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2.
1, Inledning

Med hyttsignalsystem menar man ett signalsystem där de vanliga 

fasta signalerna utmed banan ha ersatts med en signaltablå i varje förarhytt, 
därav namnet hyttsignalsystem. Vid växlar finns dock fasta signaler på banan. 
Systemet ar så inrättat, att man kan köra med tåg, sammansatta av från 2 till 
8 vagnar, och med en turtäthet av 14- min. vid -J- min.stationsuppehåll.

Hyttsignalsystemet medför vissa fordelar ur traflkkontro Ilsynpunkt, 
dels kunna tågens hastigheter kontrolleras överallt på banan, dels kunna flera 
hastighetsgränser användas, dels är signalerna synliga i hytten även om sikten 
ute skulle vara mycket dålig, dels behöva inga anordningar finnas i banan för 
utlösning av nödbroms på tågen om dessa framföras mot stoppsignaler,

2. Sammanfattning

Samtliga tunne lbanes t räckor ha utrustats med detta signalsystem för 

trafiken. Systemet består av en signaltablå med tre optiska signalbilder i 

Förarhytten samt en med den förbunden automatisk tågkontroll. Med hjälp av 
aignaltablån f ramfe res tåget av Föraren i enlighet med de besked signalbiidema 

ge. Tågkontrollen har till uppgift att övervaka att föraren följer de erhåll
na signalbilderaa, och om så icke är fallet att framkalla nödbroms.

Signalbilder och motsvarande hastighetsgränser framgå av följande 
tabell
Spårström*) Signalbild Betydelse Eas t ighe tsgräns

180 impuls/min H Hög hast. Ingen

75 M Mell.hastig. max 50 kia/h

75 p/s eller ingen 
ström alls

L Låg hast. max 15 kra/h

^Definitioner:

Blocksträcka (eng, block) Tunnelbanespåren äro indelade i sektioner, s.k. block

sträckor. Skenorna äro isolerade från varandra med isolerskivor i skenskarvarna, 
men fö-r bundna med varandra genom filter (de s.k, "impedanslådorna”), som filt
rerar bort växelström (d.v.s. spårström) men släpper fram likström (d.v.s.driv- 

ström).

Spårledning (eng, track Circuit) är en elektrisk krets, som normalt består av en 
blocksträckas båda skenor samt ledningar till tillhörande impuls- och spårreläer 

i ställverken.

Spårström (signalström) (eng, rail current) är den ström, som via impuls re läerna 

utsändes i alla spår ledningar. Denna är vid L-signal ren 75 periodig växelström 
eller också ingen sådan ström allB, medan vid M och H-signal donna ström sändes ut 

uppdelad i impulser.
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Förutom hyttsignaltablån med de optiska signalerna finnas i varje 

förarhytt två skilda akustiska varningsorgans
1. hn sumner, Bom, då den ljuder, meddelar att vagnen överskrider 

den hastighet, som signalbilden enger. Suramern ljuder, så lenge 
hastigheten är högre an den tillåtna.

2. En klocka, som, då den ringer, anger, att signalbilden her änd
rats till L-slgnal. Klockan ringer tills L-elgnalen kvitteras.

Cm den högsta tillåtna hastigheten vid M och L överskridas, kommer 
taget att automatiskt nödbromsas ungefär 2,5 sekunder efter det att sunmern 
börjat ljuda. Nödbromsimpulsen kan emellertid undertryckas, om föraren omedel
bart efter det aummem börjat ljuda gör en kraftig driftbromsning genom att 
föra broms!andtaget till i det närmaste fullbromsläge och samtidigt för kontrol- 
lerveven till O-läge, Ett viast förutbestämt minimitryck i driftbromsledningen 
måste alltid uppnås om nödbromsning skall kunna förhindras.

Om signalen ändras till 1 ringer alltid klockan, alltså även ora 
tågets hastighet inte överskrider 15 km/tlm. Också 1 detta fall eker nöd- 
bromBning efter ungefär 2,5 sek. om inte denna signsl kvitteras genom att 
föraren med foten omedelbart trycker ned en kvitteringspedal. Följande tabell 
ger en översikt av de olika händelseförloppen.

