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Pera¡raef I
Aa

Àlremene

Aleeneeqþeûca

karakterletlekon van ôe looonotlef

I. Eff ectj.cf

. l[unmcrlng
. Oebnrlk
4 o Voornaanste afnetlngen
, . llallmu¡n snelhed.on
6 o llrekkrecht
7 . Straal ôer bochten
2

3

8o

Ra¡n
9.. Ophanglne
10. Rolorganen

11. Stoot- en treklnrlchtlng
l2o Zandstrooters
13. Koppelstengen
1¿[. Redetand
15. lotaLe lengte v¡n de looonotlef
16. Ren
1,7. Àlgeuene sahlkklngen en plaats van de toeatallen
18. Inhouden en gerlchtea
B. ÀIsemene kar¡kterletleksn cler voornaanstc orrr,trcn¡

1. Dieeelaotor.
2, lranenlsg1c.
3. Keerkoppcltng
4. Electrlecbe lnrlchtlng

5. AfkoeLlng v¡n het Dieselkoel;eter.
Peragraef

rr. - @.

Â..

. C1l1nd€rÊ.
. Clllnderkoppen
. Certer
Kn¡kas
, . ilokkenag
6 . Zuigere
7 . Drljfstengen
I . VÖÖrverbranôlngakemcrs
L

2
3
1o

.

B. Koellarlohtlng ven ôe iliesEl,notol.
1o ÀLgeneenhedcn.
2. Betlicning van ile ventllator
3. lernoetatlsche regelaat ven d,e ventllator
f

4, 0llerescrvolr
,. lerklag van ôe lnatelllng
6. Retllatorluiken.

2.

C. B¡andstofomloo

a

1o Àlgeneenheden
2. Brand,stofregellng
3. Servomotor voor het regelen van de lnspuiting SoM.A.
4. Injectieponp PoI.

5. Regelaar.
I)o

Srnerlns vaa cle dleselnotor.

E.r oevoer van verbrandlnsslucht

aan de clieselnotor.

1o Âlgemeenheden.

2. L¡uchtfllter

3o Overvoedlngsturbine.
Fo Beveili ¡¡1nAs toestellen van d€ d.ieselnotor.

lage oliedruk
voor te
I , lloestel
il [ hoge olietenperatuux l[nH.M.
It
2.
rt
tr rt
.
4.

3

tt
tr

rr

letertgnperatuur f'E.M.

beschernlng tegen te hoge dradsnelheid' I.S.

Paragraaf
Âa

III" -

De lransmlesie.

Aleeneenbecten en beschrl

B. Besc

na

en bedieni

1 v1

s

jvlng 1a¡ de keerkoppeHngsvoorschrlft van de

e

I" Seschrljvlng
2, Bedlealng en controle.
Paracraaf IV. - De Electrlsche hulptoestellen.
^[ a

ALgemeenheden.

B.

Iraaðet roomkrlns.

. illgemeenhed.en.
2. Seeehrljvlng van ile toestellen.

l,

Co .[an zetten van

I

Âlgemeenheden.

2a
3a

Âsnzetmotor Boseh

ile d,leseInotor.

ELectrlsche aanzetinrichtlng

D. Bevel liclnc van d,e d.ieseLnotor
I. gtrosmkrlng voor het autonatisch stilleggen van ile
notor.
2. lerking van het toestel voor oliedn¡k P.II.
3. Yerklng van het toestel ll.Ï{.M.
4. lerking van het oversnelheldstoestel I.S.
5. Stroonkrlng voor onderbreken van tle tractie en het
traagloop brengen van de notor.

op

3.
6.

îoestel tegen te hoge temperatuur van het koelwater
ll. E.M.
PC'S
foestel van de na¿klnrlchtlng

7.
g. Bevelllglng vaa de transmiesie organen.
9. Stroonkring van de zanclstroolers.
10. Stroonkrlngen van de verLlehtlng.
van d,e ruitenverwarners.
l-r. Stroonkrlng
rr rr electrlsche motoren cler verwarnlngsrr
L2.
13.
l_4.

estellen u.AIIR0RA''
Stroonkrlng voor de eleetroklep EV ilRennen Losrf
I
van het snelhelctstoestel van de looomotlef
van

to

15. Stroonkring voor aand.uidlng van de ôraalgnelhelcl
cle dleselmotor.

aaf
Âa

V.

a

Alsemeenheilen.

1o Conpressorgroep.
2. 0roèp van cle luchtdrëkrem.

3. Pneunatische afstand,sbedlenlng en beveillging.
B. luchtcompressorgroep.
C . I¡uchtdrukremlnstelllng.
van cle rechtstreekse rem.
I Werking
ilt!tl
a

2

autonati.sche rel[.
waa. lq _.-,,i nri chti ng

a

3

4

illltl

velli$heldelnetel iioe der transnissle

ililll

Volth.

D. Pneumatl sehe afstanäsbeôleni.ng en bevellielns.
l-. Sedienlng vaa de motor en transmlssle organen.
2. Werklng der toestellen ln eLke stanil van het versnel-

.
4.

3

lerhandw1el.

Fl Jnregellngsklep rr V. A. r' .
Pneumatisehe bevelllgingstoeetellen.

Â)

Paranraaf VI. - Verwarmlng en verluchtinS.
Stuurpost.

B. Verluchtln¡( van de nachlnekamer¡.
Parasraaf

VII.

Bewerklngen voor het vertrek.

A. Â]geneenhed.en.
3. Gereed¡na^ken van d, e locomotief,
C. Aanzetten van cle dleselmotor.

4a
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Pararraaf
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nencn voorgorgsËeatrogelcn

blJ b¡and8eîeat.

Àlgençne maatJ:egc],en.

B. OpEnorcn van branÀ.
C. BlussLngErcrkon.
D. Bedlcalns van de bLustoegtellen.
Paranreaf

XIII.

Gcrceûsobep

o¡ tlc loeonotlef

A. llgeneenhedca
B. IrlJet vaa het Aeroon gereed,sohap.
0. Bilzonder Íereed.sobap;

.

PARAGRAAF

I

ALGEMEENHEDEN.

A. A1Eemene karakteristleken van de locomotlef (f tg. t/ot).
25
1. Effectlef
2. Nummerlng van de locomotieven
92OL tot 9225 (met motor S.E.M. )
Rangeerdlenst
7. HoofdzakellJk gebrulk
zLe plaat nr
4. Voornaamste afmetingen
r/oL

TotaaL gewlcht

5.

ln rltvaardlge

.toestand

Maximum snelheden

44 km/u
z8 un/u

Baanreglme:
Rangeerregime

6,

50,5 ton

Maximum

trekkrachl:

Baandienst

SEM: 9 4OO kg
Rangeerdienst SEM: 15 000 ke.
T. Minlmum straal der bochten

8.

75n

Raam

Volledig samengesteld door lassen
Langsliggers : plaatdlkte
Kopbalken : plaatdikte
Scheenstukken der ollebussen bekleed met
sleetweerstandbiedenC metaal

9.

Ophanglng.
Schema der ophanglng

:

)O

mm

5O

mm

Manax.

zIe plaat nr t/OZ

10. Rolorganen.
Aantal assen
Doormeter der wielen

3

Lr262
Oliebussen met rollagers S.K.F.
De ollebussen ziJn bekleed met sleetweerstandbledend
metaal ttManaxtt

mm

11. Stoot- en treklnrichtlng.
100 Ton
Trekhaken (met gummlrlngen)
Rlngfeder
Type van'buffer
L2. Zandstrooiers.
Kno rr
Type der zandstrooiverdelers
6
voorultrlt
Voor de
6
Voor de achterultrlt
L2
Zandbakken (elk 45 ice - zand)
L7. Koppelstangen.
Drie koppelstangen aanweerszijde van de locomotlef
brengen het vermogen over van de valse as op è wlelassen.
De kussens der koppelstangen ziin 1n brons met voerlng 1n wit metaal M l.

r-01.

14. Radetend.

l[otale radstand.
15. lotale lengte van ile loeonstlef
buffere lnbegrcPcn
16. g
E) Renkraan van de at¡tsnatieche
ron

4t55

m

10r4O n

Oerllkon

FY3

De renkraan kaa bedlead worèen van belôe zljden
van de etuurpoat ôoor twee handvatten relke door
ovelbrengt
nlûilcl van eón tanôeteng de beregLng
boordtafel
de
8êÀan de kraan FT3r weLke-oniler
plaatet 14.

b) Beohtstreekse ren net twce afzoaderliJke
renkrancn FD I
e) Benverdeler Oerllkon LSI ]'
d) De autonatische regellng van het

1enþngrrcrk
wordt verzokerd cloor 2 regelaars S.A.B.

e) Ilendrcm.
tlct hanitricl bevinðt zleh ln de stuurpoet;
aá Uanarcm werkt enkel oB de 2e en 3e &8'
slc plaat nr frl03
f) gahena van het renhangverk
g) ßrce, onderllng verbond'enr l}cbtrese;volrÉt vorncn Eanen bet hoofdrggcrvolr mct totale lnhoud' van 800 ].lter
L10 llter
h) Hulpreeervoir¡ lnhoud

1) totorlsatlereservoir; lnhoud
L7.

e

echl

aa

en

Êv

25

llter.

toeetell

a

De loconotief 1s gebouwd met centraLe etuurcablne.

ltgt ðe notor net zlJn buLptoeeteLlen.
aebteraan Llgt d,e transmlesie met de blJzonderete

vooraaa

organðn van dc luchtðrukinsteJ-l1ng.

Ondcr de aotorkap bevlnclen zich¡

lucht-, brancletof-

-

De dlegelnotor met zf.Jn

-

De overvoqdlngeturblne Brorn-Bsverl VfR
De afkoellnrlohtlng BEHR.
Dc laaðttynamo en de epar¡nXngeregelaer.

fllters.
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en

2OO'

oIle-

-

De warntewlsselaar Volth
De verluchtiagsventllator van ds notorkap,

0nder cte trensni

zlch¡
"*h"vind.en
- De tranenlesle Voltb net hulptoestellen, zoals de olle-

schraapf,lLter- acr.vo-Eotor van de priualre befnvloedlng
bevelllglng tegen overanclheld van d,e transmlsslc,

d.e

,

de aanzetklep net haadbetllenlngeknop.
De Luehtùrukcompressor lestlnghousc.
Het boofd.reservolr.
De luehtdrukregelaar type l! en de voedlngeklcp voor de
notorieatlelnricþtlng - de velllgheldsklep - de verd.eler 0erllkon LSS de electropaeumatlsche kleppen EV6? EVS - EVD, de EV der øand,etrooJ.ere en EV loseen van de

-

-

r9lll.

Ventllator voor verluchtlng vaa dc transmlsslekap.
0nd,er d^e stuurpost bevinden zich¡

-

De keerkoppellng verulnderlngskaet CockerlLl
De caröanag.

In de stuurpoat

-

bevind.ea zlch¡
Ile betllenlngsorganen va,n d,e loconotlef

? verwarnlngstoesteLlen

. ?,le flg. I/OZ,
Âurora type SB/.n 25OA L/H
- met
motor 40 l/100 Volt.

ontrlJners, waarvan één 1a e1k rler hoekrulten ty¡re
:- Vler
rrunlverbelil.
4 stuks type tt ¡ruär" tnertl
( L net 002 van 5 kS)
( I net verstoven wster
nlu

sscrs
Brand.blustoesteLlen
Rt¡1t enwl

.

Swlfttt )
Bedlenlng d.er zand,Etrooiers, door 2 d,rukknoppon
waarl/an één aan beidc z1Jôen van d,e etuurpoãt.
De bedlenlng 1s eLectro-pneunatlech, en regelt autonatlsch het zandstroolen voon¡lt of aohten¡1t volgens
de etand van ile keerkoppetlng zle pLaat ar ÍI/L7.-

18.

Inhoud.en en gewlch.ten.

Cap"

Brandstof

SnoeeroLle ln de dieseluotor
O11e der tranemlssle Volth

2.500
SEM

Olle in de keerkoppeling Cockerill
Koelwater van de notor
Zaad.

ln

IltEr

OLie ln conopressor Testinghouee
213 VBZ

,

6,

220
150
200

3r5

lotaal
r-03.

Oewlcht
kg
2.L25
55

180
L2x
200
540
3

3.230

ln

B.

karekterfstlekcn der vooraaa¡lËtc orgêncn.
Bourer¡ S.A. Ira Bnrgeols. et lllvel,lcg
loor trekkracht besohlkbaar vernogen3 e6 nt SEU - 300 pk
Al¡emene

lotaal gewlcht la
lotalc hoogte
l')@.

5f los

r"l,tordle

4t2O

Bouwer

SEX Oent

lype
Ifonlnaal vernogea

6 K ¡.13

Effcctlef

vermogen

l[axiaum ðraal enelhelð
TlJze ven aanzettcn

lerklngscyclus
Aantal clllndere
Borlng
Sleglengte
Gevicht

nstct.

HS

35o pk
300 pk
13Oo t,/n

net electrlsche aanzetnotor
Soeah

4 takt

tffit)

ovcrryoEð.

6 horlzon-

taal tn IlJn
175 nn
240 En
3500 ks

transnlselê.
De tranemlsele 1s samengesteld ult een hydreullscbe
traaamlssle Volttr type t 37 Ub sanengebouçd net een keerkoppel.lng - ve¡ulnderlngskast Cockerlll.
De hytlreullschc transnieele.
Bouwer¡ Volth (I¡¡rtsLand) type L Ub.
Sameastelllng: De traúsmlssle omvEt 3 trappen.
2)

a)

b)

een koppelontorner
twee Ïrydraulieche koppe,Laerg.

Íerklng¡ Autonatlscbe overschakeLlng ôoor dc rerklng van

ecn e cntrlfugaalregeL'aar,
Ollevoedlng: door lngebouwde centrlfugaalBonP aangeðrcvsn
door het prlnal.re gedeelte.
Smerlng¡ a) d,oor een lngebouwde tanôraôponp aaaged,rcven
door het.prlnalrc geôeelte; dus ôoor dc notor.
tanôb) BIJ r1t net stlLllggende notor, cloor een
'as
de
scoondlalra
dus
door
rad,ponp aanged.reven
over.de
keerkoppcllng.
oor dc wlelen

r-01.

Koellng van de olle!
bouwil

motor.

Door een warmtewisselaer welke lng_e-

ls ia de koelwateronJ-oop van de d,leeeI-

3) De keerkoppeling
Bouwer:

Cockerill -

SamensteLllns;

- vermlnderincskaeto

Ougrée.

lÍiUi:t"lchting

onschakelaar (keerkoppe-

Een sneLheid,sreglneschakelaar (ganma)
De valse ag.
Sedienlng: Pneunatlsch op afetand, d,oor handela op de
boordtafel wel-ke lucht toelaten naar servomotoren, waarvan één voor de keerkoppeLing ea

Snerlng:

één voor ile éfau¡ma.
Oniler d.ruk iloor een volunetrische potsp aanged.reven ùoor konlsche tandwlclen.

.Aanzetten van d.e motor.
Doc¡r electrlscbe aanzetmotor Boseh B.P.D
Tandrv-iel met 1O tand,en"

4)

De electrlsehe

lnrichtin¡r

B/lZ

JrR

I?I

TR.

a

a) Accunulatoren
Bouwer
Aard

fud.or

Alealisch

Âanta} elementen
l[onlnale spanning
Capaciteit
b

)

Cadmlura-I{lkkeI)

72 Volt
140 .ånp.r/h

Dyna¡no .

t

SEtr ype EG 104
Shunt d.ynano

Bouwer en type
^ô,ard.

C

40a

L¡aad.vermogen

c)

(

60

72 Yolt
d.oor 2 tLemen

Nomlaale apannlng
Aandrl jvlng
Spanningsregelaar.
Bouwer en type

type I P 40 0 2 C
,) De afkoellng van het koelwater van de diesclnotor.
Rad,latoren: lwee in serie, frontaal ln de voorste notorkop
opgestelcle radlatoren, type Chauggon.
Ventllator: 1 type Behr.
Aandrijving: Hyd.rostatisch, door olled,ruk geregeld, volgens
EVR

d.e tenperatuur.
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PARASR"A.AF

A.

^Llsemene

#-

Bouwer

II.

DE DIESEI¡*IOIOR.

karakteristiekea van dc motor.
S.g.t1. (Geat)

6-K-1r3-HS

lype

Cillnders

(
(

aantal

opstelllng

(
( borlng
( sLag

lTerkingscyelus
Inepultlng

6

horlzontaal
in
1i Jt a
1? 5 trm
24 0 NIn

4 takt ¡net overvoetllng
Onrechtstreeks met vÔÖrverbrandiags-

ka¡rer

InJectlenateriaal

Injeetleponrp en lnepultere BOSCH
Regeling van het vermogen Door regelen van de inspulting
I r 5t 3, 61 2, 4
Ontstektngsvo}gord,e
350 pk blJ 1300 t/n
fronlnaal veraogen
Effectlef verrogen
l0O pk bli L300 t/n

*ewicht

3500 ke

Overvoedlngsturblne 'rBrowÍt Boveri' VtR 2OO/55 H
Eff ectieve luchtdmk Qrl kg/cm?
Maxinr¡n toelaatbare d,raaisnelheld van de overvoedinge34 000 t¡ln
turblne
SamensteLllne van ile

uotor. Plaat nr II,/01.

I . Ile elLlnders.

clLlnders ziJn gegoten in speciaal gletijzerr 1n
3 blokken van elk twee clLinders. Rond. de o1llndera zljn
nrlnten vooralen voor het doorstromea van het koelwater.
De koelruinte van elke eillnder 1s voorzien van broazea
stoppenr oE de kalkafzettlng en sl1b te verwijdereg.
llevèns ls aan eLke cillnder ecn stop voorzienr o¡o het
koelwater vol-ledlg te nrluen, b.v. 1n de wlnterperloalet
wanneer de aotor op nlet beschutte plaateea moat vertoey€B¡ en er geen nlddel bestaat om cle tenperatuul voldoende
hoo! te houðen (aefette motor - verzenclen naar CW, erLz.).
De

2o De cillnderkoppea.
De clllnderkoppen sluitea langs boven, ðe clllnilers
Ze zLJn eveneens vervaardigd ult gietlizer en in
blokkea voor twee cillnilers gegoten.

af.

De cllinderkoppen zljn ook voorzlen van rulnten voor
het doorstromen van het koelwater. Ðeze rulmten ziJa door
aangepaete openlngen verboaden net deze van de elllnd,ere'
De afdlchtlng tussen clllnder en clllnderkop word.t verkregen iloor n1ddel van een kopercn d.lchtlngevoeg welke voorII-01.

zlen 1s van de reed,e hlervoor

koelwater.

