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DRIFTSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER NÅR FEJL OPSTÅR. 

Selvom Mo-vognene - ligesom de Øvrige motorkØretØjer - under-

kastes periodiske eftersyn, hvis formål er at opretholde vognenes 

driftssikre stand ved i tide at rette begyndende fejl og mangler, kan 

det dog ikke helt undgås, at fejl optræder af og til. 

Når der under togfremfØrelse eller udkØrsel til tog er opstået en 

fejl, der gØr vognen helt eller delvis utjenstdygtig, må der træffes 

sådanne dispositioner, at de trafikale ulemper bliver mindst mulige. 

Kan lokomotivfØreren ikke på få minutter rette fejlen, så toget kan 

viderefØre s, skal han melde dette til rette vedkommende (togfØrer, 

station evt. maskindepot). 

Meldingen skal oplyse, om vognen er nedbrudt eller i stand til at 

fortsætte på <in motor med togbelastning svarende hertil. Er det 

sidste tilfældet, er det trafiktjenestens sag at træffe afgØrelse, om 

toget skal viderefØres med den forhåndenværende trækkraft. Hvis 

der skal rangere s vogne til side af hensyn til letning af togstammen, 

må den nØdvendige rangering med hele togstammen foretages ved 

hjælp af den intakte motor. 

Selvom en motorvogn er meldt nedbrudt og hjælpemaskine bestilt, 

kan det, hvis fejlen ikke er fundet, være af værdi, at lokomotiv-

fØreren fortsætter sin fejlefter sØgning - eventuelt efter at have råd-

fØrt sig med et maskindepot. Lykkes det nemlig lokomotivfØreren 

at gØre vognen kØreklar igen, så kØrslen kan genoptages uden hjælp, 

vil det n æ sten altid være en fordel at afblæ se hjælpeaktionen. 

Hvis uheld er sket på fri strækning, kan det være tilladeligt, at toget 

fØres ind til næ rmeste station på <in motor, selvom togvæ gten nor-

malt ville kræve fuld trækkraft. Overbelastningen af det arbejdende 

aggregat må dog ikke være alt for stor eller lal.gvarig - hvis det 

kan undg ås at standse op ude på linien, vil det være en fordel. 

Til hjælp ved bedØmmelse af overbelastningen kan det oplyses, at 

maksimalbelastning i en time (time str ømmen) for hovedgenerator 

og. banemotor er 280 ampere. Med en banemotorstrØm på 350 am-

pere bØr d e r ikke kØres mere end 30 minutter af hensyn til den 

stærke opvarmning af banemotor og generator - husk eventuelt at 
kontrollere at banemotorventilatoren kØrer (kan hØres ved indsug-

b. v. 
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ningsS.bningen). 

FEJLENES ART. 

Det elektriske system er ss. kompliceret og fØlsomt, at vel nok de 

fleste smS.fejl forekommer her. Fejl i det mekaniske system 

(dieselmotorerne med tilhIlrende sm91reolie -,brændolie- og k91le-

vandssystem) vil ofte indvirke ps. det elektriske system. 

De fleste fejl er gengangere, som er karakteristiske for anlægget 

og forholdsvis lette at lokalisere og eventuelt afhjælpe. 

Undertiden kan en elektrisk fejl optræde lejlighedsvis og tilsyne-

ladende for svinde ind imellem. Dette kalde s med et populært ud-

tryk "periodiske fejl ". Som et typisk eksempel herpS. kan nævnes 

ledningsbrud, hvor brudenderne holdes sammen af isolationen, 

men periodisk rystes fra hinanden. Ps. lignende mS.de kan der op-

træde lejlighedsvise kortslutninger til stel. 

EFTERSØGNING AF FEJ L. 

Efters91gningen af vanskelige fejl b91r foretages systematisk, idet 

gjort" iagttagelser udnyttes. Læg n91je mærke til de omstændig-

heder (kontroller-stilling m. v. ) hvorved fejlen sker. Læg mærke 

til om fejlen har samme virkning ps. begge aggregater. Den om-

stændighed, at hjælpedynamoerne er paralleltkoblede, bevirker, 

at fejl i det ene kraftaggregats system kan have sS.dan indvirkning 

ps. det andet system, at fejllokaliseringen vanskeligg91res. Aflæs 

derfor instrumenterne omhyggeligt. Gentag eventuelt flere gange 

den manIIvre, hvorved fejlen viser sig. 

Er der flere lige sandsynlige fejlmuligheder underslIg da f91rst 

de lettest tilgængelige, ss. er der st91rst chance for at komme hur-

tigt igang igen. 

OVERBRÆNDTE SIKRINGER. 

Sikringer er og må være forholdsvis svage komponenter, som gs.r 

itu ved kortvarig overbelastning og som undertiden kan gs. itu uden 

pS.viselig årsag. En oversigt over de vigtigste sikringer og virk-

ningen af brud på dem skal derfor gives i det f91lgende: 

Jordslutningssikring A 85 

Batterisikring B 14 

De to batterisikringer B 14 samt jordslutningssikringen A 85 indgS.r 



Mo 304 

i batteristr</>mkredsene for ladning og man</>vrestr </>m. A 85 er 

mest udsat for over brænding, dels fordi den er mindst, dels fordi 

den også får str</>m ved generatoroverslag til stel. 