Signalbild Vid hastigheten Erhållna
eumtner

signaler 
klocka Åtgärd av föraren

H aver 50 - -
H under 50 - - -
M över 50 ja - Driftbromsning
M under 50 - - -
L över 15 Ja ja Kvittering och drift- 

bronsning
L under 15 • Ja Kvittering

Ström för signalutrustningen levereras av vagnens omformare. 
Spänningen skall hålla sig mellan 35 och 40 volt. Om omformaren ej lämnar 
tillräcklig spänning fungerar ej hyttslgnalutrustningen på vagnen. Strömmen 
tillföres signalutrustningen via den s.k. nödbrytaren. Denna består av en 
elektrisk ttrömatällare och en avstängningBkran, vilka manövreras från samma 
axel. Via avetängningskranen inkommer tryckluften från nödbromslednlngen 
till tidmagnetventilen i signalsystemet.

Nödbrytaren är 1 var förarhytt placerad på väggen till höger om 
föraren. Genom att vrida om handtaget på nödbrytaren ken men sätta tågets 
signalsystem ur funktion. Då brytea nämligen strömmen från batteriet till 
signalutrustningen och avetängee luftförblndelaen mellan tidmagnetventilen 
och nödbromslednlngen. Detta får endast ske vid sådana fel på utrustningen,
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att taget ej på annat sätt kan föras undan.
Systemet inkopplas då nan sätter bromshandtaget på förarbromsven- 

tilen ocb för detta ur franläge. Eftersom vagnarna kunna manövreras från 
båda änder, finns i förarbromsveatilen att kontaktdon med vars hjälp mot- 
tagarspolar och akustiska organ automatiskt inkopplas i den ände, från vil
ken kömlng sker, i och med att bromshandtaget icke är i fr ån lä ge. Hyttsig
nalerna förbli lysande i denna vagns båda ändar» Eftersom inga bromshandtag 
komma att finnas 1 någon av de övriga vagnernaB förarhytter, kotmer hyttsig- 
nalutrustnlngen i dessa vagnar att vara urkopplad.

Utöver dessa tre signalbilder H, M och L på hyttslgnelerna fanns 
tidigare en fjärde signalbild, U, vilken i ein tur inkopplades, när ett tåg 
passerade gränsen mellan ett reglerat och icke hyttsignalreglerat område av 
banan. Cenna signalbild betydde då att högsta tillåtna hastigheten var 50 km/41-

U-signalen kom endast till användning åren 1950-51 efter trafikens 
öppnande på linje 18:s södra del» Som den nu ej längre finns med i utrust
ningen kommer den ej vidare att behandlas här.

3r funktionsbeskrivning
I det följande gives e:i beskrivning över hur hyttsignalsysteraet funge

rar och i samband därmed behandlas ockBa varje apparat. Se figur 1.

A» Impuls- och reläorgan
a) Haatlghetsindikator

Hastlghetaindikatorn är av centrifugaltyp med kontakter för två 
hastigheter och avsedd för fasteittning på en legerbox på varje vagn. Den 
är försedd med en kuggväxol för uppväxling ev axelvervtalet på grund av att 
detta är relativt lågt på tunnelvagnarna. De fyra normalt slutna och av 
varandra mekaniskt oberoende, enkelbrytande kontakterna, påverkas av den 
Bkjutbara axeln 1 centrifugalanordningen och äro så kopplade att de fungera 
som två tvillingkontakter, vilka bryta vid de två hastigheter (1 för 15 km/h 
M för 50 km/ii), som skola indikeras,

b) Blockaträcka och spårledning
Impulserna för signalbilderna, överföres frår. farukenorna till vag

narna på elektromagnetisk väg. Spårströmmarna i farskenorna utsändes på 
följande sätt.

När det inte finns något tåg på en blacksträcka, påverkar den 
stationära 75-perlodiga växelström, som matas in 1 utgångsänden, ett spår
relä vid lngångsänden, flg. 2s. När ett tåg (Tåg 1) kommer in på block
sträckan kcrtalutei- det första hjulparet spårreläets spole, Bom därmed sluter 
en strömkrets till ett Impulsrelä vid utgångsänden av blocksträckan. I och 
ned att detta relä bryter kommer icke längre ren 75-periodlg växelström att



Fig 2a. Blocksträcka och spårledning.
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■ataa ut 1 spårledningtn utan 1 »Ullet a.k. kodad våxelstrfe. Denna kocade 
v*x*latrca erhållen från 1 r»hrna»n uUftor banan bofintllgo rol<er, »»ra 
kontaktar b ryt ar och alutar don 75-poriodlga vixnlatröenoo antingen 1*0 *ller 
75 gånger/a In. varvid don e.k. "lRO-koden och 75-kodea erhållen.