Aan ds olllnderkoppen

genoemd,e openl,ngen

voor het

zljn dc luabtlnlaat en de gac-

ultlaatcollectoren beveetlgô, evenalc dc collector voor
afvoer vaa bet rarme koelwater.
De clllnd,erkoppen ziJn per clllnder voorzlen van son
lnlaat- cn een uitlaatklep welke vervaardlgd zlJa uit
staal met hoge reeretand. Elke klep rorôt op haar ølttlng gehouden door 2 epiraalv€rGoo ffet opaaen van ôe
kleppen wordt bevolcn door op de olllnderkoppen opgestcltle tulnelaars, çel-ke op hun beurt bevoLen wordea d,oor
de nokkenas ðoor tugsenkonst van klepstoters.
In de clLlnderkoppen is per clllnder een voorverbrandlngakauer opgestelcl, welke vaa openlngen voorzlen is
langs de elllnderzlJclc. langa de bultenzljde is de lnepulter op de vôôrverbrandlngskamer geplaatat op zulkdanlge wl jze ðat-de lnspulter,openlng 1n tte vôôrverbtaadlnge-

kaner ultnoad,t,

3. Het Carter.
Irange de ond,erzi jde wordt de

notor afgealoten d.oor
het carter.
Het carter is vervaardlgd ult een alunlniuu leger{ng
en bestaat ult twee te ondereeheld.cn delcn, te weten¡
het frane carter en het zljcerter.
De belangrljkete onderdeten vai d,e motor zlja aan
het carter bevectlgd.
0m aan d,c vergchlllende krachten te kunnen çeerstaan
ie het cartcr voorzlen vaa vsrsterklngerlbben.

4.

De krukes.

De krukae ie vervaardlgd ult epeelaaL behandeld etaal
sa¡nengestelô ult een 1egerlng net nlkkel-chroom-nolybdeen.
l[egengewlchten zorgcn voor de ultbaLanccrlng. De krukas
1s voorzlen van boringen welke d.e oLietoevoer naar d,e
krukagLagers ea ilc stangkopkuseeae versekerêBr

0p het achterets ultcinde ven de krukae 1s bet vl1egv1el,
bevestlgd,. Hlerop ls åe getaaile kroon aangebracht welke
noet toêlaten de r¡otor aan te zetten d,oor d,e electrlaehe
aanzetnotor. I{et 1s langs de vliegrielsljde dat d.e verdelingstand.wielea zLJn opgesteLð i ze rorden aaaged,rcvcn
door eea op de krukas vaetgzet tandwiel.
0B het voo¡ete ultelnde van d,e krukas, ie d,e trlLllngsðemper geplaatst.
Een verlengstuk welke op de trlll1nged,emper bevestigd
1e draagt cle exceatrlscÌ¡e schi jf voor aandrlJvlas van de
sneerponp welke ôa enering vand,e. tuiselaars verzekert.
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De nokkeaas.Plaat

nr II /o2,

De nokkenae is evenwlJðlg aan d,e krukas opgesteld
en wordt door tuesenkonst van een etel tandrlelen door
deze aanged,rGVctr c
De nokkenas is voorzlon vBn nokken voor aantlrlJvlng
van ôc klepetotere voor de ln- cn ultlaatkleppea.
Ðe nokken voor d,e lnlaatk).e¡rpen zlJn Ln felte sâroogestelü ult itrle verschLllende aokkcn, zulka on toe te laten ùe Dotor te deconpresscren. Deze WerkrlJze worôt ultvoerlg behandel¿ blJ het bespreken van het aanzetten van
de motor. De nokken van ile ultlaatkleppen zLJd uesr breeð
d,aar zlj cle uitlaatkleppen nornaal noetsa bllJvcn bedlcnen
zclfs wanneer de nokkenaa vergchoven çordt, zoaLa verôer
zaL gezlen word,on.

6. De sulgerp,
ztJn vervaardlgd ult een llcbte legerlng
. Ðe zulgersIederc
(alunlniun).
zulger ls voorzl.cn ven dlchtlngs3

ea 2 olleechraaprlngen (Scgnenten).
Het bovenvlak van de zulger heeft ultholllngcn van
blJzond.ere vorn, welke voor doel hebbcn, ûe ncnglng van
de branüetof net de eancngedn¡kte lucbt te vcröbtetctre
waardoor dc ontsteklng en verbranding bevorderdl worden.
7. De dr1.if etenÆen.

De drljfstang of zuigerstaag la vervaardlgd ult gesta,npt staa.l net een legerlng van nikkel-cbroou Gn nolyb:

decn.

De drljfstangvoet
verbonden.

ie

d.oor dê

zulgerepll nct cle zulger

vorut dc verblndlng uet d.e krukas.
lea elade de sleet aan clo krukas te vermlndercn 1g
d.e stangkop voorzlen van kussens (schalcn) net zaoht ucDe driJfetangkop

taal

belegd.

Sljzondere aangebrachte borlngen cn kamors vorzorgen
eea overvloedlge snerang van ile kn¡ktappcn.
De stang 1s doorboord, van de stanghop

tot

dtc ctang-

voet wat d.e oLle ond,er rlruk toel,aat naar dc zulgcreptl
d.oor te drtngetrr weLke aLdue ges@€erd worôt. Dc ovortollXge sl1e rord,t door een aangepastc openlng tegeu ôe
zuigerbodem geepoten¡ waârdoor deze ü/eekoeld, worôt.

8.

De vôöfverbrantllneskancrs.
De vÖôrverbranôlngskanere

zljn ln

de clllnderkoppsn

opgestel,ô. 7,ø zlJn J.angs cle olllnderzlJde voorzfcn vÊn
openlngen ou het gaenengsel toe te Latca 1n dc cll.ladcr
te stromcao Deze openlngca nondaa ult 1n ôe verbranülngs-

kamcre'

,r-03.

jde 1s de lnspuiter geplaatst.
De vôôrverbra.ndingskamer heeft voor d.oel, de menging
van de lngespoten brandstof net d.e aanwezlge samaaged.rukte lucht te verbeteren. Door de hoge ternperatuur van de
lucht op het ogenblik van d.e 1nspu1t1ng, beglnt de brandstof te vergassen waardoor d.e d.ruk in de vóÔrverbrandlngskaner verhoogt, ea het mengsel in de ellinders gestut{d.
Irangs d.e bultenzi

worclt.

Het gas rrengt zich gemakkelljk net d.e daar aanwezlge
lueht, temeer d.aar er een bevlge werveling ontstaat door
de blJzondere vorm van de uithollingen 1n de zuiger. Ðe

ontsteklng en d.e verbrand.lng

Tvord,en

ald.us verbeterð.

Ðe vôörverbrand.ingskanrers z,ijn vervaardlgd uit hard.,
behandeld etaal, welk tegen hoge temperatuur bestand. ls.

B,

1)

Ðe

Koelinrichtins van de illeselrrotor. P1aat II/o3.

Algeneenheden.

De dleselmotor, de smeerolie van de motor, de overvoecll ngsturbo en de oli.e van de transmlssie, word.en gekoeld d.oor water in gesloten onloop.
De koelwateronloop 1s aangesloten aan het ultzettlngsreeervolr 9 welk op een hoger gedeelte van d.e motorkap geplaatst is.
Het water ln het uitzettlngsreservoir ! brengt d.e
waterornloop ond.er llehte d.ruk (zwaartekracht), zod,at de

onloop-pomp B steed,s vold,oend,e gevoed, word,t.

e eentrifugaalponB I wordt rechtstreeks aangeilreven
dieselnotor, d.e rotoras z1t vast op de drljfas
van he t overenelheidstoestel van il.e motor. (Plaat nr TIl04)
De ponB B stuwt het water doorheen cte ollekoeler 1
van de dleseLmotor, vervolgens d,oor de clllnd.erkoppen 3
en de cillad.ere 2 en verder langs de collector 4 naar ile
koelradlatoren 5"
Aan de lngang van de notor is een aftakklng voorzlen
voor de koel-1ng van de overvoedlngsturbo 6, dlt koelwater
vervoegt zich b1J het warne water konende van de notor,
on gezamenS.lJk naar ôe raillatoren te wotd.en gesturld.
Van de radiatoren word,t het water vercler gestuwcl
aaar de warmtewisselaar vaa cle tranenissle 7, voor het
koelen van cle transmlssle oller €o wordt vervolgeas terug aangezogen d,oor de.pornp B"
Eventueel waterverlies word.t vergoed, door bijvullen
van het u1tøettlngsvat 9.
Ðe waterhoogte 1n het ultzettlngsreservoir 9 wordt
aangeduid, door twee laagdrukmanometers, waarvan één
langs weerszljd,e vooraan in d.e motorkap ie opgesteld...
door

D

de

I

1_
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De

liters is de inhoud van
op dit ogeabllk. De minlmum is bepaald.
en word.t op de manometers gemerkt ¡net een

aanged.uide hoeveelheid 1n

he t reservolr
op + 17 11ter

ro de streep.

0p d.e koelwaterourloop staan de volgend.e beveiliglngsen controletoestellen opgesteld.
a)

Het beveillgingstoestel tegen te hoge watertemBe-

iãtuur l[EM.
Dit toestel ond.erbreekt de tractie en brengt de

motor op traagloop, lngeval d.e temperatuur van het koelwater hoger kont d.an 95o Co

controle thermorneters 10 en I0 b.
De thennometer 10 is opgesteld in cie stuurpost terwi jl äe therrrometer 10b rechtstreeks op de warmwaterleidi ng is geschroefd (rechts ln de notorkap).
c) De thermostatlsehe regelaar 11 van de ventllator.
Dlt toestel heeft als d.oe], de ventllator 12 stil
te leggen en de lulken 14 gesloten te houdst r zolang d.e
temperatuur lager is d,an 75o C, en hem ean te zettea en
zljn draaisnelheld te regelen, terwl Jl de luiken geopencl
worden, wanneer deze temperatuur overschreden wordt. De
werking wordt hierna voliedlg ultgelegcl.
,d) De wateromloop is bovenäien voorzlen van een ontluchtlngslleiding a3 wélke in de klok van het uitzettingsrescrvoj.r uitnondt. De ontluchting gebeurt aldus langs
de overloopleidlng van rlit reservofr. Verstopping van
de ontluehtingsleldlng of de overloopbuls heeft zeer
ernstige gevolgen claar.de motor dan na zeer korte tijd
verhit, door d.e aanwezigireid van gas of luchtklokken 1n
d.e leidingen.
2, Bedlenins van d.e ventilator - Stelsel 3EHR.
b) De

a) ÂÌEe¡neenheden.

De ventilator kornt in werklng van zod.ra d.e tenperatuur van het koelwater + 75o C bereikt, zl jn rlraalsnelheid wordt geregelil in functie van d.e temperatuur, otr
op volle enelheld te draalen wanneer de temperatuur
+ B5o C bereikt.
Het in werking treden van d.e ventilator gaat sa¡nea
met het openen van de onrklapbare lulken 14 welke de radlatoren langs vóôr afsluiten. Met stilliggende ventllator, zi.jn de lulken gesloten.

Het geheel van de bed.lenlngsinrichtlng omvat volgende

toe st eII en:

Ir-0

5.

a) Eea d.oor de dleselnotor rae.t rlcmon aaage.dreven
ollepoÅp P, stelsel Behr, flg. II/01 + Plaat tl/o5.
b)

Een d,oor ol1e oncler d.n¡k aangedrevea motor M
I.î,/OA + plaat f.f/O5 van de zelfd.e coastructle ale
de hlsrboven genoencle olledrukponB. 0p de as van cie

flg.

olled,n¡knotor 1s de ventllator reohtstreekg opgestelit.

e) Een regelaar met thernostatlseh elernent 11
plaat If/W en f1g. ÍI/O3'.
d) Een ollereservolr 15 rret bt jkonencle-toestelLen,
e) Een bydrostatische servo-motor die d.oor een
stel hefbornen ôe ventllatorlulkcn betl1snt. flg" TI/O4"
b) Beechrl
v

van

van de olleôruk

ev

a

or.

BEHR

voor
!

De olleponp P beeft a1s doel, olie ond.er d.ruk te
Ievercn aan de oLlenotorinstelllng Sl van d.e ventll-ator,
waarôoor dG ventlLator aangectrcven sorðto

de ollepo'np P gelevercle oLledrr¡k kan
bereÍkenr-doõf¡
wõrd,t normaal tot l5O k&/en}
kg/cn?
beperkt doo¡ tussenkonst van een overdrukklep 16 welke
ln de rageLear lngebound ls.
De. d,oor

1.80

De oliedn¡kponp en cle ol.lenotor van het steLsel Behr
zlJa van dezelftte eonetructle en zlJn onderLlng onwlsselbaar, op voorwaarde clat tle olleaanzulg- ea druklelôl,ngen
evonsens ongerlcaelô worden.

De ol,ieponp draagt op baar aandriJfas een rlensoblJf
€rr word,t d.oor rlenoverbrenglng d.oor de
knrkas vaa ôe ðleealtsotor aaagedrevcn.

nct twec gS.cuvear

c) $amensteÈlne van de oLleponp en de oliemotor.
Plaat \T./O5'-

flet gehecl is gebouwil 1n een tweetlel,fg ponphuls of
carter (1) ln gcgoten staeL
De verd,eeLkegel
De e1llnderblok
dere

e) ln gehard etaal
(3) u1t sBcclaal brons met 7 c111n-

(

- 1 øulgera (4) ult gtaaL (f
aaad,rt Jf as nct f lenE )o"n spherlschc
- Een
voorzlenn

beugel.e

la

lngeachroefð 1n het ponphule en
ie voorzlcn van twee nlenrornlgc openlngcn, waarvan ile
opealng B ln verblndlng staat net hct ollercscrvoLr, dus
nst dc lnlaat van de ollepomp, terrljl dc openlng D ln
verblnålag staat net de ollerln¡knotor van de ventllator,
cn met de tbemoetatlecbe regelaar.
Ðe vercleelkegel,

De alervorulge open-ingen B en D zija, ten opzlchte
vaa elkaat. op l-80o ln de-splegel van cle verd,eeLkegel a&tr-

'ebracht'

rr-06.

De kegelsplegel - de zulgere d,e cl1lnherblok en
lagere worden gesneerd door de ollelekkên van de vcrdellngsorganen. De overtolllge o11e word,t lange d,e lekIelding terug naar het ollereservolr gevoerd.
De opstelling van /árrrnU"rblok ls derwljze opgevat dat de eillnderopeningen tegen de splegel van de v€rdeelkegel worclen aangedrukt, en er kunnen overgllJtlen.
'
Men kan zlch het geheel voorstellen ale zlJnde een
cilinderblok, d,och ln stecle van zoale gewooalljk afgesloten door een cilinderkop 1s d.eze vervangen cloor de
verdeeLkegel. De opeaingen 3 en D vervullen zowat de
ro1 van 1n- en uitlaatkleppen.
Het tweedelig ponphuls is volgens vereehlllend,e Be;.
l,iJnen opgesteLd, zodanlg dat de asllJn waar.å.n zleh let
clllnderblok bevlnd.t, een hoek vornt van 25o met de aEI1Jn van d.e aandrl jfas met ziJn flens en beugels. Ðe zulgers ziJn d.oor spheq.leche beugels aan de flens van de
aand,rl jf as verbondenl
&t
'eilinderblok is aan de Verileelkegel verbondea
doch kan zj.e}:.,VI d.raalend, verplaatsen, zod,at de oppervlalcte van nbillnderblok over deze van de spiegel, van
de kegel glijdt.
De zulgere kunnen zleh ln de overeenetemmend,e c111n:
d,er heen en weer bewegen, terwijl ze terzelfder tiJd
l¿
d,e

cilinderblok aan een rondd.raalende- beweglng ond.erverpca.
(árrrouerbt
De flens van d,e beveelas, en
ok zt Jn
onderllng bovendlen nog verbond en d,oor een centrale ap1l
die 1n hoofd,zaak dient om de be ucllinderblok
lÊe organen op afstaad
van elkaar te houd,ea, d,us on
tegen d.e

kegelsplegel^te
houden.
taàgedo"{t

d) Werkine van d.e pomp.
llanneer ile aandrljfas &an een ronddraalende beweglng
ond.erworpen wordt, zulì.en de twee tegeaover eLkaar 11ggende punten van de flens van de drljfaa enerzijds en vaal¿é
cll-lnderblok anderziJtls garnendraelen d.och aioh volgeua
d.e asli jn van elkaar verwijd,eren zulks ged.urenûe een halve
omwenf,eling. Blj de volgenile halve omvrentellng zullen

de punten terug elkaar naderen, zulks tengevolge dc versc}rillende aslljnen.
4¿
Doorilat d.e zulgers verbonden zljn, en
cll1ndcrblok ln aanraklng b1ljft net ile verileelkegel, zullen de
zulgers zleh verplaatsen in de cilindors, ia dle z1n,
dat ze een zulgende slag afl,eggen wanneer ile punten zleh
vaa elkaar verwlJderen zoals hlerboven geø1en, en ôat ze
een Íegd.rukkende of persslag afreggen ged.urende de vol.gencle
halve onweateling
Gedurende d,e zuigende slag gl1jdt de overeeastennenclc
elllnderopening voorbi j de openlng B van cie spiegeL, ile
olie drlngt tn de cil-1nder ¡net behulp van een richt¿ì druk
welke ultgeoefenil worðt door de lnspulter van bet ol1ereeervolr.
II_0?.

de volgende halve omwenteling, dus ged.urende de persslag van de zuigerr glijdt de overeenstemmende
eillnderopenlng over d,e opening D van de kegelsplegel ¡ zQdat cle olle in de d.rukleldlng naar d.e motor en het regelingselenent gestuurd wordt. 0p eqq omweateling hebben
de 7 zulgerq
. elk één zulg- en één persslag afgelegd.
&ueø^*tg
e) Werkl .rH uåo de notorsroep BEHR"

.

Ged.urend.e

De notorgroep 1s van dezelfde constructie als d'e pompgroep doch werkt juist 1n omgekeerde zin ðrw.z. d.at de
òlte oncler druk op de zulgers komt drukken ïvanrleel ze 1n
verblnding komen net d,e drukleid.lng van de ponpgroep dus
1n dit geval met cle opening D van de kegelspiegel"
llengevolge de verschillende asli jnen van de twee
d,elen wordt een excentrische kracht op de flens van d.e
aE overgebracht, zodat deze verplicht word.t eea ilraaiend.e
beweging uit te voeren. EIk varr,de zeven zuigers vlord.t
aldus op één omwenteling van V*eil-inclerblok aan de drukkracht van de olie ond.erworpen geäurentl.e het voorbiigliJden aan cle openlng D en zullen de olie afvoeren gedurend.e
het voorblj glijden van de opening tsr welk'e hier 1n verbinding staat met de terugvoerleiding naar de filterkamer van
het oli- ere servoir .
Hoe hoger de uitgeoefend.e druk op de zulgers hoe sneller d.e as van de motor zaL draalen.

0p deze as

is

d.e

ventilato¡ rechtstreeks beveetigd.

oliedruk'op de zui-gers wordt geregeld,
door de thernostatische regelaar' Onder invloed van d,e
tenperatuur van het koelwater wordt de drukklng naar d.e
motorgroep geregeld, zodanig dat er onvold.oend.e o11ed.n¡k
is on d.e motorgroep aan te drljven wanneer d.e tenperatuur
van het koelwater beneden de 75o C l1gt, ooch geleidelijk
De ultgeoefende

verhoogt met de tenperatuur om b1i 90o C naxlmum te word.en
zod,at d.e ventilator dan op volle snelhelcl d.raait. Terzelfd.er ti jd word.en de radlatorluiken geopenil onder lnvloed
d'raaien"
van d.e oliedruk van zodra d.e ventllator begint
- te (Fls.
rr/o3
3. De tbernostatlsche reselaar van de ventilator (Ptaat
r.r/06

a)@.
De regelaar bestaat hoofd.zakellJk

uit

volgend,e clelen:

oncler en boven afgesloten
- Het regelaarshuie (1) lange
d.oor afneeabare deksels ( a en 2a) .
- Een werkend elenent (4) gevuld net een speciaal ultzet-

baar nengsel.
Een verd.eelzulger (5) cloor zijn stang steed.s in aanraklng
met het werkend. element.
en het
- Een drukveer (6) welke cle verdeel-zulger steeils h q
elenent aangedrukt houd.t en de ultzetting van et e1ement tegenwerkt.
1r-o8.