Ligegyldigt hvilken af sikringerne A 85 og B 14, der er itu, vil bat-

teriet være afskåret fra ladning og fra at afgive man</>vrestr</>m. Går 

en af disse sikringer itu under k</>rslen, og der ikke samtidig er 

sket andre ting, vil trækkraftsystemet være næsten upåvirket heraf, 

men fejlen vil være kendelig på instrumenterne. Tilsyneladende vil 

der være unormalt h</>j batterispæ nding (over 100 volt). Voltmeteret 

viser nemlig med omskifteren indstillet til batteri spændingen på 

"den lille samleskinne", men dette er under disse omstændigheder 

hjælpedynamospændingen, Som endda vil være særlig h</>j, fordi 

dynamoerne selvmagnetiserer sig ved den h</>je spænding. Der er 

også ekstra stor banemotorstr</>m, fordi hovedgeneratoren bliver 

kraftigere magnetiseret end normalt. Hjælpedynamoamperemetre-
ne B 15 viser n;esten normalt udslag. Amperemeteret B 17 i ma-

skinrummet står på o. 

Skifte af k</>reretning kan muligvis foretages, nemlig hvis k</>reret-

ningskontrolleren A 08 omlægges så hurtigt, at magnetiserings-

relæerne B 28 for hjælpedynamoerne ikke når at falde. Men sker 

dette, forsvinder hjælpedynamospændingen og dermed al man</>vre-

str</>m, hvorved maskinerne går i stå og tidsbremserelæet falder. 

Overtages vognen med standsede motorer og med defekt jordslutnings-

sikring eller batterisikring, vil vognen være "d</>d ", idet ingen man</>v-

rer kan foretages. Det elektriske signalhorn kan ikke virke, og vand-

Dumperne kan ikke k</>re på "direkte ". Voltmeteret vil med omskifte-

ren i stilling "batteri" vise spændingen O volt - eventuelt en ganske 

lav spænding (hvis der er overgang til stel ved batteriet, og det drejer 

sig om jordslutningssikringen eller minus batterisikringen). 

Inden skifte af +batterisikringen, hvorved der skal bruges skrue-

n</>gle, b</>r batteriafbryderen B 03 åbnes af hensyn til faren for ved 

uheld eller uagtsomhed at kortslutte batteriet gennem stel. 

Man</>vrestr </>ms sikring A 35. 

Går denne itu under drift, vil maskinerne gå i stå, og tidsbremsere-

læet F 03 falde. For ikke at spilde al luften i hovedluftbeholderen, 

b</>r bremse'håndtaget sættes i midtstilling. 

Når man</>vrestr</>mssikringen er itu, er vognen "d</>d ", dog kan det 
b. v. 
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elektriske signalhorn virke - naturligvis forudsat at ikke f. eks. 

jordslutningssikringen også er itu, hvad meget vel kan ske i for-

bindelse med et generatorrundslag. 

Da det kan tænkes, at overbrændingen af man\'>vrestr\'>mssikringen 

skyldes en varig fejl, e r det klogt at mærke sig under hvilke om-

stændigheder (k\,>rehastighed, kontrollerman\'>vre) uheldet skete. 

Pr\,>v så at k\,>re med en ny sikring og se, om det samme hænder igen. 

I eller ved centrifugalkontakten F 04 sker der erfaringsmæssig 

særlig let kortslutning til stel af man\,>vrestr\,>m, og specielt når 

kontakten skifter, d. v. s. ved k\'>rehastighed 20 - 30 km/t. G\,>r i 

sil fald centrifugalkontakten str\'>ml\'>s ved at åbne afbryderen F 09 in-

den A 35 skiftes. Herefter må d\'>dmandspedalen holdes nedtrykket også 

ved holdende vogn. 

Hvis en spole i et relæ er brændt til stel, eJler der er jordslutning 

i tilledningen til spolen, vil man\'>vrestr\'>mssikringen brænde over, 

når relæet aktiveres. 

Lad OS nærmere gennemgå et konkret eksempel og tænke os, at 

man\'>vrestr\'>mssikringen går itu lige eftel; at reguleringskontrol-

leren er f\,>rt i stilling 4. ForeglIr denne man\,>vre ved lav hastighed, 

s å den falder sammen med skiftet i centrifugalkontakt F 04, vil 

denne være under mistanke,og F 09 afbrydes. Dette forudsættes 

her ikke at hj æ lpe, man\,>vrestr\,>mssikringen brænder igen af, når 

kontrolleren sættes i stilling 4. 

Nået til denne erkendelse kan der være anledning til at overveje 

at undlade at benytte kontrollerstilling 4, selvom der derved skulle 

opsamles en vis forsinkelse for toget, og udsætte videre fejlefter-

s\'>gning til et passende stationsophold. 

Videre fejlefters\,>gning kan foregå på f\,>lgende måde: l) Startekon-

trollerne D 02 sættes i O-stilling. 2) Overbrændt man\'>vrestr\'>ms-

sikring udskiftes, 3) Trykluftbrems e n l\,>ses, for at man\'>vrestr\'>ms-

udkobler en A 82 kan slutte. 3) For nu at fastsl å, hvilket aggregat 

det drejer sig om, "snydestartes \I kun den ene motor, f. eks. motor 

2, d.v. s. startekontroJleren f\,>res hurtigt gennem starte- til drifts-

stilling, så motoren ikke når at starte. 5) Reguleringskontroller A 07 

f\,>res op gennem stillingerne. Dvæl ca. !- minut i hver stilling, så en 

b. v . 
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eventuel fejl kan få tid til at virke og tids- og bremserelæet til 

at falde (det er jo kun derved fejlen giver sig til kende, når ma-

skinerne ikke kcprer). Hvis fejlen ikke kommer frem herved, prcp-

ves den anden motor for sig på samme måde. 

Er nu fejlen herved påvist at ske på f. eks. motor l ved kontroller-

stilling 4, må fejlen findes et eller andet sted i de l edninger eller 

relæer for denne motor, der får strcpm i stilling 4 nemlig: magnet-

ventil D 06, omskifter B 06 og relæ for ladning på 3. hastighed B 33. 

