
KAP. VIIL 
Vagnsmörjare,

§ L

Vagnsmörjarens närmaste befäl ntgö-Förmän, 
res af machin-ingeniören eller dess assistent, 
verkmästaren samt vagnmästaren. Under 
tjenstgöring å tåg står han dessutom under 
stations- och tåg-befälets order.

§ 2 .

Vagnsmörjare8 tjenstgöring, då han å t-Tjenstgö- 
följer tåg, består uti att före tågets afgång *2^ 
noga efterse, rengöra och smörja alla vagns- 
lager, samt derefter vid hvarje ställe eller sta
tion, der tåget stadnar, undersöka vagnarne 
och smörja lagren. Vid mellanstationer, der 
vagnar vidkopplas tåget, skall han äfven 
smörja dessa, och i allmänhet ansvara för 
att alla i ett tåg befintliga vagnar icke gå 
varmt af brist på smörja eller skötsel. Vid



vagnarnes undersökning skall han följa de 
föreskrifter han af vederbörande befäl vid 
machin-afdelningen erhållit.

§ 3.
Tjenstgö- Utom tjenstgöring på tågen kan smör- 
verkstad. j aren befälet vid machin-afdelningen åläg

gas att arbeta i verkstäderna eller vid vag- 
narnes rengöring och underhåll.

§ 4.
Redska- A t smörjaren öfverlemnas följande in- 
pcr oeli ventarier, dem han alltid skall medföra: 

lier. 1 stor oljekanna, 2 smörjkannor, 1
skiftnyckel, 2 mindre skrufnycklar, 1 hand- 
signallykta, 1 röd signalflagga, 1 talgpyts, 
1 smörjpyts med smörjspade, 1 putsdosa, 
1 handhammare, olja, styf vagnsmörja, talg, 
svafvelblomma, smörjvekar och torkbomull.

Han ansvarar för att redskaperne stän- 
digt äro i godt skick samt materialierna 
tillräcklige.

§ 5.
Inställelse Då smörjare skall åtfölja ett tåg, bör 
t*göringS.t ^an mhnna sig minst en half timma före 

passageraretågs, samt en timma före blan- 
dadt eller godstågs utsatta afgångstid, för 
att dessförinnan hinna smörja och putsa

buffers och lager. Upptäcker han der vid 
något fel å vagnarne, skall han sådant oför- 
dröjligen anmäla.

§ 6.

Så snart afgångssignalen gifves, skall Afgång. 

smörjaren intaga den honom af konduktören 
anvisade plats.

§ 7 .

Jemte den serskildta uppsigten öfver Åliggande 

underreden, axlar, hjul, lager, bromsar ochg^eL^g~ 
kopplingar å vagnarne i tåget, åligger det 
vagnsmörjaren att sköta bromsen å den vagn, 
hvarå han åker. Under tågets gång bör 
smörjaren noga vaka öfver vagnarne och, om 
något förefaller som kan föranleda fara, söka 
att genom signaler, så fort ske kan, gifva 
detta tillkänna. Likaså skall han noga iakt
taga och åtlyda signaler från lokomotiv- 
föraren, konduktören eller ban-bevakningen.

§ 8.

Vid ankomsten till en station får smör-Åliggande 
jaren ej lemna sin broms förrän tåget 
fullkomligt stadnat, och skall då genast ef
terse vagnarnes underreden. På de statio
ner, der sådant af machin-ingeniören ser- 
skildt bestämmes, skall han efterse och med



hammaren undersöka livarje hjul för att 
utröna om något sådant är bristfälligt eller 
ur sitt rätta läge.

§ 9.
Biträde Vid stationerne, likasom i allmänhet der 

trafikper- tåget stadnar, bör smörjaren på allt sätt 
sonalen. och så mycket hans tid i och för vagnarnes 

skötsel (som alltid är hufvudsaken) sådant 
medgifver, vara trafikpersonalen behjelplig.

§ 10.

Ankomst Sedan ett tåg anländt till slutstation, 
stati " smörjaren icke aflägsna sig förr, än han 

till vederbörande befäl vid machin-afdelnin- 
gen, eller, der sådant icke finnes, till stations- 
inspektoren afgifvit rapport om vagnarnes 
tillstånd. Tiden för aflägsnandet är för öf- 
rigt beroende af de för hvarje serskildt tåg 
gjorda bestämmelser.