-

Een clllnd.erbus (8) met a¡laaL geboorile gaten
Een overd.n¡kkteB (3) met drqkveer geregeLd op l5O k9/cm2,
welke d,e msxiaun druk 1n de instelll'ng bepaalt.
Een lnstelllng (7) voor regelen van ile d.rukr 4et hanillnstelling, blJ beschaaigit- of sleeht werkGnd' element.
Een sehutskap (9) on het handbetllenlngsmechanlsme af te

sLulten.

b) Werki ns van de thermostatische regelaar.

Het werkenð thernostatlsch element (4) van de regelaar
is in de wateromloop geilonpeld", tussen de ultgang van d'e
dieseLmotor en de racllatoren, zoclat de temperatuur van het
koelwater op bestendlge wijze aaa het speclaal mengsel
van het elencnt overgebracht word.t.
Ond.er invloed van de temperatuur zet het mengsel
zlch uit, zoð,at d.e zulger (5) word,t^onnhooggeðn¡kt en
zleh verilaatst 1n de clllnderbue (8). De cllinderbus is
voorzlen van axiaal, geboorde openlngen welke ôe cj.lincler
ln verblndlng stellen net de druklelèlng van de olieponp
langs openlng (10)" De n¡imte boven de cilind.erbus is
bestendlg in verblnding net het ollereservolrr langs de

terugvoerleiding "
Blj lage tenperatuur van het koelwater is d.e zulger
ln zl jn onderete stand,. Hierdoor staat de drukleicling
van de olieponp langs de a^:riale openlngen van de cilinderbus, 1n verblndlng net het ollereservoir
Doorclat de dn¡kleldlng ln dit geval ln verblnding
staat ¡net het oliereservolrr kan er niet vold.oende d.ruk
ontstaan 1n d.e druklelding om de olienotor doen te werken. De druk 1n de ttrut<Iõ1ding bedraagt. üaar + 3r5 trg,/en2.
De regelaar werkt 1n felte d,us a1s overstroo'nk1eB.
Wanneer de temperatuur van het koelwater evenwel
stljgt zal- d,e zulger zlch ln de cilinilerbue verplaatsen
onder lnvloed. van de uitzetting van het elenent (4). In
zijn opwaartse beweglng beglnt h1J de ax1ale openlngen
te overdekken, dlt beglnt bli J 70o Co Doorilat, naarmate
de temperatuur stljgt, de openlngen stiLaan rueer overdekt
worclen, zal- d.e o]-iedn¡k ln de dn¡kLelding geleldelljk stljgea en d,e oliedn¡knotor zal zj.cn. ln beweging zetten en aLdus d,e ventiLator aanilriJven. Hoe hoger d.e oliedruk atljgt
b,oe sneller de ventilator za.I draaien.

axlale openingen van d,e ellinderbus volledig overd,ekt zi.jn iloor d.e zuiger, is d.e olied.ruk neximun
en zal d.e L5A ke/cn2 berelken en zelfe willen overschrlJden. 0p dit ogènbLik komt d,e overd.mkklep (3) in werking,
d.e weerstand, van haar tegend.nrkveer word,t overwonnen cloor
d,e oliedruk¡ waardoor d.e-kLep, de drukleÍillng in verblnd.lng brengt met ile temgvoerleiding naar het ollereselvoir,
zodãt de õlte¿rut beperkt bliift tot t I5.0 kg/cn?. De druk
kaa ln het ulterste þeval evenwel LïO-lre/cm2 bereiken daar
cioor het Llchten van de overd.rukklep de weerstanð van haar
tegend.nrkveer verhoogt. 0p 180 kg/cm? staat de verblnctlng - druklelding - terugvoerleidingr maxlmum opêor
II-09.
rilanneer d.e

a

Wanneer ile temperatuur van het koelwater terug d.aalt
zal d.e zuiger ey.eaeens terug '1a1.en, en aldus de drukleitling la veibind!$ brengen ne{ de terugvoerleidlng naar het
ollereservoir. De temperatuur van het koelwater blijft

steed.s begrensd tussen 75 en 85o C.

Blj gebrekkige werking of beschadlging van het tbernostatlsch element, kan d,e zulger omhoog gednrkt word.en
iloor d.e hefboon (l1) van bulten uit met d,e hand te bewerken. Zulks gebeurt d,oor de tegenmoer (12) los te schroeven, en ventolgens d.e echroefbout (7) in te d.raalen.
Hoe meer de bout worät lngesehroefd, hoe hoger de
zuiger zal kornea voor de openlngen, en hoe hoger d,e druk
zal stlJgen en bijgevolg hoe sneller de ventllator za1d.raa1cn. I)e tegenmoer dient na gepaste inetelllng van de
d,raaisnelheid,, terug aangesloten te word,en.
4, Het oliereservolr. Plaat II /07.
Het ollereservolr onvat:.

- Het elgenllJke ollereservoir met vulopenlng welke afgesloten word.t d.oor een stop voorzien van ontluehtingsfilter (6).
o
Een nagnetlsch f1lteú-enent (10) "
Eea lnspulter (12) welke ultnondt 1n de zulgleiding
- lwee spulkraant j eE waarvan het hoogst geplaatste (1)
overeenetent me t het naxlnun ollepeil, en het laagst
geplaatste (2) met het nlninum ollepeil
- 8en rulmstop (7) laat(8)toe de filterkamer te ledigen
terwljl cte rulnstop.
toelaat het eigenlljk reservolr te rulnen
0p te ne¡lren dat het ollereservolr dus ult twee afzond,erllJke kaners bestaat¡ n.tr. d,e fllterka¡ner, en het

elgenllJke regervolr.
De totale olieinboud van d.e iastelliag bed.raagt
+ 30 1o Eet feservolr zelf heeft een inhoud ven + 13 liter
õ'11e. De oLie øeL bi j d.c rangeerdienst on d.e 2000 werkur€n vervangen word.en I voor hlrd welke baandienst ultvoererþebeurt zulks on d. e 50 000 kn of 1000 werkuren.
De nagnetlsche fllter wqrdt gerelnigd 15 dagen n a d,e
lnd.ienstetelllng van de lnstelllng, ên vervolgens o¡r de3
maand,

De oliestcnð 1n het reservolr øoct regelnatlg nagezlen worden, normaal 1e er geen olleverbruik. Verlagen
van het o1-1epeÍl wlJst op olieverllezen aan de leidlngen,

en^
4¿-t¿/¿.
,. WerklnÃ van de instelflnc.

deze moetcn opgeepoord.

word,en.

Eet ol.iereservoir wordt gevuld lange de vulopening (6)

terwljÌ het spulkraentiq (1) geopend is.
rr-L0,

0p het ogeabllk

geopende kraantJe (1) oIle d,oorlaat 1e hct pefl
op uraxlnun ,het kraantje wordt gesloten. Daerna word,t
de etop op 'de vulopenlng geschroefd..

dat bet

(Z) dleat om gedurende d,e dlenstultvoerlng ultzonderlijk de ollestand 1n het reservolr te
coatroleren. Zolang t¡et kraantJe (Z) oLte d.oorLaat, 1g
het peil nog voldoencle. 7'o het kraantje geen oLle &eet
d,oorlaat in open stanô, moet het oliepell verhoogd worðcn
door biJvulllng.
In de bovenste afgesloten rulmte van het reservolr
1s cle nagnetieche filter opgesteld.r weLke voor d,oeI beeft
de metalen c[ee],tjes welke la de olle noehten aanwezlg
zlJn, op te vaoggn. 0n d,eze filtering cloelrnatl.g te makent
wordlt de olie van de terugvoerleltllng Langa openlng (4)
ln de fllterka.uer gestuwd, zodaalg dat ile instronende oLle
aan tangentië1e beweglng ond.erqorpen word,t. Dit veroorzaakt een hevige wervellng ln de aanwezlge oLlc, zoctat
er ¡neer kans bestaat, dat d,e unetaaldeeltJes ln aanraklng
konen met de filter en 6r bllJven aan kleven.
De ald.us gezuiverd,e olie etaat nog steeds ond.er tlruk
(nlnlnun 3r5 US,/cnZ)r êo wordt langs de overloopbuis van
d,e fllterkamer, naar d.a lnepulter (fa¡ afgevoerd,.
Hier wordt aan de oIle een hogere snelheld gegeven
welke in de olleponp omgezet wordt ln drukr zod.at ðc clllnders gevuld word.en d,oor o11e ond.er llchte ilrukklng.
De opstelling van ile sproeler van de lnepulter 1s
derwlJze opgevat dat een gc;red,e ontluchting nogeLlJk
bI1 Jft.
De leklel(Iing aan de ponB- en notorgroepên nonôcn
uit ln het elgenlijk reeervolr, deze hoeveelbeld noet clus
d,oor het reservolr, steetls terug aaagevuLct word.enr due
blJgevoegd aan de lngespoten olle konend,e vaa d.e fl.lterDe spuíkraan

kaner.

6.

De

radlatorlulkea. (PLaar II/03).

a)

Sanenstelllne en ¡verkinc.

De racllatoren

(5) en 6a) ziJn ln serle ln ôe koeLwa-

teromloop van d,e d.leselnotor aaagebracht.

Ztj zljn geplaatet op d,e kop van de notorkagt. en
eLul.tcn deze langs voor af .( 7,íe fLg. r,/ot ) .
De beftle radlatoren word.en afgescherud, d,oor onklapbare lulken welke geeloten zljn zoLang d.e ventllator etlletàat, doch zJ.eh opsBen, Juist voord.at ôe ventllator J.n
werking wordt gebraeht. BiJ tenrg stiLvalLen van d.e ventllator, sJ,uiten de luiken ongeveer terzeLfüer tiJd.
De lulkea word,en bevoLen, d.oor een hydraullsobe eêTvomotor, welko 1n verblnd.ing staat net d.e ol1edn¡klelôiag
van dc 1nstell1ng BEHR, Zodra d,e olletlruk ln de dnrkleid.lng
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sti jgt (onder 1nvloed. van d.e thermostatisehe regelaar),_
zal-õe servomotorzulger' zLcln verplaatsenr en d'oor middel
van hefbonen en verblndlngstangen, cle luiken doen wentelen om hun â8¡ waard.oor de lucht aangezogea d'oor d'e in werking tredenile. ventilator vrlje doorgang kriigt"
c

De brandstofonloop.

(z/.o/ ?! 4|

I . /.Isemeenheden "
De branilstofvoorraad word,t gehoud'en in twee reservoirs (1), waarvan één aan weerszijde van de locomotlef.
De beld.e reservoirs zíio onderling verbond.en d.oor een
buls net grote doormeter, zoilat ze steeds net elkaar ia
verbinallng zl jn.
0p d.e verbindlngsbuis is eenr lager geplaatstr klein
reservõir (2) aangesloten. Dlt klein reservoir d.oet
dienst aIs bezinklngsreservoil, b.vo voor eventueel bezinkend. water" Met d.it d.oel 1s een spuikraan ond.eraan het
bezinklngsreservoj.r aangebraeht. De aftakbuis is aaa zijn
nond,lngr-afgesloten door een schroefstop, on bii toevallig
open6n van de spuikraan, te beLetten dat d.e reservoirs

leeg gtrornen.

totale inhoud. van d.e brandstofinstelling beÖraagt
2r5OO liter.
Eet brandst@ell in cle brand.stofreservoirs kan nagezlen wo¡'den, doûr twee pellglazen, waarvan ééo aan elke
zljile van de locomotief .
De branil,stof worClt uit het bezinklngsreservolr (Z)a ngezogea d,oorè voedingsponap r'Sosehrr (5) d.oorheea d'e fl1ter (4) welke cleel uit¡naakt van de voedingspomp. In dienst
met ilraalencle motor, word.t de pomp door de dieselnotor
zeLf aangeôreven, zod.at haar d.ebiet autonnatisch net de
draaisnelhelit geregelil word,t. Bovendlen is cle voedlngsponp voorzien van een handpompJ"e (6) welke toelaat de
önlõop
te ontluchten met stiffilgende motor. 0p ge.perslei',
-van
de voedingspomp is de brand.stoffilter (9) aangedlng
SlOten, Deze bestaat ult een vervangbaar elen'rent "Knechtr'.
Het filterhuis is voorzlen van een overloopklep (10) r aanDe

gesloten op een terugvoerleiding.
De klep heeft tot doel een bestend'ige druk 1n de 1e1ding te bebouðen,

. Soven op het fllterdeksel is een ontluchtlngskraantJe
(B)Sepfaatst.
Dit kraant je word,t d.oor d'e voerdgr geopendt
-tej-tens wanneer
hlj ile brandetofonloop w1l ontluchten ¡net
behulp vaa het handponpJe (6) van d.e voedingsponp (5).
Het kraantje word.t terlg gesloten wanneer de brancletof ultstroont zoniler genengd, te zi jn net luchtbellen.

rr-l- 2.

Van de

brandstoffllter word,t de brandstof naar de

electroklep EVG (11) gestuwd. De opwekklngsspoel van cie
EYG 1s aangesloten op de electrische veiligheid.skrlng
van de dieselnotor. Dit wil, zeggen, dat ze maar enkel
brandstof doorlaat, voor zover haar bekrachtiglngskring
nlet onderbroSen 1s door èèn d,er velligheidstoestellen
contaetsLeutels of smeltzekerången.

De E.V.G. 1s bovend.ien voorzien van een noodklep,
welke noruraal in gesloten stanil ye-lood, is, doch d.oor
de voeril.er kan geopend worden, wänneer de electroklep
E,V.G. defekt is. Ðit moet dan Ooor ile voerder op zi jn
werkblad. en op zlJn dagverslag gerechtvaardlgd worden, en
ingeschreven j.n het logboek.
Doorheen d,e geopend,e E.V.G" bereikt de brand.stof de
injectleponp 'f3oschil (14) " Het debiet van d.e lnjectiepomp word,t geregeld d.oor de luchtd.ruk 1n de pneunatisehe

servomotor S.M.A. (18), welke op de plaat If/O8 schematlsch ea in princiep is weergegeven" De servomotor S M A,
word.t in werklng gesteld. d.oor d.e luchtd.ruk komende van d.e
flJnregelklep V..Ao De druk hangt af van de stand. van het
versnellerhand.wiel (21) en kan geregelcl word,en tussen 1r1
en 6 kg/cn?o
De lnjectiepomp heeft één plunjerzuiger per cilinder
welke door lnjectleleidlngen net de lnspuiters verbonden

zljn"

inspuiter Sosch 1s geplaatst op de vóôrverbranvan elke cilincler.
De lnspuiter Boseh wordt voorgesteld op plaat nr
II/Ogu Een Bonpeler,ent van d.e injectlepomp word.t voorgesteld, op plaat nr TI/L0,
Een

d.lngska.mer

2o De brand.stofresellns.

Het van de d.ieselmotor geëist vermogen, wordt beko¡nen
d.oor regeling van d.e brandstoflnspuiting.
Ðe voerd,er regelt d.e brand.etoftoevoer, door ¡¡lddel
vaa het versnellerhand,wiel 2L (ptaat nr fI,/08)" Vanaf de
stand I van het versnellerhand,wiel worclt d.e pneunatische
flJnregellngsklep V.A" geopendr €rr d.eze laat lueht, koneade
vaa d.e electroklep 67, cloorgaan aaar de gervomotor S.l1"A.
De luchtdruk 1n de clllnder van de servomotor S,¡d.4.
verhoogt naarmate het hancl.wiel 2L verd.er naar de stand II
verd,raalil wordt. Ðe luchtdruk kan ald.us geregeld worden
van Ir1 kg/cnZ in stand, I tot 5rB ke/en2 in stand If .
De voerd.er kan aldus de lucbtdruk ln de servomotor
S'.MoA. naar w1llekeur regelen, door het handwiel te verpLaatsen tussen de stand,en I en II"
Er valt op te merken, dat de lucht geregeld door de
fi jnregelingsklep V.À. nj-et enkel naar de servomotor S.ll1o4"
d.oeh eveneens naar de aanzetklep van de transnieeie Voltb
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en de Bervonotor van de
wordt.
Bl

j

prlnalre belnvloedlng

een Luchtd,ruk van I

geetuurd,

,L kg/cø2 wordt weL de aanzet-

klep van de transnlssle geopenô, doch het lnJectledeblet
zal nlet verhogen, d,aar de veer L6 van d,e scrvomotor S.üoÀ.
geregeLd is op l ri kg/cm?" Deze schtkking hceft voor doel
de transrlesle te vull-en in stand I r zond.er gevaar tg Iopen det ile motor op ho1 slaat " Ðsor het versnel-Ier rlel
verûer na&r stand II toe te verôraalen zal de luchtcln¡k
la de elllnder stljgenr ?B van øodra, deze hoger kont dan
Lrl ke/cnZ verpJ.aatãt de zuiger zlch terwiJl cle veer 16
lngednrkt wsrdt o De bewcging van d.e zuiger word,t d.oor een
hcfboon overgebracht op de el.agtieche stang I? welke op
haar beurt verbondon is aan de regelaar vaa de lnjectleponp. Àfhangend,e vaa de verplaatslng van d.e zulger ln de
eeriromotor 9.M,4. worêt het lnJectleûebj.et alðus geregelù.
t1
S.M' Ao
3. De serv tor voor het re I nvandel
llerklac van de eervonotor (Schenatleohe voorstelllng pÌaat
II,/11)

De servomotor omvat twee

.

clllnilsrs:

a) De eilind.er voor de brandstofregel.lng
b) De etopcillnd,er voor stllleggen van de dleseLnotor.
De werklng van de zulgers ln åe belde cillnders ls

zodanlg opgevat, clat z6 geooeblneerd, werken, claa¡om zlJn
ze belde verboaden aan dezelfde hefboonr welke d,oor cle
eLastlsohe stang 17 aen de inJectleponp P.Io verbonden
leo faaneer er geen tuchtdn¡k-ln een vãn belde cillndãrs
ls, staan de zulgers zoale voorgesteld op plaat ÍI/LL,
zulks onder 1nvloed. van de verea L6 6n 20. Deze staad
stemt overeen met een laJectiedebiet voor vertraagd,e gang
van d,e aotor.
0a de notor te versnellen moet het vereneller handwlel voorblJ de stand, I gedraaid çcirôen. Hlerd,oor kont
de lucbttln¡k geregeLd d,oor ôe V.A. in de kaner 27 van de
serrotsotor. De klep 28 rorðt van haar zlttlng gehouðea
d,oor ðe holle etang Jl-, zod,et de luoht l-angs kanael 30
penbraanzulger

aehter de
44 toegela.ten wordt. Van zod,ra
ûe lucbtdn¡k hoger kont ôan I t5 kg/ou? wordt cle veer 16
lngednrkt en de menbraanzul.ger 44 verplaatet zleh. Door
nleldel, van de starg 3 word,t de hefbooa 9 verplaatet, en
rle lnJectleponp op groter tleblct lageatc1d,. De zulgeratang
3L van de stopclllnd.cr dlent Xn dJ.t geval als ateunpunt,
De verplaatelng van de nenbraenzuiger 44 ze1 naxlnun zf.Jn
met het hand,wlel la de etanð II, ôlt r11 E€ggen, ranaoer
ðe dn¡k door de f,lJaregeLingskl.ep Y.Â. geregeld 1a oB
5, 8 kg/ ew? .
lnjectleponp P.I. op nuLdeblet te brengen,
stll te lcggen, 'word,t
de eleetroklep E.V.S. bekrachtlgri. Dlt kan door d,e voerd,er
ged,aan word,ea, d,oor één der aontaeteleuteLg ult te trekkcn,
d.ooh kan ook l¡et gevolg øtJn van de werking van PH-tlX of
IS.
On de

dlt wll

zeggenr oE de ðlegelmotor
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lanneer tle E.v.s¡ ln één d,er voornoemde gevarren bekraehtlgd word,tr laat zc Lucht ond,ar 5r8 kS/en2 dn¡k toã,
achter d.e zuiger 2L van de stopclllnder. De veer 2o worðt
lngednrkt en de zulger verplaatst zlclt naar llnks. Hler-

d,oor word,t:

.

a) De klep 28 gesloten onder lnvloed, van de veer Zg.
b) De holle stang 31 verlaat de klep AB. tlerdoor
kont het kaaaal JOr.langs de holIe etang fn verblndlng
met de bultealuoht (atn), d.e l-ucht aehtõr d,E nenbraauãulger 44 ontenaptr

d.rljft de zuiger aaa¡ rechta,
op traagloop gebraoht wordt.
c) De zuiger 2L van de stopcillnd.er ctrlj ft d,e hefboôn
_
net alg steunpunt, de verblnding van d e membraan agn,
9
stang 3r zod.at de inJectleponp F.I. op-nuldeb let gebraoht
word,tr êB cle notor valt st1l"
waard,oor d,e ponp

en_de veer 16

P.I.

