkernen (5) på grund af sin vægt nedad.
Gennem vægtstængerne trykkes stemplet i dæmpercylinderen (4) nedad. Luften i dæmpercylinderen (4) presses derved lod gennem den snævre kanal i bunden af cylinderen, og derved dæmpes og sinkes stemplets bevægelse .
Ved en skrue kan arealet af den snævne kanal ændres , og dæmpertiden kan derved indstilles fra 0-20 sekunder.
Når stemplet i dæmpercylinderen har nået sin underste stilling , bliver den øverste lille ventil i luftventilen (3) åbnet, og trykluften ovenover stemplet kan nu undvige gennem kanalen i
til fri luft.
I stemplet f indes en lille boring, hvorigennem der vil strømme luft fra rummet under
stemlet til rummet over stemplet ; men denne luftmængde er så lille, at den forsvinder gennem den åbne ventil uden at danne nævneværdigt tryk i rummet over stemplet.

Da bremse ledningstrykke t stadig virker på undersiden af stemplet, pres s es s t emplet til vejrs, og den underste ventil åbnes,
hvorved bremseledningen sættes i f orbindelse med fri luft, og
au t oma t isk bremsming indtræder, og dieselmotorerne går ned
på tomga ng .
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NAr dødmandspedalen atter trykkes ned, sluttes den elektriske strøm til magnetspolen (1),
og derved løftes magnetkernen (5) med et ryk, idet luften liden modstand trænger ind i
dæmpercylinderen gennem en kugleventil.
I luftventilen (3) lukker fjederen nu den øverste lille ventil. Trykforskellen mellem underside
og overside af stemplet udlignes gennem den lille boring i stemplet, således at fjederen også lukker d.en underste
kan nu igen opfyldes, og bremsen løses.
Samtidig slutter kontakterne (2) manøvrestrømmen til startkontrollerne, således at dieselmotorerne atter kan starte, og kørslen genoptages.
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Manøvre.trøm•• fbryder

Manøvrestrømsafbryderen består af et hus, hvori er indspændt en trykfjeder (5). Denne
trykker i den ene ende på en ring , som understøttes af 4 stilleskruer (9), og i den anden
ondo pi .klv.,n (6), der understøttos af ringon (7), lom er fa.tskruet pi hUlet. Udenfor ski ven (6) ligger gummimembranen (4), som holdes pi plads af et dæksel, der ligeledes er
fastskruet til huset.
Skiven (6) er fastgjort til den ene ende af stangen (10), der går gennem den udborede tap
(8) og i sin anden ende har forbindelse til afbrydermekanismen .
Kammeret (1) er gennem et af hullerne (2) elll6r (3) sat i forbindelse med bremsecylinderen .
Trykluften i kammeret (1) påvirker membranen (4). På dennes anden side virker trykfjederen (5) gennem skiven (6) . Når trykket i kammeret (l) ikke er i stand til at overvinde fjederens tryk, ligger skiven (6) an mod ringen (7). Når lufttrykket bliver så stort, at det kan overvinde fjedertrykket , presses skiven (6) mod tappen (8) . Fjederen (5) er afpasset efter det
tryk, som afbryderen skal slutte og afbryde ved . Skruerne (9) er beregnet for justering af
disse tryk. Armen (11) i afbrydermekanismen er ophængt i stativet (12) og kan dreje sig
om bolten (13) . Armen (18) står i et kniv leje på konsollen (14). Armen (11) og armen (18) er
forbundet med to trækfjedre (15) .
Når trykket i kammeret (1) overvinder trykket fra fjederen (5), skydes stangen (10) ud og
drejer armen (11) omkring bolten (13) . Når armen (11) er drejet så meget, at retningen af
kraften fra fjederen (15) går udenfor knivlejet, rykkes armen (18) pludselig ud mod den
yderste side af anslaget i stativet (12) og afbryder derved gennem forbindelsesstangen (19)
og kontaktarmen (20) forbindelsen mellem kontaktfingrene (21) og (22) .
Når trykket i kammeret (1) synker, så det ikke længere kan overvinde trykket fra fjederen
(5) , trykkes stangen (10) tilbage i begyndelsesstillingen, og armen (11) drejes indad . Når
denne er drejet så meget, at kraftretn ingen for fjederen (15) atter går indenfor knivlejet,
trækkes armen (18) pludselig mod den inderste side af anslaget, således at forbindelsen
mellem kontakterne (21) og (22) atter sluttes . Manøvrestrømsledningerne er tilsluttet kontakte rne (21) og (22) .
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4o8. Styrevogn••••,Uge udrustning
nwJ':nfl r se a diagram af trykluftsystemet på en styrevogn litra eLS, der benyttes ved
frBmførelll8 Af tog , hvor motorvognen gAr bagest i toget:
j