En overfcpling af relæspolerne og deres tilledninger vil muligvis 

kunne afslcpre fejlen, ellers må de to af spolerne afbrydes, og der 

prcpves påny med en frisk mancpvrestrcprnssikring. Viser der sig 

ingen fejl, tilsluttes en af de afbrudte spoler o. s. v. til fejlen frem-

kommer. 

Det er naturligvis en forudsætning for at få et resultat ud af en så-

dan underscpgelse, at der ikke er tale om en periodisk fejl, der 

kun optræder ved vibrationer under vognens k cpr sel. 

Når fejlen er lokaliseret, må det afgcpres, hvilket forholdsregler 

der kan tages. Er det f. eks. D 06 spolen, der er defekt, kan denne 

magnetventil ombyttes med magnetventilen for overbelastning D 09, 

som bedre kan undvæ res (Magnetventilhusene med spole er ens j. 
Er det B 33 spolen, der er defekt, afbrydes den og kcprslen kan 

fortsætte. 

Er det B O 6 spolen, der er defekt, afbrydes den og relæet opklodses 

i åben stilling. Der vil herved være for l av hjæ lpedynamospænding 

i l. og 2. hastighed, men dette kan nok gå an som en midlertidig 

foranstaltning. 

Husk at rapportere ved overlever ing eller hensætning af vognen, 

hvad der er foretaget. 

Sikring A 32 for hoveddynamomagnetisering. 

Når en af disse sikringer brænder over, vil den pågældende diesel -

motor pludselig blive aflastet for hovedgeneratorbelastningen. Hvis 

den kcpr er på fuld belastning, kan den muligvis slå sikkerhedsregu-

latoren, så spjældet i ind sugningskanalen lukker sig. Hvis dette ikke 

sker, vil motoren falde i ro ved et hcpjere omdrejningstal end nor-
malt. Der vil være hcpj hjælpedynamospænding og udslaget på ampere -

b. v. 
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meteret B 15 vil være stort. BanenlotO"ra.lnperenc vil være sm å, 

men ikke helt forsvundet, da generatoren leverer lidl str\,>m på 

grundlag af den remanente magnetisme. 

Sikring A 43 for reguleringsmotor • 

Når en af disse sikringer er itu vil amperemeteret B 15 for det 

pågældende aggregat gå på O, når reguleringskontrolleren A 07 

f\,>res i stilling 4 (og 5) ; men vise udslag i stillingerne 0-3 . 

Banemotoramperene vil være under det normale ved stillingerne 

af kontrolleren A 07, fordi det tynde felt i reguleringsmotoren 

er str\'>ml\'>st. 

Ladesikring B 10. 

1 z-5 

Med denne sikring afbrudt vil der ikke ske ladning fra det pågældende 

aggregat - B 15 står på O ved alle kontrollerstillinger. 

Banemotoramperene vil være noget nedsat ved 1- 5 stillingerne af 

kontrolleren A 07 , fordi det tynde felt i reguleringsmotoren er 

str\'>ml'/>st (jf. sikring A 43). 

Sikring B 09 for hjælpedynamo. 

Når en af disse sikringer er itu, er forholdene i det elektriske 

system ret vanskelige at overskue. 

Sker uheldet under drift, skulle man umiddelbart vente, at det på-

gældende aggregats k\,>levandspumpe og banemotorventilator gik 

i stå og meldelampen C 37 slukkedes, men sådan går det ikke. Der 

sker derimod det, at den anden hjælpedynamo, som forudsættes 

i drift, leverer str ,/>m til vandpumpemotor C 31 og ventilatormotor 

C 51 over den store samleskinne b l og retur gennem begge de 

sluttede laderelæer B Il 's kontakter og begge tilbagestr \,>=srelæer 

B 12 's str \,>mspoler. 

K9'>rslen kan faktisk forts æ ttes uanfægtet, og der vil næppe væ re noget 

at se på instrumenterne, undtagen når kompressorerne går ind. Når 

dette sker, vil den hjælpedynamo, som i forvejen er ekstra belastet, 

være ene om at levere str\,>m til begge kompressorer, hvorved den 

bliver overbelastet og falder i spænding. Herved opstår det forhold, 

at for denne hjælpedynamo, hvis B 09 sikring er intakt, vil udslaget 

på amperemeteret B 15 falde, og ligeså udslaget på banemotorampe-
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remeteret A 29 for dette aggregat. For det aggregat, hvor sikring B 09 

er itu, vil der ikke være andet unormalt at iagttage, end at udslaget på 

B 15 amperemeteret er for hØjt, fordi hjælpedynamoen leverer ekstra 

strøm til den lille samleskinne, som bliver for lidt forsynet fra det ag-

gregat, hvis sikring B 09 er intakt. 

Disse forhold, når kompressorerne går ind, vil være meget tydelige på 

Mo- 500 og Mo 1900-vognene;men mindre udprægede på Mo 1800-vogne, 

der har et nummer kraftigere hjælpedynamo, Som bedre holder spæn-

dingen ved overbelastning. 

KØres der Då en motor og en kompressor, når sikringen B 09 går itu for 

det arbejdende aggregat, vil hjælpemaskineril't få strøm over hjælpedy-

namoens amoeremeter B 15 m. v. til den lille samleskinne og videre gen-

nem amperemeteret B 15 for den stillestående maskine ind på den store 

samleskinne b I (Se nærmere principdiagrammet). 

Når kompressoren går ind, vil ladesikringen muligvis brænde over, så 

hjælpemaskinerne går i stå; meldelampen for dieselmotoren slukkes, og 

den må snarest stoppes. 