De spannlng van d.e^veer l-6 op

kg,/aø,Z word,t gere-

tD
geltl door de regelmoer 8.
4, De lnJectieBomp P"I.
De injectiepoup 1s van het type n3oschf uet 6 plunJe,rJ
.
zulgerar aanged.reven d,oor de dleselnotor, d.oor tussãnkoñst
van het regelneehanlsûre van de vóôrlnspuiting.
_.De gps,lelling van d,e injectleponp Bosch is weergegeven
op

1

fig. Il/Or,

De ponp omvat tr¡ee hoofd.ond,erd.elen:

a)
b)
flerkins

De elgenlljke
De regelaar.
va n d.e

eilinders met plunjer zulgers

ln :l ectleoomp

ô

Het elLinderbrok van de lnJectieponp gqvat 6 ponpelenenten elk verbonden net de inspulter-vañ één cler õtliu¿ers
'
van de ùleselnotor.
:

Plaat nr IIrl10 ûteIt schenatlseh één ponpel-enent voor¡
samengesteld uit clLladerbuõ 9-rearln ztcb-"een plunjerzulger I kan bewggen, Ile zulgerelag ls constant¡
ea gellJk an de etraal van de excentrJ.eeb.e nok-van cle nokkcå-

Dlt elenent ls

aa van d,e lnJectleponp.

,
De eil-latler 1s in verblnd,rng rnet de brandetoftoevoerleltllng door cle øl jdelingse openlngen 4 en ,, rn ôe Rêêrgaanðe sle_g vaa de prunjerzuiger r, wordt de rulnte boven
de_zulger_1angs ile_openlngen 4 en 5 net brand.stof gevulcl
ond.er lnvloed, van d,e voed.lngÊponp, Blj de opwaartãe sLag
zal de brend,sto{ weggednrkt word,ãn van zodra-d,e zufger dã
openlngen I en 5 kont afsluiten. Onder itmk van de-plunJe_rryfser 1-word,t de weerhoudlngsklep 2 van
zrttrnj
geLlcht en d,e brandstof wordt kiachtlg naar h¿ar
ile inepuj.tei

geàüurd,.

rr_1 5.

i

brandstof te
kunnen regelen is een ged.eelte van de zuiger ultgesnedeai
Dit gedeelte bevat eea schroefvornige boord. Wanneer d,e

ten elnde

d.e weggedrukte hoeveelheld,

echrõefvornige boord. van de uj-tsnijding ged.urende de opBaende slag, voorblj de aanzui.gopenlng komtr kal de brandãtot welke- *en bovén de zuiger bevlndt, langs d'e groef
en de ultsnlJdlng, terug naa1. de aanzulgieiding. 0p dlt
ogenbllk houAt dus de inspuiting op, d.aar er geen vold.oende
druk meer heerst in ite persleicling"

injectiedebiet te bekomen laat
mea de plunjerzuiger, verdraaien in de cilintlerbus. Zulks
heeft vóor gevolgl d.at d.e schroefvormlge boord vroeger of
later ile aanzuigopening komt ontbloten.
De ftg. 2 van de praat nr rrrlr0 stelt de prunjerzulger
voor, lngeãtetd op voldeblet. De zuiger 1s zover rnogell jk
verd.raaid volgens de zin der uurwerkwijzers.
De f1g. 2a stelt d.e zuiger voor op half deblet. Men
merke opr dat ln dit geval, de schroefvornige rand, van de
ultsnljdlnS veel vroeger de rechtse openlng ontblootr zoilat
de lnspultlng vroeger oPhoud.t.
De flg" 2b stelt de zuiger voor op nuld^eblet. In
cleze stand bevlndt d.e groef zich vôÔr de zuigopening en de
brand.atof word.t dus onnlddelliik langs d.eze openlng in de
On de verandering van

zulgleicllng teruggedrukt .
IIet verd.realen van de zuiger 1n d^e cilind'er wordt
bekonen d.oor d.e getande stang 6. Deze stang wor{t volgens
haar aelljn verplaatst d,oor d'e servomotor S.M.A. d'oor
tussenkomst van d.e regelaar van de pomp. De beweglng van
de tandstang, word.t overgebracht, door d.e van tanden voorztene bus'l , welke de vclet B van de plunierzuJ-ger lnsluit.

5.

De rege188r.

De lnjectieponp Sosch is ultgerust met een regelaar
voor nullast en maximum toerental. Dlt wil zeggen dat
hij naar effectief tussenkomt our het toerental van de motor op traagloop op een vooraf geregeld toerental te behoud.el, en anderziide, om te beletten, dat de draaisnelheiit van de motor boven d.e1bepaalde maxiaum zou konen wat
ook de lnstelling van het versnellerhandwiel o/ ð,e Velaetlng zou zijn. De regelaar maakt zoals reed's gezegd,
d,eeJ. ult van cle lnjectieponp" Zijn werking berust op de
centrlfugaalkracht van twee massafs, welk,e op dq nokkenas
van ile põnp zíja opgesteld. Plaat nr ff/L2 geeft schematiseh de satenstelling van cle regelaar '¡Yeer.
Werklne van de regelaar.
EIke nassa 1s voorzíen van twee verenr lraarvan d.e
zwakste dient om d.e vertraagd,e gang van d,e no'bor te behoud,en en de sterkste, on¡ te beletten dat de naximum toegelaten' sneLheid overschreden wordt.
rr-16.

luchtd.ruk in de servomotor S.l{.4.
voor
d,e vertraagde gang van de
bevlndt ls deze ingesteld,
tsotor, dit wiL zeggen dat de wentelhefboom 2 en bijgevolg
d.e getand.e stang 4 vold,oend,e verpì-aatet zljnr o4 de plurrjeràulgers van ile lnjectieponp een klelne hoeveelheld brand.stof te laten wegd,nrkken naar de inspuitere. De snelheld
op vertraagite gang 1s bepaaltl op 600-t/s. 3iJ deze snelheld.
zal d.e veer 2 van d,e centrifugaalnassa0Bo lnged.rukt word.en,
waardoor deze zÍ.ch. verder van hun nid.den-stand verwlJderen en de hefbonen 6 doen verdraalen rond hun scharnlerpunt. Ðeze hefbonen trekken d.e wentelhefboom en de er aan
verbonden tandstang terug. De plunjerzulger| worilen alclue
ln de Juiste stand gebraeht om d.ie d.raalsnelheid van d.e
motor te behouden.
Door d.ruklucht 1n d.e servomotor S.M.A. toe te laten,
zal" de verplaatslng van de zuiger lnwerken op de elastlsche
stang, ille de as 5 net d.e d.aarop bevestlgd.e wentelhefboon 2
d.oen verilraaien. De'tanclstang 4 verdraait d.e plunjerøu1gers zod.at een grotere hoeveelhelcl brandstof naar d.e inspulters wordt weggedrukt. De weerstand. van de veren 2
is onvoldoencle om d1e beweglng tegen te werkenr en de draaisnelheid van ile Eotor verhoogt 1n functle van d.e belastlng
enerzl jds, en de ultwl jklng van d,e servomotor-zulgêrr dus
van de luchtd.ruk, anderzijde, tot hct maximum toegelaten
toerental berelkt word.t, d.lt ig bepaald op 1350 t/m.
lVanneer

er

zLen. geen

Blj deze draaisnelheld word,t ook de weerstand van cle
veren 3 overronnen iloor de ceatrifugaalkracht en deze veren worden lngedrukt, De masears wlJken maxlmum uit ea
trekken cle wentelhefboon en de tandstang terug zodat d.e
inspuiting geregeLd wordt om op deze sneLheid te blijven.
D. De surerlng van d.e diese].nlotor.
De verschillend.e onderilelen van ile dleselmotor worden
gesmeerd d.oor twee afsonderlljke su¡eerkrlngen, waarvani
m

hoof4 -sveerkring de smeri ng verzekert van de
knrkaslagère, de drijfstangkoppen -zuigers pillen en de clllnders. De olie van ite hoofdsneerkrlng v erzekert eveneeng
de afkoeling van d.e zuigers.
a) De

b) De hulpsraeerkrlng verzekert de smerlng van cle
tuinelaars, de klepstoterstangen en ile klepstelen.
De hoofdsmeerkrlng (Plaat ]']'/ß) bestaat ult een
tand.wiel-ponp (e) aangedreven d.oor de krukas, opgesteld
ln het carter van de dleselnotor.
De tancl.wielpomp (Z) zuigt de olie ult het carter
l-angs de zeef (1), waar d.e grofste onreinheclen word^en
weerhouden en drukt d.e olie 1n d.e persleidlng.
Hlerop staat d.e velllgheidsktep (3) opgeeteld, welke
de maximum ilruk in de lelðlng beperkt tot 4 kg/cm?,
r1-17.

Bulten het carter splltet de dn.tsleldlag zlch ln
twee, zoclat dc ol1e ond,er druk geetuurd wordt¡

a)

d,oorheen 6en geeaLibreerde opening
streeke naar d,e ollefllter (8)

(5) reoht-

b) langs ôe r[lch:lanamfllter (4), waarna de hier gefllterde olle
velryoegen,
zlch kont

net de olle-ko-

nend,e Lange de gecal,ibreerde openlng ( 5) .

AI de oIle worôt gerelnlgd 1n ile netaLen flj nflLter
(8) en stroomt vervolgãaa d.ooi de ollekoeler (ro) waer êen

net het koelwater plaata heeft.
De nMlchlananfliter (4) ls voorzlen \ran een ontluchtlngsleiding (aO¡.

warmtewieeeLlng

l{a koel-1ng wordt de sneeroLle aaar d,e krukas afgeDeze 1g voorztea, van borlnggn en gleuven waarlangs dle olle geleid wordt naar de lagere (L2) van ile krukaE en ':1e drlJfetangkoppen, w&er de kruktappen (13) gesneerd çorùGË,.

voerd.

De zulgeratangen ziJa over gans hun lengte doorboord
en dc olle ond.er tln¡k wordt langs d.eze bor.l,ngen (I4) naar
de zuigcrsplLlen gevoerd, zodat ook cleze gesneerd, worðen.
De overtolLlge olie wordt d,oor een openlng 1n de stangvoet, tegen de onderçand, van de zulgers (fe¡ gespoten, zodat d,eze afgekoe}d, worden. De weggeelingerd,e olie anàert
dc cllladerwaad,cn en vloe1t terug naar het carter. Het
cartEr le voorzlen vaa koelrlbben, zodat er een zekere
warnteçleeellng net de bultenlueht plaats heeft.

0p de hoofdsneerkrlng etaan de coatrol-e en ve1-

IlgheldatoesteLlen aangesloten, te weten:
- De afstand.stbermoneter (1?) ln de stuurpost
- De thermonetei (9) oB de ollefllter

-

De olledn¡kmano¡oeter (?) na,ast de motor
De ollecln¡kmenometer (18) in de stuurpost
De bevetliglng tegen te hoge temperatuur van de

sneerolle (fmfi¡, welke d.e notor autouatlech stllLegt wanneer de olietemperatuur Ll0o C berelkt.
Het olledn¡koontact (PË) rel,ke ln de zeLftte stroomkrJ.ng la opgesteld ale |EIM en de uotor autona,tlseh

stlllegt

wEnneer d,e
Or5 ke/cm2.

ollerln¡k lager çorùt

ôan

De werkXng van d.o bevelllglngstoeetellen wordt veriler
ultgelegd op bladziJðe II- trl
Pe hulosneerkrlns (Ptaat \L/L4).
De hulpencerkrlng bestaat

ult

Gea enkel werkend.e

plunJefTonp tr3oschð aãngedreven cloor een excb'ntrlecho
qok (1) weLke vaetzlt op een verLengetuk van d.e krukas

(fls. fI/06.
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Dlt verlen6etuk le

aangebouwð op de

trllllngcdenpero

De plunJerponp zulgt de olie ul.t d,c vergaerbak (e)
welke onderaan d.c klepdekseLa gelegen te, en sturt de ollc
aaar dc tlnrklelôlag (3), dc. 44^ o-)^'^rþet,

lussen ôe zulg- en de ôn¡klelôlag ls een rbypaesr
klcp (4) gepl"aatct. Deze heeft tot d.ocl een gellJknatlge
dn¡k Xn de drukLeldlng te behoudcno lanneer dc ûn¡h te
groot wordt, opent zlch de bypascklep zod,at esn gËdccLtc
van ôe ol1e oncler clruk aaar de zutgl.eldlng van de ponp
stroomt.
De

dn¡kleltllng nond.t ult op.ðc

zogeneandc noeôer-

leicllng (5) welke over ganE d.e lengte van cle notor loopt.
megenover elke klepetoter is €en aftakbutsJe (6) op
de noêüerleidlng aangesloten. Drcor de z6er klelne ôoorstroomopenlng wordt de o11e dnrBgerljs aangevoerð, zoôat
de kop van de stoter en de tulnelaars, regeLaatlg gesneerd,
wordea.

Tengevolge de op- en neergaande beweglng van d,c tuJ"melaare wordt d.e olie zodanlg vereprelrl dat aLlc raakvlakken en ilraaipunten van d.e tulnelaars geartrêerô rord,en.
Een biJzond.ere ultsparl.ng voorzlet tle snerlng van de kleB:

atoterst&ngcn.

Eo îoevoer van verbrancllnssl-ucht aan de ðleeelnototro

1o .ÀlEemeenhed.en.
De voedlngslnrlchting t/oor verbrancltngslucbt Ean ôe
diesclnotor omvat ln hoofclzaak de volgenðe toestell.en¡

a) De luohtfllter
b) De overvoedlngsturblne.
De lucht bestencl voor de verbrantllng la de dlescJ,uo-

tor aoet droog en zulver zlJa.

0n de lueht van onzuiverheden te reinlgen ls ecn
opgesteld welke toelaat de Luoht boven ln
bet d,ak van dc notorkaB aan te zuJ.gen. De luoht worðt
aangeuogen door de wcrklng van el,e ovsrvoedllngsturblne
en na fllterlng, ontler Llehte dn¡k weggerturô naar de
lnLaatcollector van d.e dleselnotor, vançaar d.e lucht ln
tte clllnilers d,rlngt door cle geopenðe ln]aatkleppon.

luchtftlter

2. Þe luehtfllter.

in

een filter
(Plaat nr TI/Lï\
(Fie. Br I,T./o?i
ûerking van de fiiter z1c pl,aat ar ÍL/L5"
De verbrandingslucht wsrclt se&riverd

net oLlebatl type

nüÂNl{tt LOZ' 32
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De ongeøulverd.e verse lucht wordt bqven in het dak
van d.c motorkap van d,e loeomotief eangezogenr eR gaat
lange de echutskap I d.oof cle centrale bule 2. 31i het
verlaten van de centrale buls 2 komt cle lucht ln aanraklng met de olie van het ollebad welke zieh ln het afneembare earter 5 bevlndt.
De lucbt uoet hier pl-ots van richtlng veranderen ea
voert een klelne hoeveeLhelcl olie mee naar het fllterelenent 4. I{et onderste gedeelte van het element ls alclus vooyzlen van een olieflln, waarin d,e onzulverhed.en
bllJven kleven.

In bet fllterelement word.t d.e neegezogen oLle afgescheid.en en valt terug 1n het earter, terwl JI de opgeno¡nen onrelnhed.en meegevoerd. worden en op de boclem bezlnken.

!it bezlnksel moet perlod.lsch verwl jderd worden.
Zul"ks gebeurt door het aflaten van de olie langs ile rulmopenlng 6 en ve¡rplgens d.oor losmaken van het bezlnksel
en spoelen van het carter.

Het vullen van het ollebad gebeurt met motorolle
lange de vulopening 9 na weg¡lenen .van ile af elultetop.
Eet ollepeil qoet steeds tot aan d.e bovenrand van d.e
mlmopenlng reiken. De voêrd,er moet dagell
nazj.en en eventueel- bi jvullen.

jks het pell

lucht word,t langs de verbind.lngebuls
l-0 door d.e overvoedingsturbine aangezogen en onder lichte
d.ruk naar de inlaatkollektor gestuwd.
De gezuiverde

plaat fi/L6 + fig. II,/08) "
De overvoedingsturblne 1e gebouwd d,oor de fima
"3R0ï¡$-30VERI" en ig van het type VfR Z9O/55 H.
De overvoed.lngsturbo heeft als d.oel, een meer volledlge vulllng net verse lucht, van cle cilind,ers te bekomen
waardoor ecn grotere hoeveelheld, zuurstof voor d,e verbrancling bekomen wordt. Dit laat toe, voor een zelfde cllinderaaatal- en lnhoud,, een groter vernogen te ontrikkelen,
ôan blJ een nlet overvoed.e motor, daar b1j een overvoede
reotor, ean grotere hoeveelheid. brand.etof kan lngeepoten
en volledig verbrand word,en.

3,

De overvoedlngsturblne

(

Werklns van d.e overvoed.ins eturbi fle.

uit een gaeturblne B
beiden
bevestlgd op dezelfde
en een. centrifugale blazer 9
â8r iloeh 1n eea afzonderlljke kamer, De as wordt geclragen
door kogellagers 14 aaa zija beid.e uiteinclen.
De overvoedingsturbine bestaat

¡lan belde zijiten van de overvoed.lngsturblne 1s een
kleln olieoarter aaagebracht uaet J-angs efte zljde eeà openlng l-5 voor vullen en een pelì-g1ae 16 mct mlnlmum en

na¡lmum stand aandulding.

rr-20.