lnpulstalet på donna asårströn utvalje* automatiskt a» do reKer ton 
i;, anslutna till utt'årg*<indsn, 0* spåret sålunda kr fritt tro blockstrfcckor 
framför ett efterkonnar.de tig (Tåg 2), nar detta lnkoonor på dec for* t» t» 
dessa atröckor, överfora* en kodad spåratrcm a» 180 l>',41n. till ladarvegnen 
och Ingen hastlghetsnedssttnlng öeerdras. Flg. 2b, Om spåret jfr fritt två 
blockatriickor framför detta tåg, överföret en kodad åtrår av 75 lnp/sin. till 
ledarvagnon och 50 k>A max. ha a tighot boordraa. On spåret kr fritt on t lock- 
•tröeka framför tå^et, kodaa lek* don 75-porlodiga vlxelrtr xmeer., varför ondast 
denna o-kodade vkxelatröc överföres till ledarvagnon och en hastlghetabagrKns- 
nlng till 15 kn/h boordraa, On spår o t kr upptaget på blocketröckan framfor 
Tåg 2 bortahunta* nll opåratrön av det på detta befintliga framförvarande tå
get d.v.e. Tag 4, varfi>r värker, kodad eller okodad vKxelatröa överförea och 
den tidigare beordrade haatlghatan till 15 kt>A kvarstår.

H vlaaa etållen på banan har sas beatönt en av tågliget oberoende 
max,hastighet på 50 kn/S aotsvrrsnde en apåratröm ned 75 lnp/nln.

c) Motta/tarspolnr
Det magnetiska f<lt, son upp*tår kring farakanorna på grunl av den 

ström, ooa passerar företa hjulaxeln e:a (3,5 A för 75 och 180 IspAln) Indu
cerar en strön i mottagarspolama monterade på vagnens fr 4 are bcggie.So fig. 3.

efterkonnar.de


Till förttarkaren

Jlg. 3. Mottagvrapolarna Maga aitt över fa re k



Kn sottagarapola, kr upphängd allt över farakenac, boatAr sv sa gunal- 
k lidd spole pA en lacellored jirrbim», 60 aa lAng. AvetAadat »allan under
sidan pÅ denna kkma och n«enens löpyta kr noalnellt 3C aa, san yrknevErdsM 
16,3 och 23,8 ca kunna tlllAtae. Mottagarna iro sA plac*rude, att nittpur-kten 
pA kkma och apole Ligga rakt övsr rasp. far skana sant ockeA al, att kkrnme 
axel ligger horisontellt och 1 rit vinkel aot ekanorna, nkr vagnen atlr pA 
rakepAr.

d) Föratk rtara
Bllagda ritning V-2349° vlaer prineipochsne för förstärkaren.
Till vknster pA schasat kan aan aa <Ja bAda aottagarapolarna. X 

aarla »ad dessa finna bl.a. an kcndanaator och priakroldan av an *band-pe«a* 
flltartranaforaator, eedan cekwict rsldan pA donna kr Inkopplad 1 förstärk» r- 
rörets gnllerkrota. "B*nd-pasa*-flltrot tjänar pA aA sätt till att görs för
stärkaren aeloktlv för frekvenser av 75 p/e - 4,5 n/a.

Det 1 förstärkaren ingionde företärksrröret kr en a.k. tatrod, 
typ T-300, ned Indirekt uppvkmd katod, d.v.a. att rar »ed bAdo styrgaller 
och akkragaller. Erforderlig ancdspinnlng kr för detta rör c:a 36V. Styr
gallret 1 lAgepknnlngsföretkrkarrbrot, är aer Iskopp ist »ed en avatknningakon- 
d en aa tor pA 0,09 p*'> Endast en vlae dol av filtrets aekundkrepänniag pAvrrkar 
styrgalle'-kretsen. Den negativa gol lerförepknnIngen orhlllee av spännings
fallet över 24 obnadelan av 174 chaaaotatAndet eoa kr anslutet till batteriet. 
Vid denna negativa gallerförspänrIng kr enligt rörkarakterletikon snodatr-inoen 
noll, vilket Innebär, ett prektirkt taget ingen anodatro» erhAlles, dA Ingen 
75-poriodiak vkxoletrö» kr pA tryck t över gallret.