Under start af dieselmotorerne vil savnet af en hjælpedynamosikring B 09 

ikke være olifaldende. Den pågældende hjælpedynamo kommer på . spæn-

ding som normalt, og indkobler sit laderelæ B ll . Strømmen til spæn-

dingsspolen i tilbagestrØmsrelæet kan ganske vist ikke gå den normale 

vej over B 09 til den store samleskinne, men går gennem amperemeter 

B 15 m. v. til den lille samleskinne, derfra over kortslutningsrelæ B 34 

eller, når dette ikke er sluttet, over den anden hjælpedynamos B 15 m. v . 

til den store samleskinne (Se nærmere principdiagrammet). 

Kontrol af B 09. Det er let af efterprøve, om B 09 sikringerne er hele, 

nemlig ved fØlgende fremgangsmåde: 

Med standsede motorer fjernes begge ladesikringer B 10. Motorerne 

startes. Ved den hjælpedynamo, der ikke kommer på spænding (voltmeter 

B 19) er der en overbrændt sikring B 09. 

Ved udskiftning af en B 09 sikring bØr batteriafbryderen B 13 afbrydes af 

hensyn til faren for at lave kortslutning af batteriet til steL 

Sikring B 29 for magnetisering af hjælpedynamo. 

Når denne brænder over, bliver hjælpedynamoen spændingslØs. Der kom-

mer derfor stor tilbagestrøm. TilbagestrØmsrelæ B 12 og laderelæ B II 

falder ud. Vandpumpe C 31 og ventilator C 51 går i stå . Meldelampen 

C 37 for d"n pågæl dende dieselmotor slukkes. Motoren skal straks stop-

pes. 

(Tabes kileremmene, eller er strammerullen lØS, vil virkningen være 
den samme). 
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STARTEVANSKELIGHEDER. 

Vil den ene motor ikke starte, pr</Jv sil den anden; men husk at sætte 

den fcprste startekontroller i O-stilling. 

Ved startevanskeligheder, som ikke straks kan afhjælpes, er det mest 

praktisk at arbejde fra fcprerrum r. 

Fejlbillede l: Ingen af motorerne vil tcprne. 

Batterispændingen er normal (68-80 volt), og den samme fcpr og under 

starteforscpg (Aflæs es på voltmeter B 19). 

Dette viser, at batteriet ikke afgiver startestrcpm, men nok strcpm til 

voltmeteret. Der er sikkert en afbrydelse i mancpvrestrcpmsystemet. 

l) Prcpv at skifte F-og B-kontrolleren et par gange, der er mIlske dllrlig 

kontakt i denne . Hjælper det ikke, pr cpv 

2) at træde pil dcpdrnandspedalen F 06 (eller at trykke pil dcpdmandsknap-

pen F 05). Hjælper dette, sil motoren kan startes efter at pedalen er 

sluppet, består fejlen antagelig i lidt dllrlig kontakt i centrifugalkontak-

ten F 04, sil tids- og bremserelæet ikke fllr indkoblingsstrcpm nok. 

3) Skal dcpdmandspedalen holdes nedtrykket, for at dieselmotorerne kan 

startes og holdes igang, se da efter, om afbryderen F 09 for centrifu-

galkontakten skulle være Ilben, eller om den bill meldelampe F IO lyser 
(F 04 i uorden). 
Hjælper l) og 2) ikke , er det tvivlsomt, om der overhovedet er man</Jv-

restrcf>rn. 

4) prcpv at sætte kompressorerne igang ved at dreje kompressorom-

skifteren C 22 på stilling "Direkte ". Kcprer kompressorerne, er der 

mancpvrestrcpm. Sæt straks C 22 pil O igen 

(Om kompressorerne gllr igang, kan dels hcpres, dels aflæses på volt -

meteret B 19, der sætter sig lidt, når kompressorerne starter) 

Viser prcpve 4), at der ikke e r rnancpvrestrcpm, prcpv da 

5) at efterse mancpvrestrcpmsafbryder A 34 (er den sluttet?) og at 

skifte mancpvrestr cpmss ikring A 35. 

Mens mancpvrestrcpmssikringen s kiftes, holdes afbryderen F 09 åben. 

Så fremt mancpvrestrcpmssikringen brænder over, n å r F 09 sluttes, er 

der kortSlutning i eller ved centrifugalkontakten F 04, og afbryderen 

F 09 må holdes afbrudt. Dcpdmandspedalen skal da holdes nedtrykket 

til stadighed. 

Viser prcpve 4), at der mancpvrestrcpm, prcpv da 

5) at efterse, om PlM omskifteren F 14 er s lutte t i M-stilling. 
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6) at efterse tids- og bremserelæet F 03. 

Hjælp det eventuelt ind med afpuds eventuelt kontaktfladerne 

og efterse, om de slutter kontakt. Opklods eventuelt tids- og bremse.-

relæet ( i fald toget ikke fremfsf>res <lnmandsbetjent). Hvis 

spolen er kortsluttet, mansf>vrestq;tnssikringen brænder af, fratages 

tilledningerne til spolen, og de frie lednings ender isoleres med isoler-

bånd. 

Fejlbillede 2: Ingen af tnotorerne vil tsf>rne. 

Volttneteret B 19 viser spænding O batteriet - eller tneget lav 

spænding 

l) prsf>v at trykke knappen F 12 for "sirenen", Lyder den ikke 

2) se efter otn batteriafbryderen B 13 er sluttet. 

3) prsf>v at skifte jordslutningssikring A 8S. (Åbn batteriafbryderen imens) 

4) prsf>v at skifte <ln eller begge batterisikringerne B 14 (Åbn batteriaf-

bryderen itnens). 

S) Se efter i begge batterireoler, om alle ledningsforbindelser til batteri 

og itnellem batterikasserne er plads og fastskruet. 

6) Lyder "sirenen" ved tryk knappen F 12, skift voltmeter sikringen 

B 37 tavlen i tnaskinrutntnet og i sf>vrigt frem som beskr.evet 

under "Fejlbillede ]". 