De smering van de rollagers word,t verzekerd d.oor eea
dubbele schljf 13 opgesteld, op elk asuitelnder welke 1n
het oliebad, draaltr êR ald.us door spatsnerlng de rollagers
van o1le voorzlet.
Wanneer de notor draait, worden de verbranile gassen
langs d.e gasturbine I van de overvoedlngsturblne afgeleld..
Door d,e stuwkracht van het ontsnappende Bâ8r begint
gaaturblne
te d,raalen, ea neemt de centrifugalg blazer
cle
9 mee. Deze zulgt de lueht aan doorheen äe luchtflltert
en stuwt ze centrlfugaal naar d.e inlaatkollektor langs
clc openlng 4 welke d,oor een buj.s met grote d,oorneter met
de kollektor in verbindlng staat.
De regeling van de draalsnetheið van d.e overvoed,lngsturblne gebeurt automatlschr door d,e snelheid en de hoeveelheið afgevoerde verbrande gaseen" Hoe ¡ueer de motor
belast iB, dus hoe neer vernogen hij moet ontwikkelent
en hoe sneller h1j clraait, zal- de turblne sneller draalent
en meer lucht aanzuigen en wegdrukken. De overvoed,lngsd.ruk kan a1d,us + Ar4 kg/em2 effektleve dnrk berelkcn.
Het naximum toeiental v'an de groep is 34000 t/m"
Eet ond.erhoud door de voerd.er bestaat er in het
ol1epei1 regelmatlg na te zien ea eventueel bii te vul1en. lïanneer cle motor stilgelegd. word.t belul,stert d,e
voerd.er, het uitlopen van d.e turbine. Zu1ks moet geleidelljk en zacht gebeuren. Een overvoedingsturbc¡ welke onniddellljk stllvalt, moet aan de ond,erhouded.lenet geneld.
,

word,en.

ie ingeschakeld in de afkoellngsonloop van de dlesclnotor, zodat d.e gro€p aan geen
te hoge tenperatuur noet werken. De rulmten nerk 11 op
plaat TT/16 stellen d.e koellngsholten voor
De kamers van het turbinewiel ea de centrifugaal
De overvoed.lngsturbine

blazer

word,en van

werend schutsel

F.

7

elkaar geschelden door een warmte

"

bevellleinestoestellen van de d.ieselnotor.
De illeeelmotor is ultgeruet met een reeks toestellen
welke hcn autorratisch bevelligen ln volgencte gevallen:
- fe lage oliedruk
De

Îe hoge olletenperatuur
Ie hoge watertemperatuur
le hoge d.raaisnclheid..
1. lloeste.l voor te laEe olled.ruk -

P.H '

fls. nr IL/O.9

ptáat or I.I/L7

Dit toestel is aangesloten op de hoofilsneerkring van
dieselnotor, Wanneer er voldoend.c olied.n¡k in de Ie1dlng is, houdt het toestel P.H. de electrlsche veillgd.e

heidsstroomkrlng gesloten. Ingeval d.e olled.ruk lager ilaa1t
11_21.

den O t35 kg/cøZ, opent hct toestsl PH dE velLlgheldsstroomkrlng, raarôoor de gasolis electroklep EoV.G. niet ucer

bekráohtlgù word,t en de brandstof toevoer afeIult. lerzelfder tiJit çordt d.e opwekklng van h.et eleotromagnetlsch
re1alt R Â-onderbrokea, en deze sluit de stroonkrlng voor
opwekklng van de electroklep E.V.S. Dlt heeft voor gevolg
dat de stopclllndsr van cÌe servonotor S.M.A.¡ de lnjectleDoEp P.I. õp nultleblet brengtr waardoor de notor onnlddelIlJk stllva1to De getuigelanF I'.H. dooft onnlcldelllJk.

foeetcl voor te hoce oLletenperatuur T.E.!Ío
Het gevoellg elenent van d1t toestel is lngeschakelcl
la de hoofdsneerkrlng van de tsotorr êtr belnvloeclt het
zclfd,c elEctrlsch contaot clan hct toestol P.Eo lanneer
de tenperatuur van de smoerollo hoger stlJgt dan l10o C
zal bet toestel l!"EoÛl. dle velllgheldekrlng openen en de
Dotor val-t stll, zoale blJ het 1a werklng tred,en van PII
en de getulgelanp IrH dooft onnldðelllJk.
In felte 1s er d,us maar één enkel toestel voor PH en
llH[ sancn, doch het werltt zorrel biJ te Lage olled,n¡k a],e
blj te boge olieteuperatuuro Er valt op te merken clat
de temperatuur van d,e olie praotisch noolt te hoog zaL
konen, zo)-agg de koelonloop nornaal isr. doch wanncer er
zlch ecn breuk voord.oet aan ile koelwateronloop, waardoor
deze op kortc tljd geledigd. wordt, zù het toestel ll.H.M.
d,c motor stlllegg€o.
{ls. rL/og
3. loestel voor te hoge watertenpeqatuu¡._Tr!.M 'f(*¿
LI/LI
IIet gavoellg elenent van dlt toestel 1s lngeschakeld
la de koelçateronloop van de dieeelnotor. Het heeft voor
d.oel, de clieeelnotor op leegloop en vertraagd,e gang te
brengen wanneer cle tcnperatuurvan het koelwater boger kont
da¡¡ 96o Co 0p cleze tenperatuur opent het toestel d,e bekracbtlglngsstroontring van äe electroklep 67. Zulke
heeft voor gevol.g dat de luchttoevoer naar cle pneumatlsohe kleppcn V.A. en V.f , oad.erbroken worðt. Ðeze komen
lntegendeel 1n verblnding net de vrije luchtr zod.at de
ttn¡klucht ult d.e servomotoren 3.M.4. en van de prinaire
beinvloedlng, evenale van de aanzetklep van cle transmlssle Votth ontsnapt. Hierd.oor word.t d,e tractie ond,erbroken,
en de aotor op traagloop gebracht. De getuigelanp L.E.
é¡

word.t ged,oofd.

4. lseetel voor beschermlng tegen te hoge draaisnelheid
f. S; Plaat IT-/O4.
DLt toeetel heeft voor doel de uotor et1I te leggen
wanneer zl jn draaisnelhelil hoger kont dan 13i0 t/m.
werklng berust op het beglnsel van cle nlddelBuntvlfedencte kraoht" Het toestel bestaat ln hoofdzaak
ult een Êxcontrlsch opgehangea massa, opgesteltl op de
aaad.rl jfas van de wateromloopponB" Ðeze as word.t d.oor
tand.wleloverbrenglng L30 door de dieselmotor za)-f aangeðrevsn. 7,1Jn draalsaelheld 1s het d.ubbele van d,eze van dc
Z,LJn

kn¡kas..

1.I_ZZ.

Een

rlng 115 ts vastgezet op de aanged,rcvcn ac 114.

I17 is door micld.eL van een bevestiglngstep aan
de rlng 115r mct spellng, beveetigd, en z1t nct n¡lno
epcling Över de as 114, zodat z,e rond ðe bout kan sllaDe massa

geren,

l[oru¡aal wordt de ¡¡assa concentrlech gehoud.cn d,oor

veer l-I8.

Van zodra d,e saelheld van d.c clieeelnotor ]'JÍ,A

iln

clc

overechrijdt, word,t de centrlfugaalkracht van d.e magsa
I17 groter dan de kraeht van d,e veer 1,18, iaard,oor dezc
word.t samenged:xukt, deze massa sLlngert rond. tle beveetlglngstap t16 en wljkt af van zljn conoentrlsohe baan.
De achroefkop 121 besehrljft een grotere cirkelbaan, Ga
kan nict meer voorbij de paL 124 zonder dezc te verplaatscn, De pal d.raait rond, ziJn as en d,oet d,e grendelpal
126 kanteLen. Dsze nee¡qt in zl ja bewegl.ng cle hefboon 128
mee, d,aar ze solid.air zlja. De hefboon op zf Ja beurt
drukt het eloctrlsch contact L29 open. Dlt contect ls
opgesteLtl ln de velllgheldestroonkrlng van d,e dieselnotor,
zod.at de E.V.G' en het relaia R.Ao nlct &eer bekraohtlgô
wordenr ort de notor wordt op d.ezel"fde wlJze stllgelegd
a1s blJ het ln werking konen van P.H. en f.H.M. Hct enlge
verechil beetaat 1n het nlet ultd,oven van de getulgela^npen.
Inners wanneer d.e toesteLlea P.H,, l.H.M. of 1.8.ì[o ln
werking komen zal d,e overeeastennend,e getulgelanp onnldclelllJk d,oven. In het geval dat de oversneLheldgeehakelaar
IoS. tussenkomt zaL geen enkeLe getulgelanp d,oven zolang
de motor nog draait" ñet 1g uraar nailat d,e notor etlIligt
en bl J gevolg om deze reilen de olleclruk wegvalt dat tle lanp
L
onnldilelll j k nazlen van d.e getulgelanÞen
'H. d ooft.hetHet
gedurende
stllvaLlen wi J st aaa de voerd,er weLk toestel
ln werklng getreden ls. Na stllvallen van ile notor door
oversneLheid moet de hefboon 128, terug in goede stanal
gebracht worden, door z1-j n bovenelnde naar d,e motor toe
te dn¡kkcn. Zie fig, fl/t 0. Er noet minstens 5 nrn gpeL1ng zljn tussen de hefbo om en het electrlech contact.
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III. -

DE TRÀNSUISSIE.

Âlgemeenheden en b-eg_chr:LJvlng vaa de keerkoopellnge-

De volledlge transn'iseie bestaat

ult¡

a) een bydraullsche tranemlesle Volth I' 3? u b
b) een aangebouwtle keerkoppellng Cockerlll.
transnlssle Yolth en de keerkoppel1ng Cockerill zlJa vqst aaa elkaar yerbonclen d,oor bouten
zodanig dat ze samen één geheel ultnaken.
Ilet geheel word,t 1n de Locoaotlef lngebouwd en draagt
op tlrle punten, welke bestaaa u1t de rollagerbussen van
d,e valee as enerzljds en door een kogelgewrlcht 1n bet lld.den aobteraaa de transnleale Volth anderzlJds.
Eet geheel van cle transulssJ.e worclt eohenatlseh voorgeste3.d dõor plaat III,/01.
De dlegelnotor l[ D drijft de priualre as l van d,e
trensnlesle Volth aan over de elastlschs koppellng L?, de
card,anas L5 en b,et tandlwlel 16.
De bytlraullsche

Ðoor tuseenkomst van toegevoerd,e olle ia één der
gaagen van d,e transnissle Volth wordt de secondalre as

2

ln bewglng gebracht. 0p het uitelnrle vaa deze as ls een
conlscb tandwlel 3 vaetgezet, welk la de keerkoppellng geschoven le. Elerd,oor ls dlt tanôrlel, stqeôs 1n aangrlJ-

plng net de conlsche tand,wlelen 4 en 4a welke op rollagere
losd,raalea op de as 6 van d.e keerkoppellng. De as 6 van
cle keerkoppellng 1s voorzleo van eea vaete naaf 7, net
rechtl.lJnlge groevea, waarop aen schulfbus 5 ts aangebracbt,
waarvan de rlbbea aangepaet zljn in de groeven vau de naaf.
De schuifbus kan alðue over d,e naaf glljden volgens de astfJn van d.e B8r dooh wanneer één van beltlen aan een draalend,e beweglng onderworpen wordt, moet de anclere d,ie beweglng volgen.

laaneêr we de bewegingszla van d,e conlsche tand,wlelen 4
en 4a, aangedrevên d,oor d,e secoad.aire as 2 volgen, zien ne
ctat ôeze tandwlelen 1n tegengestelde zin d.raaleu. In dle
voorrvaard.e kan d.e draalzln vaa ðe as 6 ond.erworpea wordea
e,an een reob,ts- of l1nks d.raaieade beweglng. Zulks gebeurt
d,oor d,e Echulfbue 5 in aangrlJping te brengen rt zt| net
de tandkrooa van het tandriel- 4 of net d,lt van 4a.
Onderetelt Öat cle verscbulfbare bus in aangrljping
gebracht wordt net tle tandkroou van het conlscbe wlel 4,
en terzelfcler tljd ln aangrljplng b}ljft net d,e vaete naaf
7, daa zal clþ as 6 cle zelfde beweglng krlJgea als het coaleeh tandwieL ,4.
De tandwlelen net reehte vertand,lng I en 8a zltten
vast op d,e aE 6 eô d.raalen blJgevolg ln cte zel,fde z1n.
III-01.

Vorsohulven re ôe bue $ zodlanfg dat ze ln aangrlJflng kont
net tendrlel 4a ea terzeLfder tlJd 1n aangrljplng bHJft
net do vactc naaf 7 t dan zal de as 6 ln tegeageeteldc zla
draaien. Ult betgeea vooraf gaat zlet nea ùat d,e ôraairlobtlag van cle ¡s 6 ¡et zt|a vaete tantklelea I en 8a naar
rlllekeur kan gerlJzlgü-worclen, nlettegenetaanüe ôe draalzla ven ðe ¡otor altljd deøelf<le ls. Het felt dEt dc êraalzln v¡n d,e tandrlelsn I en 8a kan gerlJalgû word,en heeft
voor gevolg dat ook ôe ôre¿lzln vaa de tanùrlelen 9 eB
9a gcrlJzlgd ;orût dasr d,eze eteed,a net el.ka¿r ln aaagrJ,Jping z1Jn.

Op te nerken, ctat de versebulfbare bua ln ðe nldôengtaad geen eakele overbrenglng van beç€glng toeleat. In
ðlt geval ôraalen d.e eonlsohe taaôrlelen loe oyer bun

rollagere.

8, 8a, g en 9a v€rtaadrlelen I en 9 êB€r-

f,en nerke oB dat ele tandwlrf"o

sohllleade ôoometers bebbea.
z1jða en 8a eu 9a anûerzlJüe, zlJn eteede net elkaar la
De

eanerlJDlng.

De as 1,0 ls voorzl€n vaa gleuven vo1geas de aaIljn,
raarln de rlbbea van d,e u elfde. vornr van het brede vor-

schulfbere roaðeel (ff ¡ lngrljpen. Eet ronðeel kan rtus
over d,e as L0 geschovea word.en, d,ocb ranneer eea ven belde aen €sn clraalende bereglng onderworpsn word,tr aeeut
hlJ de anûere llg€¡
Bet versobulfbaar rondsel 1.1 ls aaa zlJn bultenoltrek
vooralcn vaB tanôen, ôie in aangFlJpiag kunnen gebraoht
rorda net ðe taadkroon van hct tanürlel 9 ofrel net 9a,
In elk van deze gevallen bLlJft het roaùcel. terzelfder
tljd eteed,s ln aangrlJplng net bet tandrlel 12 v¿a ôe
hulBaa (valse as) 13.
[anneer fret versohuifbaar nonclsel 11 ln dle mldd.enstend, geplaatatf ôraalen de tandçlelen 9 cn 9er Los
over ðe aa 10, d,aar ze op rolJ,agers opgeetelô ziJa¡ €r
nord,t d,us geea beweglng overgeb¡ach,t.

Door het verechulfbaar ¡ond.sel te verplaatsen, zoðat
bet ln aangrlJping kónt aet de kroon van tanðwle1 9, zal,
ðe bereglng konende van de keerkoBpeLing over tand;ielea
I en $ op bet rondleel en blJgevolg aan de ag l0 overgebraoht word,en, waarðoor ook het tandrriel 12 ea cle bulpas
13 beglanea te draalea. Op tte hulpae of valse'as zlJn de
tlrlJfkrukken 14 en 14a o¡rgestelô, die de koppelstaagen

aanûrl,Jven¡ en aldug ðe

rlelsa

ôoen draaien.

De asnôrlJvlng van ôe valge as kan ook bekomen word,en
over tle tand,rlelen 8a en 9a¡ nlte het verscbulfbaar roaclsal ln aangrlJplag te breugen aet ôe tanôkroon van tandnlel 9a. Dc verboudlag van dc doo¡qoters 8a - 9a ls vêrach1l1saô ven cleze vaa ile taadrtelen I €R 9r ¡odet voor een
zelfde ðraalsneLbeld van de keerkoppellag¡ ôe ôraalenelbelô
vaa d.e ag 10 en bljgevolg vaa de valee BEr zaL versehlllen
al naer gelaag het verschr¡lfbaar rond,ecl, la aaagrlJplng
1s net tanðrlel 9 of 9a.
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De verhoudlng van d,e taadwlelen I en g
doze van de tandwlelen 8a en 9a - 11653.

= 2145 terrlJJ.

HXerult bI1Jkt tlat de beweglng het meest vertreagô
I en 9. Doch ôoor d,eze vertral
ging verhoogt het overgebracht koppel, zodat dc Looonotlef
een grotere trekkracht kan ontwlkkelen ôoch net beperkte
¡nelheld. llerçlJl cte vertraglng veel, nlnder J.e over de
tanôrlclen 8a eu 9a, raardoor voor dezelfðe uotorûraalenclhe1ô, eea hogere snelhelô van de Locouotief ken bekonen
worôen, d.ooh net miader trekkracbt.
De overbrenglng over cle tendwielcn 8a en 9a noent
uea bet reglne voor baansneLheld, terrljt de overbrenglng
over E en 9 cleze ie vool rangeerðXeagt.
word,t over de tand.wlelen

BlJ lnschakelen van het baanreglne kan ûe looonotlcf
\nþ net na¡lnr¡¡

eea naxinum snelheid ontwikkelen vaó 44
trekkracht ve,n $..{00 kg.

In rangeerregirue ls d,e ¡naxlmun enelhelô van üe looonrotlef beperkt tot 28 km/b,, doch mct naxlnun treklracht
van

1l

000 kg.

Eet verplaatsen van het verechulfbaar rond,gel 11 of
van d,e versehulfbare bug 5 nag enkel naar gebeuren wanneer
alLe taudrlelen volledig stllstaan, allt rlf zeggen, det de
loconotief voLstrekt moet stilstaan, ea de trangmlsele
geledlgû.
llaaneer de keerkoppellng of de gammaechalcelaars ln ðe
nld,clenstand staan, noet zeLfs d,e motor atllgelegô worûen,
daer d.e eecondaire as ln beweging kan gebracbt zlJn d,oor
lucbtwervel-lng

in

de hydraullsche transnissleo

Noraaal kaa ile keerkoppellng naar twee etanden lnneuÌBn¡ Ofwel ls ile gchuifbus 5 ln aangrlJplng net tanrlrlel
4 ofwel net 4a, er bestaat geen ken¡nerkeade tusseaetand,.
De ganmaschakel,aar evenwel kan net d.e band., net be-

buJ,p van een bljzond.ere hefboon ln de nlttdenstand gebraoht
en daar vergrendeLd word,en, door een aangebouwde velllgheldsgrend.el. Dlt zal d.oor de voerder ultgevoerô worðen,
wanneer d,e locoootlef noet gesleept word,en, b.v. 1n geval

van averlJ.

In normaLe dlenat word,en d,e scbulfbus en bet verschuifbaar rondsel d.oor de voerd,er van op afstand bevolen.
Zulks gebeurt cloor luohtdruk te sturea naar de tê8pectlevellJke eervomotoren (plaat LIJ,/OZ).
Soven ile keerkoppellng evenale boven ôe ganna sohake-

laar ls een servonotor aangebouwô. Deze servonotor bestaat ult een clllndrleche bure waarln zlch een zulger kan
verpLaateen. 0p de verlengd,e zulgerstang 1s een vork beveetlgd, d,1e elnùlgt in rle nlddengroef van het rond.¡el.