Ett 24 ohnaeotatAnd 1 serie »ed katodglödtrAden begränsar glödetrön- 
aen till deaa rätta värdo. MotatAndet (nonlnollt 350 oha), ecu 4r aerlekcpplst 
aed katoden, kr avsett för tillverkarena injustering ov f oratkrkarMnslighstan. 
Återkoppling förhindras av 0,0005 pF, koedenoatorn »vilan katoden och anoden.

Röret anvindoa sAlunda eo» detektorforetärkoro, och deae anod kr 
förbunden »ed en inpulafkekvenatraneforaator, son kallas ihsvudtranafOrnatorn. 
En 5 |iF kondenaator, ansluten parallellt över prlnäreldan pA huvudtranafbms- 
torn, filtrerar bort den 75-perlodlge konponontan av anodetröanen frAn bsrvud- 
trana foren torna prlakrlindnlng.

Sokwdkreldan pA huvudtrenafbraatorn noter elltaA huvudrelkt (>R- 
rolkt) nod apAretröeaeoa Inpuls 180 eller 75 InpAln.) Buvudrelkt kr ett 
polariserat relä, vilket innebär att relkta rörliga kontakt gAr Mrer not den 
ena aldana faata kontakt för en viae atrötariktnIng hon don styrande Inpulsen. 
Vid »otaatt otrburiktning pA den styrande Inpulsen gir relkota rörliga ko-itakt 
över till den andra eldano faata kontakt. Eftareon den Inkoanan <e atröaaseo 
växlar i polaritet koaner sAledea reläts kontakter att brytso och elutaa
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1 takt Md lnpulMmr,

!<tr huvud re löt arbetar, firblader deaa kontaktar etrönaen frfci oo-
1 vagnen nod orvöxlando den ana och dan andra halvan ov kodtrenaftr» 

natorn. Till följd hörav oekaataa riktningen av Mfnotflddet 1 daaM trMa- 
forMtor i takt aad lapulaama, el att en vkxolotröe ned en frokvena, Mt- 
•v a rande cplrotrönaena, induoeraa 1 kod trana fo rai tom.

ftl_Bltotfi»hator och kodrelbor.
Det finna tvi dekodenbeter ned var ela lnkreta son bida <ro paral

lellt kopplade Md kodtranafoiaatom. Varje lnkreta boetlr ov en kondenaetor, 
eorlokopplad ned prlaöreidan pl en trenefonsator, och kretaama kre evattada 
för de önakade frekvenaerr.n. Trsr.afornatoma aekundkrvlda kr oralutan till 
en bryggkoppllng a.k. Graetakopvling lnnehlllorde fyro koppårexl-hiLllkrlktare. 
Bryggana llkatrdnaklksnor Öro onalutna tlU ett dokodrelk, eoe rrglatrerar 
förokoaaten av en vLaa iapulafrekvena. ttt dokodrolk reagerar »11 tal endaet, 
nkr kodfrekvenaen boa aplretroeaer övoronaotöener nod don frekvena, för vil
ken dekodenhoten kr avetkad. H-rvlkt allr till endaat, nkr koden 100 Lnpnl- 
aerAln tranafomoree om dan enheten kr avatknd för denna kodfrekvena. åv 
aaena eköl allr M-relöt till endsat fdr 75 lapulaAin.

Dekodrolkema k ro elneenollan lika och kunra dkrför utbytao not 
varandra. De eluta etrönkrotaar för aina reopoktlve eignalbildei* pl hytt- 
algnelteblln. De kontrollera deaeuton övriga kretMr i hyttalgrelutruotnlng- 
on, vilket freaglr av ritning V-134 98.