Fejlbillede 3: Ved begge tnotorer haves nortnal batterispænding inden 

startfors sf>g, tnen kun 40- SO volt i startstilling. Den motor 

tsf>rner ikke eller tneget langsomt. 

l) prsf>v at underssf>ge batteriets enkelte kasser tned en aftnonteret 

tnelletnforbindelse, idet den ene ende af lednings stykket holdes fast tnod 

den ene pol kassen, medens tnan tned den anden ende bersf>rer den an-

den pol. Er kassen i orden og velopladet, fremkotntner der derved tyde-

lige smæld og gnister . denne kan en eventuel "dsf>d" kasse lo-

kaliseres. 

Der forbindes derefter uden om denne. 

Fejlbillede 4: Den ene tnotor tsf>rner ikke, starte kontrolleren D 02 

drejes "start". Voltmeteret B 19 viser ikke spændingsfald ved start-

fors'j'>g denne motor. 

l) Dette kan Skyldes, at s t arteafbryderen ikke er ind grund af 
manglende kont akt i startekontrolleren D 02. Prsf>v om denne er rigtig 
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i hak, drej den eventuelt en omgang gennem stillingerne. Hjælper dette 

ikke, se da efter 

2) om starteafbryderen D Ol er sluttet, når startekontrolleren står på 

"start ". 

Er D O l sluttet, prØv da 

3) at afpudse kontakten på D O l. Hjælper dette ikke, er starteviklingen i 

hovedgeneratoren antagelig brændt over, og start af denne motor altså 

umulig. 

4) Er starteafbryderen D Ol ikke sluttet, når startekontrolleren D 02 

står i "start", kan det foruden manglende manøvrestrøm fra startekon-

trolleren D 02 skyldes overbrændt spole i starteafbryderen D Ol. PrØv 

at se efter, om magnetventilen D 04 pil. dieselmotoren er lØftet med D 02 

i "start" stilling, er dette tilfældet, slut da starteafbryderen ved at 

lØfte dens anker med hil.nden til dieselmotoren har startet. Husk efter 

starten at dreje startekontrollen i "Drift"- stilling. 

Fejlbillede 5. Motoren tØrner normalt, men starter ikke, når startekon-

trolleren D 02 drejes pil. "start". Voltmeteret viser normalt spændings-

fald pil. batteriet ved startforspg pil. denne motor. PrØv 

l) at efterse, om der er brændolie ifaldtanken. 

2) at efterse luftspjældet i indsugningsrØret. (Tersen vandret, når spjæl-

det er il.bent). 

3) at trykke brændstofpumpens tandstang imod overbelastningsventilen 

D 09. 

4) at efterse, om magnetventilen D 04 for stop og tomgang går op 

5) at efterse smØreolietrykket, og såfremt dette er O, at efterse 

sugefilteret (bl. a. om det er rigtigt pil. plads) 

6) at efterse smØreoliestanden. 

7) at efterse, om brændolietilfØrselen er iorden. Se efter, om brænd-

oliehanerne er åbne (ogsil. for Bosch filteret). Luk op for omlØbet for 

fortrykspumpen og udluft brændoliesystemet (omlØb il.bnes - skrue pil. 

Bosch filteret løsne s, og det kontrolleres, at luftfri brændolie lØber 
ud - kærv skruer p il. brændoliepumpe lØsnes. ). 

8) at efterse, om bræ ndoliepump en giver brændolie ved at lØsne en om-

lØber på et af trykrØrene til forstØverne. 
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Fejlbillede 6. Motoren tcprner ganske langsomt og starter ikke med 

startekontrolleren i "start" stilling. Batterispændingen falder unormalt 

stærkt under startforspg. Banemotoramperemeteret viser udslag, og 

vognen vil for s cpge at sætte sig igang. 

Banemotorafbryderen A 03 er sluttet for 

efter, om magnetiseringsafbryderen A 31 

hvis A 31 hænger). Bryd det af relæerne, 

brændt, og afpuds kontaktfladerne. 

den pil.gældende motor. Se 

hænger. (A 03 er sluttet, 

hvis kontakt er sammen-

Fejlbillede 7. Motoren vil ikke tprne. Voltmeter B 19 viser normalt 

spændingsfald pil. batteriet ved starteforspg. Batterispændingen er 

i pvrigt normal. 

Sæt startekontrolleren pil. O og il.bn kompressionshanerne, sil. eventu-

elt vand kan slippe ud. Tcprn en omgang med tcprnestangen. 

Fejlbillede 8. Lav batterispænding og/ eller stærk kulde. 

Starten kan lettes, ved at ventillcpfteren betjenes, sil. tcprningen kommer 

lettere igang, træk tandstangen frem mod overbelastningsventilen D 09 

og slip sil. ventillcpfteren. 

Pil. den motor, der er startet fcprst, tilril.des det at sætte en klemme pil. 

magnetventilen D 04 for stop og l' hastighed, sil. den ikke falder ned, 

når batterispændingen falder under starten af den anden motor. Sæt 

eventuelt ogsil. en klemme under magnetventilen D 05 for 2' hastighed 

for at stimulere batterispændingen under starten af den anden motor. 

Husk at fjerne klemmerne igen. 

I særligt vanskelige tilfælde kan det blive ncpdvendigt at forstærke 

batteriet med ekstra batterikasser - f. eks. fra en anden vogn - • 

Forstærkningskasserne tilkobles i serie med det forhil.ndenværende 

batteri under anvendelse af normale mellemforbindelser eller kabel 

af samme sværhed. 
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Fejlbillede 9. Amperemeter B 15 stllr pil O. Voltmeteret B 19 viser 

hcpj spænding (ca. 100 volt) pil hjælpedynamoen (evt. begge ). 

Udskift lade sikring B 10 (evt. begge). 