[anneer de voerd.er lucbt toe]-aat aan een der zf.jden van
de servomotor zal de zulger net zlJn stang en vórk aaar
ile tegenovergestelde zlJde ged,reven word,eñ, zodat het
road,eeL zich verpLaatet en ln aangrlJplng kont.
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0n het ronclsel van stand doen te veranileren voletaat
d.e voerd,er, de eerst net druklucht gevulde rulmte
van d,e servomotor, in verblnðlng brengt net de bultenlucht,
terrlJl d.ruklucht naar de andere zlJde gestuurd. word,t.

het det

De zulger van de servomotor word,t au naar de anilere
zlJde van dè cillnd,erged,revenr êr neemt door cle vork, het
rondsct Iaee, dat nu met het and.ere taad,wleL ln aangrlJping

komt.

Beide servouotoren zljn gelljk, 1n ultvoerlng en werhebben ze als ond,erscheid,, dat d,e servomotor
van d,e ganma, net d.e hancl ln de nld,denetand kan gebracht
word,en en van een grenclel voorziea ler oo hen 1n die etaad,
te gread,elen, terwlJl zulks blJ de servomotor van d,e keerkoppellng niet het gevaL lg.

klag, alleen

},TT/OZ en flg , Í.IT/AL steLlen d.e servomotor van
met zlJn vergrendellng voor.
Yoor de bedlening op afstand, van de keerkoppellng,
beschlkt ùe voerd,er aan weerszijðe van d,e stuurpost ovet
een haacleL. In het nid,clen van de boord,tafel ls een hantlel net één band,vat voorzlen voor de bediealng van d,e gan¡¡aschakelaar (fig, I/Oz) .

Plaat

d,e gamma

lanneer de voerd,er cleze hand.ele verplaatst, bewerkt
h1j een pneunatisehe klep, welke lucht d,oorlaat naar ééa
zljde van de betrokken servomotor, terwijl de and.ere ztjde ln verbindlng gebracht wordt net de buitenlucht. De
paeunatisehe kleppen voord.e keerkoppeling en d.eze van cle
ganmasehakelaar. zlJn volledig gel1Jk van bouw en werking
(zíe plaat V/03).
De handeLs van d,e keerkoppe).ing en de gamma zljn gegrend,eld, 1a hun elnd,stand.en. 0B ze te kunnen verplaatsen,
moet lucht gestuurd, word,en naar d.e ontgreadellngeservomotor. D1t verlvezenli jkt de voerd,er door op d.e ontgrendellngsknop B.D.V. (p1aat ,t/O3) te drukken op voorwáard.e:
a) Ðat het versnelleÈand,wlel 1n de stand 0 staat.
Itet is maar eakele in deze stand. d.at de klep V.D. lucht
doorlaat.

b) Dat d.e loeomotief volledig stllstaat. Ind,len
zaJ" d.e taster T.P. de toevoer
van luebt naar de ontgrenclellngservomotoren beletten.
c) Dat de hoofd.verdeler van de hydraulieche transmlssle, ln zijn hoogste stand. is, dit wil zeggen op leegloop van de transnissle, zonlet zal- d.e versperringsklep
vaa de transmlssle beletten dat de lucht naar d,e ontgrenzulks nlet het geval is,

tlellngegervomotoren gaat .

Er d.lent nochtans op gewezen, dat cie ontgrend,ellng
1a tle h1e¡boven genoend.e voorwaard,e kan gebeurd, zljn,
d,oeh dat gedurend,e d.e bewerking van het onleggen van d,e
hendels, de locomotlef 1n beweglng kan komen, b.v. op hellenil spoor. Iu d.it geval kunnen zleh hevige sohokken voord.oen btJ het lngrlJpen van de tand,en welke beschad.iglng
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kunnen ond,ergaan. Daarom 1s het voorgeschreven clat dle
ren, ged,urende het overschakeLen moet aangeeloten bl1Jven.
De Érnerlng van de keerkoppellag.

De snerlng van de keerkoppellngskast wordt verzekerd,
d.oor een volunõtrieche tandwiãLponp "CORI[Â" type L 60 nunner 1,18. Deze ponp wordt aangeôreven cloor cle aa van de
rltrichtlng of keeikoppellng. Ze 1s langs tle bultenzlJde
van ile kast op dle as bevestlgd,. Een manometer 1n de
stuurpost, taãt toe de tln¡k na te zi.ea welke schoumeLt

volgeãs dá rljsnelheltl van de locomotlef tussen 0 en
2r5-kg/cø2. óe lagers worden aldtus on4er tlruk gesmeerd'
evenals de rondsels en conleche tandwielen. De grote
tandtrielen worden gesneerd doos spatsner"f.ng daar zlJ in
het ollebacl oaclergedonpeld zlJn.

B.

Beschri v1
g

Bouw

e

e

bedienl
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de trans-

a

L 3? Itb voor dieselloconotieven

R.92.

I. Beschrlivlng.
a) Àlcemeenheden.

'De
transmlssj,e Voith ie eea stronlngs- of hydrodynanlsche transmissle ilie steunt op het princlpe van
krachtoverzetting d,oor de massakrachten dle ontstaan
d.oor bewegend,e

vloelstoffen.

De vloelstofnasea bekomtr d,oor d'e prlnalre â8r aaageclreven d,oor d,e motor, een versnelLing door beniddellog
van het ponprad. Irangs de kant waar bet vemogen wordt
afgenonea onðergaat cle vloeistofuaesa een ve¡lraging ln.
de-turbine. De d,oor de diegelnotor ontwlkkelde en beschlkbaar gesteld.e energie word,t bii de lngang van cle

transnissle ongezet'in stromlngs- of kinetiscbe ene rgie
of energie van beweglngi blj de uitgangszijd'e wordt d.eze
energle terug omgezet in nechanleche energle.
De elenenten die voor d,eze energieomzettlng zorgen
zlJn stroningskringlopen volgens het Föttinger-prln^clpe
en-nanelljk: een kõppeLouvormer als eerste trap en hyclraulleche koppelaars als II en IIIe trap. Iedere_Frlngloop
kont tuesãn voor het bekonen van d,e naxiur¡.usnelhelð van
cl.e loconotlef ; het 1s steeds d,eze kringloo p die voor een
bepaalde enelheld,szone d,e gunetigste krach t overbrenging
blédt ttle automatiscb wordt lngeschakelcl. Ilet 1n- en
ultschakelen van de hydraullsche krlaglope n geschiedt door
het vullen net vloelstof en het ruinen d'er kringlopen en
tllt autonatlsch en volgens ùe rijsnelhefd van d.e loconotlef d.oor tussenkonst van ile centrlfugaalr egelaar.
rIr-o 5.

Eet gebrulk van wr{ Jvinge- of kLaurkoppellng_€n en
vaa vergrèndellngen 1e volledig vermed,ea. De volletllg
!¡ydraullsohe rérkrlJze van de Tr¡rbo-transnlssle Volth
bleût de hoogete garantle voor de bedrt jfezekerheld.

Ooeteilln¡ en sohlkklnl dcr org&nea.
De lngangeae I çordt reohtstreeks aangedreven ôoor
no
ôe tor¡ ôe as 1ðrljft, tloor het paar tandrlelen 2 8a
3de prLnairc Bs 4 aan¡ op.d.eøe as zljn het ponprad ! van
de ko Þpeloavorasr (Ie trap) r het ponprad 6 van dc ko¡rpelaar (Ife traB)r en het ponpratl ? van de koppel.aar van
van cle ILIe trep bevestlgû.
Hct koppôlr optrettenù op het turblnewtel I vaa cle
koppelonvornér, roidt op .de ultgaagsas 13 vaa cle transntãeie overgebiaabt dooi tugeeakomet van bet buls 9 vea
de koppeleal (Ife trap), door bct secundalx- of turblnerail IÓ-ven ûeze koppelaar eúr het tanchlelpaar 11 ea 12.
De ultgangsas drljft op haar beurt d.e valae 8s ada door
tuseenkonet van kegelvornlge taniklclea en d'e Palen clllaôrleobe tanôrteLen van de aaa de transelsele aangebourb)

ôe keerkoppellag.

?'oLang 1n ôe

Ie tlap,

de koppelomvonûer gevuld

lst

zlJa bc1ôe-koppel,aars - IIe en IIIe trep : g_e1sü18d en
ôráaien øe medo d,oor d,e daarln aanwezlge .l-ucbt.
In de IIe trap d,aarentegen, zlJn ôe koppeLonvorper

en tle koppelaar (IIIe trap)geledl_gd ea le alleea de-koppelaar van de IIe trap gevuld. Het koppelt
optredea¿ óÞ het turblnerad 10, word.t op qe üXtgangsas
f3 overgeôrãgen d,oor het tanôwlelenpaar Llr 12.
Is de koþpelaar van cte IIIe trBP gevuLôr dan zlJn
ôgd<rlnglopen van cte trappen I en II leôlg. D9 l.op-pelo,verôracht-geschleilt nu van- het ponpraô -7 naar het turblaeraô
14 en over het tandwiel-enpaar 15¡ 16 naar de ultgaagsae
13.

(Ie trap)

Ia de.hyclraullsche koppeLaars vaa de IIe en de IIIe
trap rord.t het koppel nlet omgevotad,. Er bllJft nochtans
een verecbll 1n anelhelô beetaan tussen het ponprad eB
het turblnerad tengevolge van de sllp.
De afnenlag van bet vernogen gesehietlt over twee verechllleade tandwielverhoudlngen zoal.s ôit ook het geval ls

blJ necbanlsche overbrenglagen.

De overbrongingsverhoucllngen der tanilwlslparea 11,
LZ ea 15, 16 zlJn zod.anlg gekozenr ttat het verl'oop ôer
trekkracht voor b,et gehele enelhelclaberelk van de looomo'
tlef z,o gunetlg nogelijk weze.
, Eet verschlL tugsen een zuivere mechanlsche trangnlgsle cn een l¡yôraullsche tranenlssle¡ blJ bet overschakelen
van trap I1 naar trap III bestaat hlerln dat de twee tanôwleloveibrenglngen nlet lngeschaleld worôen door nldðe}
van klauw-.oi nãchanlsche wrlJvlngskoppellngea mear çeI
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vullen van turbokoppelaare. De overschakellng
gescbiedt dus ltcbt, vrlj van etoten en daardoor zond.er
sIeet.
Bultendien wordt cle kracbtoverzettlag b1i het o&sohakeLen nlet onderbroken door het felt ôat cle volgend,e
kringloop reed,e gevuld. wordt terrt jl d,e vorige zieb, Iedlgt.
c) Bedlenlnc en verdellns ( Plaat r.fi,/oz) .
cloor het

De d.oor de motor aaagedreven prinalre as 4 vaa ðe
transnlesle ôr1jft, d,oor tusgenkomst van het clllndrlsehe
taaðwlel 17 en de úegelevornige tanðwlelen 18, de vulpoup

19

8&rr¡

De vuJ.ponp 19 zulgt de ol1e aan u1t het ale oLi'ereservoir opgevatte karter van ôe transqissle en stuwt zQ¡
langs de Lõi¿fag 20 naar tle hoofdverdelers. Volgenede
stand van de zulgers 2L en 22 gaat de olle ofwel laage
le1ôlng 23 Baar de koppelomvorner (trap I) r ofwel langa
Ieidlng 24 naar d,e Ie koppelaar (trap II) of langs leiding
25 naar ile 2e koppelaar ( trap III ) .
Âan het laagste punt vaa de koppel-omvon¡¡er bevlndt
zlch de le1d1ng 26 die oaar de hoofdvercleler leltlt. Door
deze Ieltllng kan d.e olie uit de koppelomvormer strouen
langs d,e borlngen 40 zoclra worclt overgeschakeltl naar de
eerete koppe}aar (trap II).

Het ultschakelen van een krlngloop wordt op eenvoudlge wiJze bekooen ðoor het afeluiten van de desbetreffende
toevoerlelcllng 23r 2¡[ of 25 Õoor de zulgere 2L of 22.

tret werken 1n koppelomvorner vloelt op contlnue wiJze een geringe hoeveeLhelð olie Langs de opening
27 terug naar het karter; deze olie heeft zlch venrarmd.
tea gevol-ge van d,e onvolled.ige overzettlng van deld.netlecbe ln nechanleche energle¡ tl1t versohll ðatzich voord.oet ond,er votm van warnte-energie wortlt aldus afgevoerd,
net de ol1e.
De hydrar¡l1sche koppelaars zlJn eveaeens aan d.e buitenontrek van de koppelaarsscbalen voorzlen van klelne
openlagen 41, langswaar ookr oP ononderbroken wljze¡ êeR
welnlg olie wegvloeit. Door het felt dat het read,ement
der kõppeLaars-98Ø bedraagt, d.1ent slechte een geringe
verlleswarmte te word,en afgevoerd en zljn altlus cte d.oorvoeropenlngen betrekkeltJk eng. trorttt d.e aanvoer langs
d,e Leldlngea 24 of 25 etopgezet, d.an zullen cle koppelaaret
na een bepaalde tiJù lange d,eze openingen worden geledigô.
0n de n¡lntiJd te verkorten en ald.ue de overschakellng
van een krlqgloop naar een andere te bespoeðlgen zijnt
aan de bultedontrek van de koppelaars saelrulnkleppen
42 voorzlen.- Ðeze latea een grote d,oorstroomopenlng
vr1J, wat een zeeî snelle ledlglng van d,e koppelaar toe:
laat zod,ra de aaavoer langs d,e leldingen 24 of 25 worclt
etop gezat. Deze snelrulmkleppen sluiten zich autonatlsoh
zod,ra de koppelaar ten¡g wordt gevul,ô. Iedere koppel-aar
1s voorzien van 3 snelrulmkleppen.
Geclurende
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.

Ied.ere snelruirnklep bezlt als enig beweegbaar d'eel'
een geharcl dun neuÌbraan 43r bij gevulde koppelaar sluit
dlt nenbraan het ruinkanaal 44 af.

Het nenbraan is met speling 1n het kleplichaa'n geplaatst en wordt alleen onderworpen aan de oliedn¡kklng
èn aan d,e centrlfugaalkracht te wijten aan de rond,ge-

sllngerde olie.

BiJ het vuLlen van het rlngvormig aanvoerkanaal van
de koppelaar, worilt eerst ol1e aangevoerd langs het verdeelkããaal 45 naar d,e clrukmlnte boven het nenbraan;
hierd,oor wordt het menbraan op zl jn zitting gedmkt.
Daar de oliedrukking blj het vullen van de koppelaar
slecbtg lngrlJpt op een kleinere oppervlalrte van het menbraan langã ae-b:.nnenziider bliift het membraan pP zijn
zlttlng võor zover d.e hoofd,verd.eelzulger van cle betrokken
koppelaar 1n de stanal 'f vullenr staat.
Het geschroefd. afslultdeksel van de snell:u1nklep is
voorzlen van een centrale borlng 46 waard,oor op ononderbroken wljze een weinlg olie wordt weggeleld. naar het karter.
Wordt de olleaanvoer naar de koppelear afgesloten

d,oor de zuiger van ile hoofd.ve¡delerr dan word.t het verdeelkanaal 45 geruirud langs de ontlastlngsborlng ln het
afeluittleksel van d,e snelnrlnklep.

Ingevolge de nog heereende oliedn¡kklng 1n d9 koppe-

laar en-door d.e eentrlfugaalkracht, beweegt zlch het ¡nenbraan naar buiten toe en naakt äe zlttlng vrlj; hierd,oor
. Ontstaat een grote doorstromlngsopenlng 44 wat de snelle nrlnlag van de krlngloop verzekert.
81J stllstaande motor zlJn ?11-e- kringlopen ledig en
al cle fðf¿fngen zlJn dus zonder clrukklng. De verd,eel organen nenen de stand in aangegeven op het schema.
Reeds blj traagloop van de motor geeft d'e vul- en d'e

verdeelponp reed.s vóldoend.e oliedrukking voor de bedienlng van d,e kringloPen'
De olied,rukklng, nod,lg voor het onseha[elen van cle
boofdverd,eelzuiger wordt gelevero door d,e tanilradpomP lpa.
Deze wordt evenéens aanged.reven door de tanciwielen L7 en
18. De o}le word.t door-d.eze ponp langs d.e lei¡tn$ 30 naar
de vulklep 3f gestuwd.. De olie die stroont cloór cle leidlng
en word't
30, word.t vooráf gerelnlgd 1n een schraapfil-ter 47van
I
dnrkklng
aoór de overstrooñttep 4ð op d.e verelste
d,e
tot L2 kg/eøZ gehouilen. .Wanneer de vulklep nu_door
pneu-natfã'cfre Uã¿ieniqg .(stand I) wordt geopend' gan kont
leidlng 32 onder olie-drukklng. Hieriloor ¡sorden cle instelzulgers 13 en 33a naar omlaag ged,uwd.; aldus geeft de zuíger-21 verbincllng tussenleldlng 20 der vulponp en het toevoerkanaal 23 van de koppelomvormer.
I II-OB .

Hlerdoor wordt de koppêlomvormer gevul-il.
Volgene d,e stand van de hoofclverdeelzuiger 2L, wordt
cte d,ruklucht, nodlg voor tle bedlenlng der keerkoppeling,
door d.e vergrend.ellngoklep 79 onderbroken of vrljgegeven.
B1j leegloop van cle transmissie staat de hoofdvercleelzulger 2L in de bovenste stand en de vergrendellngsklep is geopead,, Nu kan de omeehakeling van cle keerkoppeling geechleden voor zovet de andere beveillglngslnrlchtlngen vaa de locomotlef 1a de gepaete stand staan. Staat
de hoofdverileelzulger 2]. 1n de stand vullenr d.an 1s d,e vergrende),lngsklep gesloten. De omschakellng van ile keerkoppeling kan nlet geschieden.
De regelaar van de turbotranemissler die zorgt voor
bet autonatisch overschakelen van de ene krlngloop naar de
and,ere, word,t aangeclreven door het tand.rad. 34 van tle sêcunclaire aÊ van d,e turbotransmi.ssie.
De regelaar bestaat u1t centrlfugaal gewiehten 36 en
een verdeelechulf 35.
Verhoogt de rljsnelheld van de locomotief, dan verhoogt tevens d,e omwentellngssnelheid der eentrifugaal
gewlcbten 36 en cleze worden d,oor de centrlfugaalkracht
naar buiten gedrevcn.
De regelaar voor d.e turbotransnissie qet de kringlopen is zod,anlg opgevat dat hli 2 snelhed,en bepaalt.
0nschekelpunt van trap I naar trap II en omschakelpunt van
trap II naar III. Ale onschakelpunt wordt de rijsnelheid
bedoeltl waarbij van de ene naar cle andere trap worclt overgeschakelcl.