Bremser.rdlagram for Ityrevogn litra elS
Nr............

,"

I. F.r.rbraDKYcotil Dr. 7
2. Kontraventil
l.
4. VinduesVisker
S. Vind ..... iakcranD
6. Vandsam1cr
7. Swvfilter
l . S'yreventil
IO. Forrldsluftbdao1der
II. BremMCylindcr
12. T ... k ,il br"",srhind,., ved "OCDlidc
B. Dobbcltmanom...r
\4. Hjzlpdufthehold.r
IS. Bctjcnincnmul

Nr. . . . . . . . .

16. Brmuehlndtac
17. SZrluftbcholder
11. Elektrisk undinl •• mul
19. Sandstnocr
20. Af'Pcrrinl.hanc
21. Trykknap ...ntil
22. Flaj..
2l. Koblinc.hanc
24. Koblin,shanc
2S. BremIClr.oblinJ
26. Kobl in, for f.d.lcdninl
27 . Nedbrc:m...... kkaasc
28 . Nedbrem.nmul
29. Ah.pnincwn.
30. Afspzrrincshan.
3 l . N.dbrUDICventil

• 8 bar

H/lrp. I r

Udover den almindelige vognudrustning er styrevognen udstyret med :
fødeledning,
førerrumsudrustning og
sandingsanlæg.

f

4 o<}.

Fødeledningen.

Gennem fødeledningen føres trykluft fra motorvognen lil styrevognen . Såfremt der er vogne mellem styrevogn og motorvogn, skal disse altså også være udstyret med fødeledning .
Fødeledningen er ligesom bremse ledningen udstyret med koblingshane og kobling, men i
mundstykket
i fødeledningskoblingen er indbygget en kontraventil, som hindrer
luftudstrømning fra fødeledningen, når denne ikke er koblet. Ved sammenkoblingen trykker
de to mundstykkers kontraventiler hinanden i åben stilling.

Mundstykke for
I fødeledningen på styrevognen
er indskudt en særluftbeholder (17), der dels udjævner tryksvingninger, dels opfanger eventuelle urenheder, som luften kan have optaget
på vejen fra motorvogn til styrevogn.

4fO. Førerrum for Ityrevogn •
' -o

Førerrumsudrustningen på styrevognen er i princippet den samme som i et førerrum på en
MO-vogn, Dog har styrevognen ingen hjælpebremsehane, da styrevognen - fordi den aldrig kører alene - ikke er udstyret med direkte bremse . Endvidere har styrevognen en vandsamler (6), hvori evt. vand udskilles af luften , inden den går ud i hovedledningen.

'-

For at kunne bruge styrevognen som almindelig vogn uden tryk i fødeledningen, er der i
fødeledningen umiddelbart foran førerbremseventilen indskudt en kontraventil (2), som hindrer at luft fra førerbremseventilen strømmer ud i fødeledningen. Det er da ikke nødvendigt at lukke afspærringshanen i førerbremseventilen , således som det er det på motorvognen.

411 .

Sandingsanlæg for Ityrevogn .

Styrevognen er af hensyn til bremsning udstyret med et sandingsanlæg, der sander foran
styrevognens forreste hjul. Dette består ligesom på motorvognen af en elektrisk sandingsventil (18) , der regulerer lufttilførsien til (to) sandstrøere (19).