Fejlbillede 9. Amperemeteret B 15 viser lille udslag - kun for den ene 

hjælpedynamo. Voltmeter B 19 viser hcpj spænding (ca. 100 volt) kun pil 

denne hjælpedynamo. 

l) Efterse laderelæ B Il. Hvis B 11 er sluttet: Pi:<pv at afpudse kontakten. 

2) Hvis B Il ikke er sluttet, prcpv at efterse tilbagestrcpmsrelæ B 12. 

Hvis B 12 er sluttet: Pr<pv at afpudse kontakten. 

Hjælper dette ikke, kan der alligevel kcpres med dette aggregat, som ikke 

giver ladestrcpm. Kontroller dog, at meldelampen C 37 for olie og vand 

lyser, og at vandtrykket er normalt . 

Laderelæet B Il og tilbagestrcpmsrelæ B 12 mil aldrig opklodses eller 

kortsluttes over deres kontakt. 

Fejlbillede 10. Amperemeter B 15 viser lidt for lille udslag og voltme-

ter B 19 h'pjspænding (ca. 100 volt) for begge hjælpedynamoer. Tilsyne-

ladende samme spænding pil batteriet. 

Amperemeter B 17 i maskinrummet stllr pil O, mancpvrestrcpmmen for-

svinder (tids- og bremserelæ F 03 falder) samt batterispændingen ved 

stop af motorerne: 

l) Udskift jordslutningssikring A 85. 

2) Udskift den eventuelt afbrændte batterisikring B 14. 

Sæt fcprerbremsehllndtaget i afspærrestilling, sil snart F 03 falder, for at 

spare pil trykluften i hovedluftbeholderen. 

Obs: Ved hcpj batterispænding ved kraftigt opladet batteri formindskes 

udslaget pil amperemetrene B 15 - dette er normalt. 

Fejlbillede ll. Amperemeter B 15 har for lille udslag eller viser aflad-

ning. Voltmeter B 19 viser ingen eller lav spænding pil hjælpedynamoen. 

Meldelampe C 37 for olie og vand er eventuelt slukket. Prcpv 

l) at efterse om kileremmene er i orden. 

2) skifte magnetiseringssikring B 29. 

3) at efterse om magnetiseringsafbryder B 28 er sluttet. I bekræftet fald 

4) prcpv at afpudse dens kontakt 
5) Hvis B 28 ikke er sluttet, prcpv at opklodse relæet eller at forbinde 

dets kontaktledninger med hinanden. 
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Nilr vognen hensættes med standsede motorer, skal opklodsning eller 

kortslutning fjernes af hensyn til batteriet. Husk ved overlevering at 

give besked om, hvad der er foretaget. 

6) PrØv at efterse omskifter-relæerne B 06a og B 06b og afpudse deres 

kontakter. 

VANSKELIGHEDER UNDER IGANGSÆTNING. 

Fejlbillede IZ. Banemotoramperemetrene A Z9 giver ikke udslag, og 

vognen bevæger sig ikke, nilr reguleringskontroller A 07 fpres i stilling 

l/Z. Prøv: 

I) at se efter om der er tryk nok pil hovedluftbeholderen. 

Z) at bevæge kØreretningskontroller A OB et par gange Frem- Bak. 

3) at efter se vendevalsen A O 5 og stille den i rigtig stilling. H<1ndtaget 
indad mod vognmidte svarer til kØrsel med fØrerrum I forrest. 
4) at efterse og evt. afpudse bikontaktstykke i A 05. 

Fejlbillede 13. Vognen trækker rykvis med kontrolleren A 07 i stilling l/Z 

(relæerne A 31 og A 03 klaprer ). PrØv at 

I) efterse om trykluftbremsen er lØs - silvel den direkte som den indirekte 

bremse. 

Z) efterse manøvrestrØmsudkobleren A BZ. Denne kan eventuelt sættes ud 

af funktion, ved at knivafbryderen oven pil relæet sluttes. (Husk i s;1 fald 

at melde til maskindepotet herom ved hensætning af vognen). 

Fejlbillede 14. Vognen sætter l;!.ngsomt i gang og trækker tilsyneladende 

d;1rligt, men banemotoramperemetrene A Z9 viser normal banemotorstrøm 

l) Er skruebremsen lØs i begge ender af vognen? 

Z) Bremser i toget slæber muligvis. 

Fejlbillede 15. Kun den ene motor trækker, når kontroller A 07 sættes i 

stilling l/Z. Pr Øv 

I ) at efter se om startekontroller D OZ sth i driftstilling og er rigtigt i 

hak i denne stilling. 

Z) at udskifte A 3Z. 

3) at efterse om starteafbryder D Ol er ude, hvis det hænger (hovedkontak-

ten sluttet), bræk det fri, og se efter om bikontakten slutter - puds den 

eventuelt af. 

4) at efterse magnetiseringsafbryder A 31, afpuds eventuelt hoved- og bi-

kontakter, 

5) at efterse banemotorafbryder A 03, hvis det hænger, bræk det da fri og 

afpuds hovedkontakten. Puds eventuelt yderste bikontakter af. 

6) at efter se og eventuelt afpudse kontakten på maksimalralæ A 04. 
7) - . nederste kontaktstykke i D 02(a S4/a 64) 
Eftersynene af relæerne (pkt. 3, 4, 5 og 6) kan med fordel udfØres 
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med standsede motorer, idet startekontroller D 02 hurtigt f</>res i 

I 
driftsstilling ("snydestart"), k</>rekontroller A 07 sættes i stilling 1/2 

og begge luftbremser i l</>sestilling (eller kniven på A 82 lægges over). 

Når relæerne A 31 og A 03 går på plads, er fejlen fundet . 

V ANSKELIGHEDER UNDER KØRSEL. 