Door de sfasfegte die d,oor de veröeelschuif 35 vaa
de regelaar word,t afgelegd Þ1j het eerete onechakelpuntt
worclen de leldlngen 37 en 38 onder d.rukklng gebracht.
Hlerd.oor word,t de inetelzuiger 33a en de hoofd.verdeelzulger 2L 1a de onderste etaad gedrukt; aldus word.t
de verbiading tussen de leidlngen 2O en 39 verrvezenLlJkt"
Gelijktijdle gaet de hulpverdeelzuiger 22 naar boven d.oor
d,e diukking-1n de leltllng 38; ald.us geef t ile zuiger verblnding tussen de leldingen 39 en 24 ea d.e koppelaar van
ite IIe trap word.t gevuld.,
De koppelomvorner word.t terzelfder tlJð geruimd door
d,e afvoerlelding 26 .en langs d.e afvoeropenlngen 40 van d.e

hoofdverdeelzulger 2l naar het karter.
Verhoogt nu verder cle rijsnelheld van d,e loconotlef
en alclus ook het toerental van d,e regelaar tot het omscbakelpunt van trap II naar III r clan wordt d,e verd,eelschulf
35¡ d,oor de centrlfugaal gewlchten van d.e regelaar 1n een
zuikdanige stand gebracht, dat de leiding l8 terug zonder
dnrk valt.
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Hlerdoor valt d,e tlrukklng weg 1n tle n¡1ate oader dc
trul.pverdeelzuiger 22i deze zulger word.t cloor een stelveer
ln de ond,erete stand. (etand ven het echene) gebracht ea
alôus rord,t d,e verbindlng venrezeallJkt tussen de 1e1ô1ngen 39 en 25.
De koppelaar van trap III wordt gevuld en cle koppeIa.ar van trap II word,t genrlntl langs de saelrulnkJ.eppea.
Daar d,e ceatrlfugaal regelaar door d,e eeouad,alre ag
van de transnlsele word,t aangedrevenr zou d,e o¡¡echalellng
van d,e ene kringloop naar de aadere steed,s gebeuren b1J
een vaste rijsnelheld. De omschakelpunten slJn bepaald
blJ vollast en bied,en bst gunstl.gete verloop ôer trekkracht
ln functle van de r1Jsnelheld,.

BlJ deellast ls het gerenst, net het oog op een oontlnu verloop d.er trekkrachtkronme, het o¡¡schakelpunt van

trap I naar fI te vervroeg€Bo
Ðoor cl,e prlnaire beinvloeð1ng 58 çordt berclkt, dat
het onschakelpunt van trap I naar II wordt aangepaat aan
het van d.e notor gevergde koppel"
De cll-lncler 6I, van d.e prinalre belnvloedlng en de
servonotor Snü.Â. vaa de vermogearegellng van dle notor,
word.en geza¡nenlljk in werklng gebracbt d,oor d,e fljnregelklep V.A. 1n de stancl f tot II van het versne].1erhsndw1e1.
Ze werken pneuoatieeh Ba¡renr op zulkdanlge wlJze, ôat de
veer 59 steede d,oor de hefboon 62 ?,o voorgespannen worôt,
dat het omschakelpunt beantwoord,t aetr een zo gunetlg nogelljk verloop d.er trekkrachtkronne.
Het tweede onscbakelpunt van trap II naar trap III
1g hoofd,zakellJk bepaaltt door cle veer 63 en sordt slechte
getleeltelljk gewlJzlgd d,oor cle prluaire belavloedlngr
daar biJ bepaalde onstand.lgbedenr f,€ed,s blj het vervroegen
vaa het tweed,e onschakel-punt, het toerental van d,e motor
lager zou dalen dan het toerental blJ traagloopr
De werking van d.e transnlssl,e zoale t1j gB voorgaand,e
bladzljden werd ultgelegô, le wat uen noeut "De volled1ge
vulllngn.
De volLedlge vulling wordt bekomen cloor het openen
vaa de vulklep ?4. Zulks gebeurt door tussenkonet van üe
pneunatiache flJnregellngsklep V.4., welke vanaf d,e stancl
I tot en met de stantl II van het versnell,ershand,ç1c1, d.e
luehtd,ruk regelt. Deze cln¡k 1a begrepen tuescn ÌrI kg/cn2
1n stand. I, {ot 5r8 ke/en2 1n stanð If .
Bultea d.eze standen kaa bet handwlel ook lngesteld
worden op stand, S, stand van gedeeltellJke vuIl.lng genoend.
In' d,eze stancl wordt de pneunati eche klep - V. î. geopend ,
en laat ile dn¡klucht toe, oaar de aervomotor 80
relke boven d.e hoofd.verdeler 2L opgesteltl is. Onder lnvloedl van
de druklueht wordt d.e zuiger 81 nasr beneden ged,nrkt,
waard,oor ook ile zulgere 33 en 33a verplaatat word,ea.
rIl-10

De slaglengte van de zulger 81 1e zod.anlg geregeld
öat cle hoofd.verd.eler zlch verplaatat over een afstaad,
ille alechts een gedeelteliJke openlng van de kanalen ZO
en 23 venekt, terrlJl het kanaal 26 eveneens ged,eelte-

IlJk

geopend,

blijft.

Dit beeft voor gevolg dat maar eea beperkte hoeveelhelô olle aaar de koppclomvo¡mer toegelatcn word,t, terrlJl
tevena de afvoerleldlng.getleeltellJk geopend, bllJft.
Onder deze voorwaa:rcle word,t bet motorvetnogea Baar
gedeeltelijk overgebraeht op de eccund,elre BB.
De stenô $ ls aldue aangerezcn q d,e blrtlh ln be;eglng te houdea met beperkte snelhelô Ea on de tranemlsele
te vullen vôôr het elgeallJk aan¿etten van het voertulg
b.v. vôór het op veillg stellen van het seln. lanneer'
nu het seln op velllg gezet rordt, kaa het haadrlel oD
etand f en zelfe verder gebraobt worôen, zonder gevaar
dat d.e motor zaL ðoordra¿lca ea het voertulg zaL onnlôilell1Jk aanzettsn.

Doordat tle hoofûverdeler 21 zlch verplaatst heeft
zal- ook in clezs gtand de vergronctellngsklep 79¡ ôe luchttoevoer naar cle grentlels van ôe bedlealngshandels van cle
kecrkoppeling en de gÊBnaÊrchakelaar afsl,ultea z.odat eleze
nlet kunaea bedlentl wordea (platen ],I,T/O3 en V/03).

jvlnc van de comproasor.
De Luchtconpreasor le etlnghouse rordt eanged,reven
d,oor cle prlnalre as van do transnlssle Voltb iloor nlôôcl
d) .[antlr{.

vgn rie¡none

Hlertoe zlJn bet ultelnðe van d,e prlualre as en ûe
kn¡kas van de compressor vooraien ven oen rlemcehlJf net,
5 gleuvea, raarln trapezlun riemea llggen.
De comBrsssor çorôt clue oB onreohtetreekce rljze cloor
cle clleselnotor aangeclrevêa, doob gezlen de prlnalie ¡e
vaet verbond.en 1s aan d,e notor, zal ôe oonpressor etceüe
draalen, evenreôlg aan de sotordraaleaolbelil.
laaneer de.na¡Lmuudruk 1n het hoofdreeervoir berelkt
worclt ele compressor op nullast gebracbt, door d,e regelaar type I, welke ôe lnlaatkleppsa geopend hou(ltr tot de
tlruk ln cle hoofd.reservolr tenrg gedaald ls. tot 6fk'g/ew2
'
(z1e paregraef V (lPneunetlsebe-lnetellLntx) .

ls,

e) Pgl@.
Blj draalead,e motor worden cloor ôe vulponp IB eea
welbeBaalôe boeveelbelô oU.e haar de warnterleeelaar getlrukt langs cle lelding 28. Door een gekallbreerde oBãntag
ln de leldlng 28 kan deze hoeveelbeld ol1e tot dle etrlkt
nood.wenðige raard,e word,en beperkt; deøe nlnlmun hoeveelhelð 1e ôuedanig te bepalen, dat het optred,eade rarnteverLles ook blj eea volbelaetlng (blJ een olletenperatuur
van 80 - 1000) wordt afgevoerd.'
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Door de ve¡mlntler{.n6 d,er hoeveclbelô tc Ìoelcn oLlet
kaa een groter aaadeel dõr totalc boeveelbelô_olle_gelevcrð

iloor tta iulponp rorclea aangotondl voor bêt sncl vullcn
het oaschakelcn vaa de krlnglopra.

cn

f) fuerlns.
rorÂlIe tanôradercn €n rollagcrt van dc tran¡üeslc
1e1Deze
¿en atãonderltJk gemecrd door-ðe letêlngca- 19. -.
rerd
die
olle
net
¿iãeeo-"orAen ãàvõeù door cte vulnoûPr
gerõtnXgd ln dã aehrgapflltar 47. De rcrk.lne ô9T- emerdag
Ëanet ef vaa ðc doorlaatbaerhelð van de sobraapfllteTi
ôãñ ftfter moet mlneteng eena per dag çorüen <loorgeôraelô
ea moet regelnatlg rordcn gerÊlnigû.

BlJ rtt van rle Loosnotlef net stlulggeadc notort
zorgt ùã sossrponp 57, aangêôrevG3_ôoor ôe scconôetrc
es õan cle tranãnfËeler voor ðe voed:lng vaa ôe meerln-

rfcUtfne.

??ngedrcven d,oor
lgrût
ên
taadradãreñ
55 en ùe kegelover-cle
51
Ba
cle secuãðalre
vortlge tandraùerea 56,
Deza vel1llheldlgguee{Tonp

De d,raa1z1a

der

emcerponD Laa eok ongekeerô

hlervoor zlJn terugel'agkleppcn 5?a voorzlen.

2.

zlJn;

Bedl enlac cn Controle'

len d, r trancalecle.
Het vullcn der transmlssle noet gesehleclcn net een
mlnerale oIle van 2-2t 8o I blJ 50o 0 net vlakke vlecoelteltskurve ea met goeåe sneereigcnscbappen: þen¡¡to oLle
moet goeðe antleehulnelgenachappen hebben en volÖoenôe
teersTantl bleden tegen veroud,erlng blJ bedrljfetenperatuur
a) Het vu

tot

1O0o

Co

larcrklng hcbbea op de
transniscleôelcñ in etEal,, gtetlJzer, bå1ü gletlJzcrr alunlnlun ca neeslng. Eet eiolpunt vaa ôc gebnrlkte_ ollegezcJ- bepaaLô wordãn door de rlntert€ups¡¡tuur vrn het
b1eù ;ãar ile tranemlgsle zal rorden gàbnrlkt.
De olle neg geea corrosleve

reeils verontreini8de
GellJkrraardlS betitelde oliesoorten ofzi.in
niet toelaatbaer
vloeistoffen en mengs"ru voä ;ii;ãoorten,
ilaar d,it kan aanleiding

3t

- 42'

geven tot schulmvo¡ning, Het volstaat nlet alleen dat
éen olle dezelfd,e vettlgheld heeft al,s bovenvetmelde
soorten. Ile nelglng tot schulmvormlag in de vereeblllend,e
beôrlJfsonetandlgheden van de tragFuissle 1s nede d.oorelaggevend, om een bepaalde soort olidÞ!ôngescblkt te aanzlen.
lanneer cea oLle- nelglag heeft tot sóhulmvormft wordt vastgeetclô tlat het omschakelen van de ene kringloop naar een
andere sleehter gesehleôt en gepaard gaat net^onderbrekin¿-ln de trekkiaoht. oe uoioi heeff, d,an ' ftlng tot
doord,raalen lngevolge bet wegvallen der belastlng;

Voor een eerste vull1ng der transmlssle wordt het

volgend.e voorgeschr€ven¡

I

kap aan ile vulopenlng en d ep eilstok rregnemen
" De
en oLle door de vulzeef glete nt of aan de bovenste

nerkstreep op de pellstoE (dl t1 s een gat van 2 nn
d.oorneter- 1n- de peiletok) .

rltçiseelaar op de keerkoppeling 1n tle nlddenetand vergrend,elen, en b1j maxinum toerental van
de uotor d,e tranEnlesle 1 aten overschakel-en ven d.e
en€ trap naar de and,ere.

2.

De

3.

De motor mlnstens 1

laten d,raalen.
Daarna d.c notor

ninuut op traagloopsaelheld

afzetten; de ollestand van de
tranemlsele nazlen ên eventueel het pei.l aanvul-

len.
4. De vulstop en de pellstok terug plaatsen.
De volledlge vulllng verelst oageveer 22O kg, o11e.
BIJ de transmlselesdie buiten d,e werkhulzen vaa Volth
worclen sansngeeteltl en, alclaar geen beproeving ontlergaant
noet de o11e na de 10 eerste betlrljfsuren worden afgelaten
en geflltercl. De tranemlsele ls d,aarna te spoelen-met verse õtfe. In lecler gevaL ls na de 50 eerste betlriJfsuren

de oIle af te laten en te fllteren. Vercler wordt aaabevoLen
te onderzoeken on na te gaan of ze
aog met goed gevolg kan gebnrlkt word,en' lanneer een tanel1jk belangri jke verouclerlng der olie worclt vastgesteì.dt
moet ze veraleuwd rorclen.
d,e olie om de 3 naand

b) Klaamaken.

Voor of na cle rit.

schraapfllter d,oord,raalen. Het ollepeil nazlea
en eventueel aanvullen. De oorzaken van een verhoogd,
olleverbrulk moeten opgezoeht en verholpen worden.
Een gering olleverbnrlk 1s van geen betekeale.
De

rrl-13,

c) 81-i

het ln

bewecln¡( brensen van

het voertul:.

1. I[azlen of d€ rltwlsselaar en de enelheld.swls-.
selaar volledig zíjn ingegrepêûo De getulgelanpen moeten
branden. In geval dlt nazleht wordt verzulmd loopt uen
gevaar cle klauwea vaa d.e schulfnoffen te beschacllgen.
2, De notor aanzetten.
'
3. üet het stuurhandw:lel ln de stand, g, het voertulg aaazettcn. De transmlssle vult zich. Ifaderhand. kan
door bet stuurhandrlel vercler te clraalen, sneller rmûeu

gereden.
d)

Bli rlt als baand,ienet.

81J toeaemende snelheld, van het voertulg, schakelt
transmlssie autonatlsch over op cle gepaete trap door
het vullen en bet ledlgen derkringlopen.
3fj d.e laagste snelheld, ls de koppeltransfontrator
trap I - gevuld; bi j genlrldeltle sñelheid word,t de koppeLaar - trap II
ingeschakelil en blj nog verhoogde enàlheld word,t cle koppelaar van trap III gevuld,.
cle

Ing'eval de rljweerstand,, bljvoorbeeltl b1J kllnnende
baan zod,anlg 1s dat, aiettegenstaand,e het stuurhand.wiel
ln zlJn boogste stand, staat, de hoogste snelheld. nlet kan

aangehouden word,en, d,an schakelt d,e transnlssle automatlech terug naar de trap II of zeLfa Baar trap I.
BlJ bergaf rijden worclt d,oor het Letligen der krlaglopen een volledige vri jloop 1n cle transmlssle uogell jk
genaakt. Elertoe moet de stuurhand,el sleehts in d.e
stanal 0 (leogloop) worclen geplaatst. De krlnglopen
Ieôigen zlch alsda¡x eutomatiech en de notor word,t op
zlJn traagloopsnelhelð gebracht. Ged,ureade de r1t kan
ðe transmlssle terug lngeechakelð word,ea zonder gevaar
voor de notór en d,e transnisgie, d.oor het bedlenen van
het gtuurhanclwlel. Door ôe autonatlsche schakeLlng za1

de paacend,e krlngloop word,en gevulð.
Er noet lnzond,erheld word,en gelet dat cle hoogsttoelaatbare snelhed.en respectlevelljk voor baanctlengi en
voor rangeerdienst nlet word,ea overechred.ea, zelfs nlet
1a de Leegloopstand, van het stuurhandwleL of b1j bergaf
rljdea, zonlet bestaat er gevaar dat d,e eecundalre dèIen
der transùissle zoud.en word,en beschadigd door oversnelbe1ô. tr[et het tloel overenelheld van d,e transmisele organen te voorkouen, is een beveiliglngslnrlchtlng op het seoundalr ged,eelte aangebracht. Deze larlchtlng heeft voor
cloel tle trelnleidiug te letligen waaneer de hoogste eaelheid
overechreden word,t (zie ook onder afd,eLing f ) '¡slepen a1s
voertulgrf .

AfsteIlen.
3ij stl}staande loconotlef breagt de transmlssie,
ln de stand,.Ieegloop geen kracht over en is ze ook nlet
e)
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belast aangezien de krlnglopen geledted

z1Jn.

A1leen dqluchtconpressor wordt over de

prlnalre

as

aanged,revêû.

f) Slepen alg voertuig.
![oet ûe loconotlef worden gesleept als voertuigt
hetzlJ wegens beschad,igde notor of koelerr hetzlJ wegens
een beechadlglng of onregelmatlgheld aan de transmlssle
of lets tlergellJksr dan 1s het verelst ôat de go'n'nswlsselaar van de aaa d,e trangmlssle aangebouwde keerkoppeflng, in de nld,d.enstand wordt vergrend,eld,r om te verhlndercn dat tle eecund,aire delen der transmlssle zoud,ea cloordraalen.

D1t 1s abeoluut nood.zakelljk ilaar er biJ het slepen
geen zekerheld bestaat tlat d.e snelheltl niet
voertuf.g,
als
d,e hoogste tóelaatbare. snelheden, respectlevelljk voor
baan- of rangeerdlenst zaL overschrlJden¡ hierd,oor zou het
toerental aan de ultgangsas van d,e turbotransmissle kunnen
çord,en overschred,bn, en cle reomea ln werklng gebraoht,
door de velligheldslnrlchtlng van de secundalre ê8. Deze
oorzaak kan d.oor onlngewiJde bediend,en

alet ontdekt .word.ea.

3iJ lneeklonkea rltwlsselaar zou de turbotraasnissle
belagtr wat

d,oor belangrlJke centrifugaalkrachten word.en
schade zou kunnen berokkenen.

VôÖr dat cle rltwisgelaar word,t ontgrendeld en van uit
zlJn nld,denstand in een rljstanil wordt geplaat.str moet tle
motor, de ultgangsaa van d,e. tranenlseie en d.e loconotief

absoluut etll etaan.
Ingeval net 2 locouotleven woråt geçerkt ls het toevalltg slepcn van de l-oeonotief raarvan de motor stilL1gt
toelaatbaar, voor zover de hoogsttoelaatbare saelheld
nlct overscbred,en word,t, d.aar ile transmlesle voorzlen 1e
van een eecund,aire $neerponp 57,-

Sortlt een rlt

ged,aaa ged,urend.e dewelke dqúransmisslc

van één der beicle loaomotleven op bllJveacle wijze ültgeschakeld is, dan moet tle gamnawieselaar ln cle nlddenetand
word,en vergrendeld zoal,s in het geval vari eea normaal, slepen als voertulg.
s) Bevelliging tegen oversnelheld van de transnissie
Yoith.
Door te hoge draalenelheld van d,e transmlesle orgenen
kunnen belangrlJke besehad,iglngen ontstaan, veroor zaakt
d.oor d,e ceatrlfugaalkrachten welke ontstaaa in ile

ilraalende delen.