Ö--
Strönaen till BR-relkt (bronarelkt) brytee oi anart tigets haatlgbet 

överakrider dan av olgnalbllden tlllltna, och doaauten al lknge eoa en L-alg- 
nel 1 körhytten ej kvitteras. On BR-relkt allr lfrin, bryta ock al atrönaen 
till epolon i tldMgnetventllen. Cirka 2,5 aokundor dkreftor lnltlereo 
nödbroaanlng autonatlakt. Det kr ett nkrka, ett vid ISO iepAin aluter 
H-rolkt on krota frln batteriet direkt till BR-relkt, vilket innobkr, att 
detta ej kan all lfrin, d.v.e. nigon heatlghotebegrknenlng beordras oj. 
On 75 lao/eln nottages (M-relkt allr till) konnor B-relkt att all lfrin och 
förbinda batteriet Md BR-relkt over de kontakter i haatlgbetaindikatoni 
vilka bryta vid 50 KaA. Cb Mllanhaatighoten överekrldM, bryter haatlgheto- 
indlkatom ccb hkrvld koaner BR-relkt att bli »pönnlr.galöot, tlU deaa tlget 
Mktat ia till tilliten haatlgbet. Kr vöxelatrön av 75 p/a nottageo, kont
rollerar BR-relkt krvtaen över beatighetalndlkatoroe 15 kn-kontektar pl lik
nande ektt.

«) kvittarina»- etanerrelker
AR-relkt (kvitterlngarelkt) intar nornelt frinlkge. 1 och nod att

i
i
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d« bkdo kodrellterno ali i frkn erfekllM L-oignal oefe klocka r teger. Wr 
föraren kvitterar ilpdM aetee NUrollt direkt fria te t ter le* Mfe (Mrsed 
brytee etrtenan till kloekan. Rollt fdrblir t tlll«ge f*» *» Mllkrete 
»ver aln egen övre *1111’-koo tet t vi' de Övre • frkn *-*00 tak tema g* de Mdo 
kodrelleme. te hastigheten Sr för hBg vid kvitteriagen *• L—olgnol, Ir doefc 
olltjlat etrBenen till BR-relVt bruten ev hestigbotetedlkeborM kontakter 
ooh ranereignelen beetir. te t*-rollt ekullo ottrahoree genen en f* tidig 
kvittering, d.v.a. innan algnalbllten Indrete till 1, Mh eiladM lönen hM- 
rollerna fallit, komer det lake ett om eljeet ligga kvar »ver hl 1 Uran tak ten. 
Hlrl genen förhindree en ev, ovana att kvittera L-atgnal ianan nen erfeillit 
da, 8& linge ik-roUt Ir sotet, bryter tet atrteeen till W-rollt, verigvnon 
ockek etrtesin till tldfea^otventi la brytee ocfe rlek fbr natbrenen ing fbro- 
llgger.

SR-relkt (noiii rillt) aetaa direkt frkn batteriet »ver den nedre 
atllla-konlekten pk BR-rellt. 31 l«nge eos <teoae roller leter 111 liga kon 
iioMrn inte ljuda, ftr W-rvlIt alir lfrin fbr N aller L-ai*»ol alir dnok 
SA-re II t lfrin ondeet m boatigbo ten Ir för hdg oeh dk sates ramm direkt 
frkn batteriet »ver M-rellte •frkn*-kontakt. Rim»i u ljuder ak ldnge hootig- 
hoten Ir nr bög, d.v.a. tills B*-relkt 4 ter se tas. Wfer B*-rollt alir lfrin 
fbr L-algnel ooh hastigheten ej Ir över don tilliten oefe limen kvittering 
hunnit ake, ljuder leka sensorn gonoe att SK-rellt dk natao via M-rellte nedre 
afrina-kontekt och afHaa-koatektea ok il-rallt oeh nedre "frin'-kontakterna 
pk kodrelleme.

b) Mlktnlnarell
DR-rellt (rlktalngerellt) alir till os broeahaadtaget plaooreo »i 

försrbroseventilen 1 fe-loden. Bfe-reUt vfeljer alltak ljudalgulm» (kloekan 
oeh euanern) oeh eottagaren 1 h-leden, oa det intar tllllgo, 1 * Mden. 
oe det intar frinllgo. 3yttei*ialomo tro dlrenot alltid tlnde i ekvdl bs- 
sannad eos obasaanad FJserfeytt l lädervekes.