Fejlbillede 16. Den ene motor træ kker dårligt (lille udslag på ampere-

meter A 29) Udslaget på amperemeter B 15 lille eller afladning. 

A; Kul' ved kontrollerstillinger 1-2 og 3. B: Kun ved kontrollerstillinger 

4 og 5. 

Pr</>v at efterse, om magnetventil D 05 går op. 

at efterse, om magnetventil D 06 går op og D 05 ned. (Hvis B 15 

står på O: skift sikring A 43 for reguleringsmotor ). 

Eftersyn af magnetventilerne kan ske med standset vogn og k</>rende motor 

efter ud skruning af magnetiseringssikringen A 32 for hoveddynamoen 

(K</>rer den anden motor, skal også den dertil h</>rende A 32 udskrues). 

Eventuelt kan der anvendes "snydestart" af den defekte motor, efter at de 

begge er standset (jvfr. </>verst på siden). 

Fejl ved magnetventiler kan være knækket tilledning eller overbrændt 

magnetspole, eventuelt dil.rlig kontakt ved banemotor-afbryder A 03 's 

fire inderste bikontakter. 

Eftersyn af f"jl kan eventuelt udskydes til passend,e lejlighed, ved at der 

k</>res fortrinsvis i 2. hastighed, hvis en af motorerne ikke vil op i , 
3. hastighe.d - e ller omvendt fortrinsvis i kontrollerstilling 4, hvis en 

af motorerne ikke vil k</>re i 2. hastighed. 

En defekt magnetventil D 05 eller D 06 kan eventuelt udskiftes, idet mag-

netventilen D 09 flyttes til den defektes plads. 

FEJLBILLEDE 17. Den ene motor trækker dårligt (lille udslag på arn-

Deremeter A 29) og udslaget pil. ampe remeter B 15 er lille eller afladning 

ved alle kontrollerstillinger . 

I) Hvi.s motoren har sort udst</>dsr</>g: Efterse sikkerheds spjældet (Ter-

sen skal stå vandret). 

2) Efterse sm</>reolietrykket - rens om forn</>dent sugefilteret. Unders</>g 

sm</>reoliestanden . 

3) Efterse om brændolietilf</>rslen er i orden. Rens om forn</>dent skotfilte-

ret . Efterse om oml</>bet for fortryks pumpen er .i orden. 

4) Pr</>v at åbne fortrykspumpens oml</>b og udluft systemet. Er fortryks-

pumpen defekt, kan der kun k</>res med åbent oml</>b. Eventuelt kan for-

trykspumpen ombyttes med spildoliepumpen. , 
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Fejlbillede 18. Begge motorer går i stå. Bremsen træder samtidig i 

funktion. 

l) Efterse man</lvrestr</lmssikring A 35. Er den over brændt, udskiftes den. 

Sker uheldet igen kort efter under samme omstændigheder som f</lr, er 

fejlen sikkert en kortslutning af man</lvrestr</lmmen. Der kan da gås frem 

som beskrevet side 304, afsnit: Man</lvrestr</lmssikring A 35. 

z) Er man</lvrestr</lmssikringen hel (kompressor e rne kan starte): efterse 

tids- og bremserelæet. Pr</lv at bryde afbryderen F 09 for centrifugalkon-

takten og at træde på d</ldmandspedalen. Kan F 03 ikke gå ind derved, må 

det opklodses. (Der skal da være Z. mand i f</lrerrummet. Husk at rap -

portere opklodsningen ved overlevering eller h e nsætning af vogn i remise). 

Fejlbillede 19. Begge motorer går i stå . Bremsen træder ikke i funktion. 

l) Efterse om der en brændolie på faldtanken . 

z) Efterse P/M omskifteren F 14. 

3) Efterse kontakterne på tids - og bremserelæ F 03. 

Fejlbillede ZOo Begge motorer går n ed i tomgang, mens reguleringskon-

trolleren er oppe i stillingerne. Ingen udslag p å amperemetrene A Z9. 

Amperemetrene B 15 viser lille udslag eller afladning. 

l) Træder bremsen s a mtidig i funktion, kan årsagen være, at der er 

sprunget en trykluftslange, eller at der er trukket i n</ldbremsen. Se på 

bremsemanometeret. Falder hovedledningstrykket, sæt straks f</lre.rbrem-

sehåndtaget i midtstilling. 

z) Pr</lv at efterse, om man</lvrestr</lmsudkobleren A 8Z giver kontakt (Slut 

eventuelt knivafbryderen pil A 8Z). 

3) Pr</lv at skifte K</lreretningskontrolleren et par gange (det kan være ven-

devaisens bikontakter, der svigter). 

Fejlbillede Z l. Den ene motor går ned i tomgang, medens reguleringskon-

trolleren er oppe i stillingerne. Ingen udslag pil amperemeter A Z9 . · B 15 

lille udslag eller afladning. 

l) Årsagen kan være, at maksimalr e læet A 04 er slået som f</llge af et 

rundslag i banemotor en. Drej reguleringskontrolleren ned i stilling l/Z 

og drej op i stillingerne igen. Falder motoren straks ud igen, er der sik-

kert en varig fejl ved banemotoren eller dens tilledninger. Der m å da ikke 

fors</lges flere gangepå at belaste den. Aggregatet kan holdes i drift på , 
tomgang, så hjælpedynamoen kan lade på batteriet, såfremt magnetiserings-

sikring A 3Z for d en pågældende hoveddynamo fjernes. 
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fejlbillede 22. Ingen trækkekraft på den ene motor (eller begge). Meget 

lille udslag på amperemeter A 29. Normalt eller lidt for hØjt udslag på 

amperemeter B 15. 

Efterse magnetiserings sikring A 32 for hoveddynamo. A 32 (evt. dem begge) 

kan gå ved et rundslag. 