»■ Broseeyatenet

a) Beskrivs ine
Broneeyoteeot, sed vilket lgrttei«»eleyotenet Ir fHbmdal, beotkr 

av tvi delar. Drlftbrososlng katedkoamo sed ea konbiserod elektrisk sst- 
otksdobrone oeh oloktropnomatlakt sandvrered tryokluftbrons. Wlterono 
ningen nasBvreraa pk enbart pnematiak Hg oeh uti Bom en os obetydlig tryck- 
s teaka lag erfekllM 1 don i tiget gonongkonda oefe seder aa tor lote ingstryufc 
atkente sBdbmmlateLagen.

fbn ligen. le flg. 4
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Snabblo velige
Olngllgn

Drlftbronoton nod fullbmnallgo 
Ittdbmnallgo
frinltgo

Flg.4 mrerbroeavoattlan aodd vpptMn

I frinllae kan handtaget plarerao p4 aller tagea bort fria fSrerbronoventtlon. 
För att loaaa broaearna efter an nWbrononlag eller fbr uraprvagllg *pladd- 
nlng av ayrtanat fUroo haedtopet till fnllbroeelOo oek kvarbUloe 1 detta 
llgo, tllla aWbroeolo»lngetrpeket (evorta viooren o4 aononatorn) aen^b- 
till i»g- 6,5 kp/on3, varefter bronobandtagot vrldeo Svor till »r-

vid loeaee alla bronear, oeb tåget kan kbraa. Cfter en nddbronenlag Ir det 
anellertld atSdvdndtgt att vrida b-onebaodtaget till nadbroeellne oeb hålla 
det kvar Mr 1 MgofVr 17 ookandor, Innan eyetenet kan loddeo igan goane vrld- 
ntag ev handtaget tlU f>llbroool<ee■

DrlMbronealnger otf»ee genoa ett een vrider broe ihen dt apat ar 
ikaat geooe driftbroMeooan not Mlbronellpot. Ifterean tr maa/alanat tr 
ajllvroglerondo, »ao lafttryekat, alr boodtaget rrldoa Ma gtafllgg ** ÄU‘ 
1E2MU»- Drirtbeoneatnfxr appMvaa genoa att bandtaget vrldeo tillbaka till 
itatllH-

On don elektrlaka delen 1 tryokluftbroneeyetenet av anledning



b.. 
e»ttaa ur hmkttoa (t.ex. lotelngabrott el. dyl.) ak ar broeanlng anbert pl 
Pbounatiak ’•<» Eld loaanlag efter dylik lahronaning oleta nan fbr att 
arbllla enabbero Lo aan ing föra bronebandtagat Ull oeabbloat 1 Ua. Ciwt kr, 
att den rent pnaunatlaka brpnaningon anlaat ftr onvOndaa tlllfUllgt, tlllo 
tlget ta yl ta ur trafik.

kddbrooon lngar kwma trUllo pl faa olika Htt, 1) dala genen att 
bronebondtaget HJroa till pj>dbroaaH«ot Ö dala pra att att addbrmehondtag 
i an vagn drapea nod) )) dala gvtwn att koutrollvevun allppee) 4) dela euto- 
■atiakt yanoa hyttaignalayoteeat aaat 5) dala vid koppling aa vagnar allar 
rid alangbrott. tödfrroaening goooa hyttaigealayatanet erbllloo andaat oa 
undertryckning ollar kvittering aj rarkatkllao, dl raatrlktirara at*»lMld 
beordra ta. En fullatgndigera boakrlvnlng av den pl detta a«ltt initierade ndd- 
bronen Ingen fbljor nedan.

*) ■MhWMBlao fria tl^aanetreatil
Danno baakrlvnlng kan fbljae pl ritning »-2OCZ2 allar pl pUnaoh C 

t lnatruktlonen far tryokluftbroaaon. Wtidbronentng akar till fbljd av att 
nödbroealednlngvn 1, toaaaa pl luft. Detta latadkoaaaa av no dra nddbrupole^ 
ningavantllen, aon tillhör fbrarbroneventllan. hedra nödbronalotteingevuntllM 
kan plverkea av iapulaar frln dala vantll för nödbrenahMdtag, dala nödbroee 
ventilen 1 kon tro 1 lem dvor broeekbnnande vontlloa och dala ov t IdMptetveetl- 
lon. Donnoo oagnotepole oatao i nomaltillatlndot bror tvl •t111•-kortoktor pl 
BR-rvlkt. Dt kr oekal dan na d Mmaa förbundne van 11 len 210 nedtryokt not eltt 
akta, al att luft frln aatorlodningen atrdooor gonoe natorrentilao 24), gvnoe 
boekventllen 27 o oh atrypkanal x till underaldoa av tldveet t lbolven 90 oeh till 
lntllllggendo 1 apparaten Inbyggd luftbehlllare.