Fejlbillede 23. Ingen trækkekraft på den ene motor. Meget lille udslag på 

amperemeter A 29. Amperemeter B 15 for lille udslag eller afladning. 

HjælpedynamosP'Endingen for lav . (Voltmeter B 19 ). 

Fejlsøgning: se under fejlbillede 11. 

Fejlbillede 24. Ingen trækkekraft på den ene motor (evt. begge). 

lille udslag Då amperemeter A 29. Amperemeter B 15 for stort udslag. 

Hjæloedynamosl'æ ndingen meget hØj (voltmeter B 19). Kun ved hØj kØre-

hastighed (over 90 km/t) og med kontroller A 07 i stilling 4 (eller 5). 

Reguleringsmotoren A 41 løber baglæns, fordi "det tynde felt" har fået 

overtaget. 

PrØv at dreje ned i stilling 3, til normale forhold er indtr å dt. Derefter kan 

der (muligvis) kØres normalt igen i stilling 4 ved den h øje kØrehastighed. 

Fejlbillede 25. Ved stop af motor viser amperemeter B 15 kraftig afladning 

l..aderelæet "hæ nger", og der er fare for, at hjælpedynamoen tager skade. 

Start omgående motoren igen. Bryd derefter batteriafbryderen B 13 og 

stop motoren. l..aderelæet B Il åbnes, og kontakten afpudses. 

Fejlbillede 26. Dieselmotor lpber lØbsk. 

Et sådant uheld kan tænkes fremkaldt af fejl ved regulator eller brændstof-

pumpe, så bræ ndstofpumpens tandstang ikke automatisk bevæges tilbage, 

når belastningen tages fra generatoren. F . eks. vil spænd og friktion mel-

lem dele, der normalt skal gå let, kunne sætte reguleringen ud af spillet. 

For at dette skal fremkalde lØbskkØrsel, må yderligere sikkerhedsregulato-

ren og sikkerhedsspj æ ldet svigte. 

Skønt der ikke hidtil er forekommet lØbskkØrsel af Mo-motorer med sikker-

hedsregulator og -spj'Eld, er denne fejlmulighed dog medtaget her for alle 

tilfældes skyld. 

Da motor og generator meget hurtigt kan tage skade ved en lØbskkØrsel, er 

hurtig indgriben her af speciel betydning. Er det lettest at komme til for-

enden af motoren, prØv da: 

l) At skubbe tandstangen tilbage uden at komme ind langs siden af motoren 

af hensyn til faren for udslyngede dele fra denne . Lykkes dette ikke: 

2) Luk for afspæ rringshanen for brændolie (på skottet i fØrerrummet) og 

betjen ventillØfteren til motoren er gået i stå. 

Hvis det er lettest at komme til motorens bagende , prØv da : 
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3) at lØfte luftspjældets vippearm ved motorens bagside (Det nytter ikke 

at forsØge på at dreje sikkerhedsspjældets ters.) 

VANSKELIGHEDER MED STYREVOGNSTOG. 

Årsagerne vil ofte være kontaktfejl i de gennemgående kabler,. hvor disse 

er samlede· i kabeldåserne; men man bØr dog ikke derfor glemme de fejl-

muligheder, der findes i selve Mo-vognen - jvfr. de foregående afsnit. 

Startevanskeligheder kan skyldes kabelfejl i B- og C-kablet, Som bl. a. 

indeholder nedennævnte manØvre str Ømsledninger : 

C-kabel 

a 30 - til kontroller A 08 i styrevognen 

f 7 - til centrifugalkontakt F 04 i Mo-vogn (til a 40) 

d 2 - til startekontrollere D 02 i styrevogn 

f 5 - til kontrollampe F IO i styrevogn 

f IO - til kontrollamper C 37 i styrevogn (ikke manøvrestrøm) 

O - minusledninger . 

B- kabel. 

d I - til kontakt i tids- og bremserelæ F 03 fra kontroller A 08 i 

styrevognen. 

d Il - ) 
d 2 1 ) til starteafbrydere D Ol 

) 
d 12 - ) 
d 22 )til magnetventil for start D 04 

) 
b 5 - minusledninger . 

Dårlig trække evne o. lign. kan skyldes kabelfejl i A-kablet, der bl. a. 

indeholder fØlgende manøvrestrØmsledninger : 

A-kablet 

a 40 - til spole i tids- og bremserelæ (over P- M omskifter F 14) 

og til kontroller A 08 i styrevognen. 

a 43 -

a 44 

a 46 -
a 20 -

a 54 -

a 64 

) 
) til vendevalsen A 05 
) 
til magnetiseringsrelæ A 31 (indkobling) 

" " " (holdestrØm) 
over manøvrestrØmsudkobler A 82 

)indkoblings- og holdestrØm for A 31 l til b 5 i startekontroller D 02 

Det gælder også her om at søge fejlene, hvor de er mest sandsynlige. 

Er der sket ny tilkobling i en togstamme, der ellers har fungeret normalt, 

', ontrolleres fØrst, om tilkoblingen er foretaget korrekt -
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pr<pv eventuelt at udskifte koblingskablerne. Eventuelt kan fejlen være 

ved den tilkoblede vogn, der måske trænger til et eftersyn af kabeldå-

serne. Elektrikerassistance vil oftest være ncpdvendig ved fejlefterscpg-

ning i styrevognstog. 

DIVERSE. 

Ved udskiftning af stcprre sikringer, f. eks . B 09 og A 85 (men ikke ved 

batte ri sikringer B 14) samt ved af"udsning af relæ-kontakter kan det 

være praktisk at omlægge P-M omskifteren F 14 til "P"-stilling inden 

åbningen af batteriafbryder B 13. Herved holdes tids- og bremserelæet 

inde, så trykluften ikke forsvinder fra hovedledningen. 