Oo föraren 1 an viaa drlftaaituatloo erblllor aignalblldevVxling pl 
byttalgnoltablin oab haatlpboton pl oaane ring överutiger vad dao nya oignol» 
bildan anger brytoe otröneon tlU M-rol<lt oab dkrued Ivan till nagnatopolae. 
Vaatllao 240 öppnaa oeh aatarvontllac 21) atlagaa av fjadaro 241. nrbtodolooo 
eallan natarlodntngvn ocb bobillarao brytoe all*da oab luftan 1 bahllloToo 
atrdnear at i det fria goooa atrypkanalaa oab vantll 240.

Tryukat pl un darr1 dan av kalvan 90 ojunkar dook aax ta took vara atryp> 
kanalen. □agvfUr>2,5 eekander efter dat att ventil 240 öppoate, bor tryeket 1 
bohlllaron ajonklt at ugroket att fjädern 98 kon prieao nod tidvontllhelven. lv 
fjldem 88 öppaaa dt tldveutllan 82 oeh dkrigenan fttrbiadoo nedre nödbreaeled* 
aUgeveetilen ned fria luftan genen tidnagnatwatllan. 1 oeh nod ett ti Ovant 1- 
laa 82 öppne ta, en Bn aldrig at litet, fKJer enedelbnrt abdbroponUg ev tlgot.

Qn föraren pl oltt aon altante under kapitel 2 mderkayuker en uldbwna 
Indikering, ftr tldvontllaa^otan Itor etr* oeh voatU 240 otappao, Innan tryeket 
i behlllarea bar ajxnklt al uyeket, att tldvoatUan 82 appnotn oeh nitkriawlag



frankallata. I etklet atröanar luft frf® netarladtotngM gatas* reatil 20 till be- 
bållare* ocfc Skar trycket tlU det namtla v«rdet l<e*. Av Kuert »-2M8 fra*- 
gir, att tldvantl iaagnetan nornalt alltid ftr etrOe har W-ralftt* der* H1U". 
kontaktar, nan rid att baatlnt drifUweelednlagetryei? flbr aagnata* atrtte via 
kontakterna 1 dan luftatyrda atrOnatUlaran.

Oen laftatyrde atrdaatiillaran har an reglerbar fjkdar, aaa fWMadrer 
att dee* kontakter elatae, innan ett beetdnt tryek uppnAtt* i drLftbraaaleAilafe*. 
Det kr »Alund* aaöjllgt att undertrycka n&Jbr*e»lnpula*r frius W-rellt (vid tar 
b dg baetighat), aAvida lake en dri ftbreaan ing aad beettat tryek rertratAllee aaa- 
delbart,

WMr den övre eldan ev kalven 16 pi n*dr* nSdbroMledutagenrantile* 8$^- 
nae not fria luftan via ttdventil It?, ereakar den enebba tryekeiaecntag, aaa ispp- 
atAtt pA grund av den lek* strypta dppetngan i ttdrentilen, att kolv** 16 lyfta* 
oob förbinder B#Ärssael*dtetng*a a*d fria luftan, Mr tryvkei i dera» nlaaket 
aAgal AtergAr kalv 16 pA grund ev f}ldertry*ket.

SA enart eo* trycket i aSdbroueledningen ejunkit nigot ekjwta kalven 
i nddbroneventllan över till nddbraacKig*. Detta eter i tåget* alla va^ar, 
varigeno* huvuddelar av luften i nddbroaaledningen etrdMar *t g*oc* nddbrona- 
ventllema. Geno* deeee etr Maner an ockaå luftan frAa hjklpbabållaren till 
onkeotnlageveotilen oob vidare till etyrveatllan via laetveatile*. Styiee*. 
t lien förbinder n* 1 aln tur hjVlpbahA ll area direkt ned broneayliadrema. ft 
detta aktt enaktte* eAltade bronableeket vid nbdbroe»aiag.



*. rarUdml-M iw rar Mtihtfni

a) laatlghoto lodlkator
b) fo t taga ra po lar
o) Fal» lida
d) Fdratkrkara
a) HuvndrolM
f) Dakodonbator
g) HF-59 raIlar
h) Frlttorlngaklooka
i) K»lttarlnfoaunaor
j) Luftatyrd atrdaatlllara
DoMvtoa finn oa tvi promtngaapaolflkattOBor fbr lldoagnot- 
vantllan.
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