0n deze onderd,elen te beecheruen is een velllgheldetoeeteL op de transuissle aangebouwd,. Deze heeft als d.oel,
de trelnleltllng 1B verblnd.lng te brengen net de bulten-
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5.

val
lucbtr 8r ald,uc een noodrennlng tot etanû tc-brcggcn¡totstcl
Ect
rcralt.
ovei¡obreden
zoôrei de naxlaün sneJ'beit
alc uet ln traotle zlJnôc
;erkt'zorel met ultgeschafcltle
gannaechekelaar
nlet op ûOll'
dc
trensalsslr, voor zõver,
trale stanô geplaatet 1g.
_

Set toestEl çord,t 1n terklng gebrEcht onôet lavloed
¡[o-tiensnl¡aicr -DQ ültvan de contrlfugaaLrcgolaar
(¡01-verr¡Ie¡tsen
"eE
tte hcfboü (60) (Platca
çlJkendle raa";tã
De treibooa heeft een vrl¡c verplllt*
IIi/03 aî fJ,]-/04).
slng õver de 'afctanû A zoncler ðat het toestcl ln lcrÈ14ð
kon{ doob ranne€r ûe naxlnum enelheld berelkt roralt fo[t
ôs hefboon tegon etult 90 aEnürr¡kkea zotet ôc tlrp 91
geopenô

rorôt.

Kaner 99 staat 1n verblndlng uet ôc
langs kanaal 98 - Ka¡rer 97 - kanaal 95 -

leidl ng 92..

trelnlelðlng

flltcr

93 on

Doordat ôe klcp 91 opengetrokken çorôt Ioat kælr 9?
lange kanaal 98 en Éaner LOl-ln verbladlag.nct dc b3lteAlucËt }angn oi¡enlng IO2. fllertloor oatstg¡t ËeÊ eacLLc
ôn¡kve¡mfãOering oãùer zulger 96¡ d1s_alet_k¡1 s.n€evulû
rord,en door de geoalibreerde oPenlnt 95. De ü¡u& la b¡ner 94 wordt alðue sterk genoeg on zulgcr $6 onlaag te
ûn¡hken, raard,oor ôe klep 107 bear zlttlng vcrla¡tr cn ûc
trelnleiillng rorût langa- èe relctlng 92 - ke¡or 94 en ôe
kanelcn IO3-en I04 tn vcrblnôlng gEtracht aet ôc bultcaLucht, wat de nood,renmlng als gevol-g beeft.

Iþorôat ûe zulger 96 gedaaltl f q -;orût be! krgcl.roTnlg
8B to4tt alilur ln
etuk 105 gekLend tuãsea de kogels 1061
zlJn ondeiste stand geboudca, ondanks dc çcrllng van tlc
veer LIO.

& het toestcl tcrrg ln-beôrlffetoeetant tc

moet de vcrlod,a sabutskep l0g teggcnoncn totdtþ

brengeu

¡

Hlerna ôn¡kt ûen oP ôc buLe L0gr zoôrt ôc togel¡ 106
oolaag geômkt worden eñ ôe Elennlng_9P þct fegelvoTnlg
stuk ÍOE reeg€nonea rorüt. Ds ve€r 11O tlrukt ðo n¡ltor
tenrg 1à zljã bovenate stand en-ôe klep 107_ tggt _tory8 on
haar-zltttnå çaarôoor d,e verblnôlng net tle Ùultealuoht
varbroken rorût.
Haûat d,e trelnleltllng terug on*o*"J*-'(' gevuld Ia
kan terug ì Éangezci çorclca.
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Belanerl,jke opmerking.
De beveillging tegen oversnelheid van de transmissie
Voith kan ultgeschakeld worden door de gelode afzonderir€skraan, die rechts naast de boordbafel- geplaatst is, te sluiten. Dit is evenwel verboden 1n normale omstandlgheden en
mag slechts geschleden in de twee volgende gevallen:
1) Indien het oversnelheidstoestel defect i-s en niet meer
1n de normale bedrijfsstand kan gebracht worden, en dit
om-.'de d.ienst te kunnen voortzet.ten in afwachting dat
een vervanglngslocomotief kan gestuurd worderr. De onderhoudsdienst dient onmlddellijk op de hoogte gebracht te
worden van de toestand met verzoek aan de koerdienst om
een vervangingslocomotief te Èturen.,
2) In de wlnterperiode bij hevige sneeuwval en vorst kan
het gebeuren dat er zlch een ljslaagje vormt tussen de

'remblokken en de wlelbanden.
fn dit geval wordt de wrijvingscoëfflciënt sterk verminderd en kan praktisch nihil worden, zodat de pneumatische en handremmen in feite uitgeschakeld zljn. Tn
deze omstandigheden zijn met de ledlg rijdende locomotief bij sterke dalingen ernsLige ongelukken te vrezerr,
daarè snelheid steeds zal blijven toenemen tot de maxi-

snelheid sterk wordt overschreden.
ten kan men tewerk gaan als volgt:

mum

0m

d1t te belet-

- Van zodra men vaststelt dat de normaLe remmiddelen zonder
invl-oed blijven op de snelheid van de locomotief, plaatst
men het stuurhandwlel 1n de stand I.
Aldus remt men door
middel van de transmissie op de motor. Dit kan maar gebeuren a1s de luchtdruk in de automatisehe leiding hoger
blijft dan J,B Ug/cmZ zodat P.C.S. lngeschakeld blijft.
.}rIordtaeffine1he1dvande1ngeschake1degammaoVerschreden, dan zal het oversnelheidstoestel van de transmlssie in werklng komen en de automatische leiding led1gen zodat P.C.S. en bijgevolg ook de tractle uitschakelt,
terwljl het ledigen van de automatische leiding zonder
gevolg blijft wat de remming bebreft. Daarom zal men
in dit geval de afzonderingskraan van het oversnelheidstoestel sluiten en de automatische Ieiding gevuld houden,
terwljl de rechtstreekse rem aangesloten blijft om te
trachten het ljslaagje te doen smelten. Indien men geremde wagens sleept, kan ook getracht worden met een drukvermindering van maximum 1 kg/em2 in de automatische leiding deze wagens te laten remmen.
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IV. -

DE ELECTRISCHE HUIJPÎOESTELLET'

Âlceneenheilen.

De dieselrangeerloconotleven type 23? zijn uitgerust
met een reeks eteõtrtsche hulptoestellen die kunnen onderverd.eeld. word,en als volgtl
1, De accumulatorenbatterlj, net blJ- borenile organea

voor herlacllng, zoals d.e clynamo eÈ-de spanaingsre-

2.
3.
4.
5.

gelaar .
De electrlsche

dieselnotor
De

inrichtin8 voor aaazetten van de

-

beveillgingstoestellen van de dieselnotor en tle

tranemiesleorganen.
Ðe bedlening van de zandstroolerg, de verwarnfng
van de gtuuipost, d€ rultenwarmers en cle spullng
van cle rencilinderg.
De gtroomkringen voor ile verlichtlng van ile stuurpost, d€ boordtoestellen - de motork appsn - d,e
voettreden en d.e koP1anPen.
a

7

.

De stroomkringen voor aanduicling vaa de snelheld'
van de loconoilef , ea d.e clraaisaelheid. van ile
dl eselnotor.

De stroomkringen voor aanzetten van de dieselnotor d,e bevelliglng, de-verlichting, cle verwarmlng van de rulea
en Ae ãtuüipost, de bedlenlng van-de zandstrooiers
ten-spuiing
gelijkeen
gevoed
door
worden
van ãe rån,
de

stroónlarlchting van ?2 Volt.

De d,raalsnelheld van d.e dleselnotor wordt aangewezen
d.oor een wisselgtroougenerator (alternatoT) verbonclen aan
cle loconotoeãtel. De rljsnelheLd' vaneen
op-de
d,oor
"A-tacbynetrisch
worät op dezelfde wljze aangèd.uld,
iiãf
d'e snelaan
ùããrtôppàffn! opgestelde álternator, verbonden

heidsaänwiizãr 1n de etuurPost.

B.@'
I.

Àlgeneenheden.

van d'e
tlet aanzetten van de dieselnotor, de bediening
gebeurt
verllehtlngslamPenr
d,e
en
toestellen
electrische
d.oor electrlsche stroom welke bij stllllggenile d,ieselnotort
"ft¡d91n type
ãefãverô worclt d.oor de aecumulatorenbatteriJ capacitelt
cactmir¡m-nikkel
60
elemeaten
net
i
ÏO-¡p-f 6 3
f¿O-¡rp/n. !ûaxlnum laaclstroom 28 .Anp gedurencle 5 uur. l{orolnale spannlng 72 VoIt.
IV_01.

llea elnde äe batterii nlet uit te putten en vroegtiJdlg buiten dienst te stellen moet ze herlaclen worden.
Fet herladen gebeurt door de.laadilyaano.
De laaddyaamo word.t d,oor d,e dieselmotor aanged.revcn
d,oor nld.del vân rlenoverbrenglng. Daartoe zijn zowcl d'e
ultgangsas van de motor, als de aB van de dynano-voorzien
van-rlãnechlJvea net aangepaste gleuvear rvaarln ale rlexnen

met gepaste spannlng worden aangebracbt.

Er word,t aan berlnnerd dat de door de clynano opgewekte spannlng afhankeliJk is van ate draalsnelheltl van het
ank€!.

draalsnelheld van de clieseltsotor ea blJgevolg ook ileze van het anker van de dynamo tuseen sterk
veränderlljke gr,enzeg sehomrnelt, (dleeeLnotor van 0 tot
1350 t/n) ãpreett het vanzelf clat de oPsewekte epagning.
dõór d'e åynãno eterk veranilert, om zel,t aul te word'en blJ
stllllggend,e d'leeelnotor.
[oest ln dit geval de batterlj in verbintting zija net
de laaôûynano, d,an zou de batterlJ, electrlsche etroom
Jiuiãa näar aå dynano en deze doen werken atrs electrlsche'
E6tot. De dyna^no zaL l.n deze'onstandlgheden ùe ð1eselmotor 11lIen aanilrijven doch is hlervoor onvoldoende eterkt
waardoor de wikkellngen door te hoge stroom iloorlopen
wordea, met bet gevolg d,at d,e isolerlng en de wlkkellngen
êezLen de

-

cloorbranden.

0n dit te voork omen 1s een toestel rrla en ultechakeIaarrr (C D) genaand ln defaaùkrlng inge wd. De -erklng
õlîan zsJ- verder uitgelegd word'en.
Antterzi jds za| b1J maxlmum d,raaisnelheltl van d,e clleselmotor en bljgevolg van d.e Laatldynanor'ile opgewekte spanalng ln hoge náie de nominale spannlng van d,e instelllng
oveischrljden. De nonlnal-e spannlng van d.e lnstelllng
heeft een waarde van ?2 ToIt.
DeL aadspanning nag clus een bepaald'e waard'e niet
overschrl jilen. De naxlnumwaarcle ls d.oor cle bouwer bepaald
op 96 VoI t.
On te beletten dat dle ma¡imuu laadspannlng overschre-

toestel ln cle krlng ingeschakeltl. Dlt
is een
frsBannlngsregelaarn
(RT) genoemû. Dit toetoestel word,t
besproken rln en u1tsteL le gecomblffis
clen word.t

schakelaaf{.

het voorgaancle dient nog toegevoegd te worden
dat de laadstroon¡ I) afbankeliJk ig vaa cle opgewekte spann1ng, clus van de d,raalsnelheid; 2) alt! d,e laadetroon eveneenã-afhangt .van ile laadtoestand van de batterlj. Hoe
dlebter de-batterlj bii haar verzadigde toestand kontt
boe meer reerstaaal ze biedt aan de laad,stroo¡[. Eoe meer
de batterlJ evenweL ultgeput 1s, hoe nlnder weerstancl %e
bledt. Hlãrblj kan ùan nog de etroom van de verbrulkstoestellen gevoegd worðen, zod,at we zlea ôat ln bepaald,e
Asn
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onstandigheðan, betrekkeliJk hoge stroonsterkten kunnen
verwekt wordono

.ÀIIe electrleche tpeetellen zljn gebouwd' oB aan eea
bepaalde naxlmuustroon te kunnen weerstaqnr -cloch_wanneer
dcãc ov€rsohreden wordt kunnen ze beschatllgcl rord,en. De
ma¡1mun toegclaten laadstrooE le beperkt tot 28 lnpère.
0n te
ook ôe

beletten ôat

cleze waarðe overscbred,en word.t t
en d,e verbnrÍkstoetoestanü van de batterlJrrma.xlnuu
ret
stroomregestelÌen 1s, 1s in de laadkrlng een
(n .Â. ) lnsebouwô.

19"

trln en ultschqlc1Aqf" (CD) , tle " Spannlngeregelaarn
(R.T. ) e n
egelaatrr (ffi
zclfde kast ingeÞõuwd. Ðeze worðt rrS pannlncsregelaarsDe

kaetn genoetsd.

De verschillende stroonkllr¡gen worden door sneLtvel),1ghedea bevelligd. De laadstroom wordt^ aangewezen_-cloor

eeã

ln de laatlgtioonkrlng

opgestelde Ânpèrenéter (Äil).

2. Bsschrllvlns van d'e toesterlen (Plaat Iv/oU
a) De *In en ultschakelaartr (CD).
D1t toestel stelt autonatlsch d'e d'ynamo (DC) in verblnding uet tlc batterlJ van zod.ra de opgewekte spaaning.
nlnsteñs gelijk is aan de batterlJ spannlag en verbreekt
d,eze verblndlug wanneer de opgewekte spannlng lager wordt
dan ùeze van ðe b'atterlJ.
HlJ omvat êen eLectronagneet, voorzlen van een spannlngapoeLuit fl jne draad (Cl) en van een etroonepoel ult
dlkke draad. (Ca ), een anker (C4) aantrekkend. Dlt ankel
word,t aornaal I n de geopencle staad gehouden åoor dte veer
(c5).
BlJ bekraobtlglng van d.e spoelen schakclt CD tle 4y!.Bo ln pàraIlel, op d.e batterlj over een bufferçeerstand, R.
Dlt apþaraat la bljgevolg voorzlen on 1n te acbakele¡ aan

nãl bepaalôe spanalngr êB le bovendlen regel-baar door
ln eerle net zlJn aantrekklngepoel CI.
Een biJzonclere insteUlng vel:nlJdt ledere trllllng tiid.cns het lnechal¡elen.
een

Gen weeretánd R2

De

ultechakellng wordt teneeggebracht door

een

ulterst zwakkc tegenãtroo!¡. Een ñulpeoatact (C3) gchakelt eca blJkonende tôerstanel ln de stroonkrlng van cle
spoel (C1) wsnneer het anker aangetrokken is.
b) De spannlngsregel,aar (Rf).
De epannlngsregelaar omvat, .een electronagaeetr lnwerkend, op een beweegbaar anker (r4) d,at kan gchonnelcn
rond een áe (r5). Zlch oaar ond,er bewegenclr drukt de
bef,boom van het anker op de tanden van een spêclaal orßaan, ka6 genaàmd,, sanengestelô d,oor all1ndr1ecbe stangen_
(vfnåere)r-waarvan de asoen zleh ln een zelfôe horlzontaal
vlak bevlnd.on. Het uitelncle van elk d,er vlngers ls ste-
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eteunstukt welk ze]..l
vl¡¡ cebecht in de klauwen van een
hct apparaat. Eet
van
het
voetstuk
aan
oããtãã¡ãõht tl
vrlj
is
vlager
andeie ultelnôe van elke
'
cler vlngers op de
BIJ n¡ststand, d.rukken de ultelnden gelsoLeerd
ziJn,
contactãtutteã dfe onclerS.lng electriscb

û¡aar verbonitea aan i[e weerstanden.

0p plaat TV/OL 1s zulke vereenvoucligô voorgesteldt
d,oeb d-lt'voletaai on cle wcrklng te begrlJpen"
dylang word-e.n al de vlggers van
Bii stllstand. van degeþlaatst.De weerstand'en r 9 worde tan-õp de õoã{acttaan
¿ètt ãfauå torigéstoten en-géen enkel e weers'tand' le lngesehakelô ln de opwekklngskring van de dynamo.
De electromagneet omvat een Vaste kern, omrlkkel'd'aêd.oor eea spoeL rl"-ln fline draad. De spoeL rl 1s 1n
RI van de stroomregelaar RÂ'
ri" verbonãen met de weerstancl
serle geóã-""ã"ÀtãnA nf omvat 1n werkellJkhelô. twee ln(41¿)
net d'e
waarváa ite tweed,e
sehakeld,e
De
ingeeteld.
word,t
""g"i"eerstanden
waarde
b;d-r"ðraf õp-""n bepaalcle Ín de opwekklngestroomkrlng
¡ããpr"ùãã-iriãg is aairgesloten
van d.e dynamo.
c)' De naxinumstr oomreselaar RA.

Het 1s een vlbrerencl regelaar net elaetlgche êû orlontregelbare ophanglng van het anlter.
een terugroeHlj omvat een anker s l_vgo-rzion.van
weergggevent
pingoveãr welke op plaat-nr IV/01.nlet le
äo ã"o electrôn"S'neät . Ðeze electromagneet beeft twee
spoelen waarvan ãe spoel S I 1n dlkke draaclr-d,oorlopen
laailetroot. De "Pg.el 1-3-11.-lrt
;õ;dt,-aððr aã--totarã
-Deze
dieat om de trillingsfrequentles
spoel
iij;;'araaã,

te

verhogen.

cle seerHet aangetrokkea anker I 3 zet automatlschontstaat
eea
stand, R 13 van R I ln kortsl'ultlng. Elercloor
grotere siroom iloor de epoel r 1 va n cle spanuingsregelaar
çeerstanclen 14,
ñ f en deze oP zljn beurt schakelt Beer
van de reeks ieeretanclen r 9 zoclat ûe opwekklngeetrooa van
de d.ynano vermladert.

d) Werkins van d.e

toestellen.

van ôe nia
![et stl],llsgencle motor , zíJn de contacten
en ultscfratelaãi; (CD) 1n olen staact, terviil_*e.hefboon
(RI) 1a rustnet het anker- r 4 rian'de epãnnlngsregeLaar
kortgcaloten zlJn'
stand.

ls,

waardoor cle weerãtanden

r 9

lanneer de notor aangezet worcltt st lJSt ziJn saelhel-d
en d,aarmee gepaard gaancle, dê opgewelt e spanning van de
condynamo. Saãnãer de spannlng vold'oende s, s1ult bet van
d
ekraehtlglng
täet C 4 vaa cle sehakõlaar C Ðr door 4
cle spoel C 1.
rv-04.

De opgewekte stroom van de d.ynamo cloorloopt Bu aehtereenvolgene d.e spoel S L van RA¡ het gesloten contact C 4
ven d,e echakelaar C D, de spoel C 2 - de weerstand Rr cle
ampèreneter A M, en gaat vervo) gens d.e. verbrulkstoestellen voed,en, en d,e batteriJ led,enr wanneer d,e schakelaar
S B gesloten is.

In parallel. net de sp oelen Sl en C1 wordt ook de
spoel rI welke ln serie st aat met de weerstand Rl, bekrachtlgd,.
Yaaneer ile draaisnelheid. van de dynano (uotor) verhoogt, zodanlg ilat de naxlmum toelaatbare spanning berelkt
wordt, zaL de stroom 1n de spoel rl en de weerstand, Rl
verhogen, wat het aaatrekken van het anker r4 van de spanniagsregelaar voor gevolg heeft. l{aamate het aaker meer
aangetrokken wordt, d,rukt de hefboom de contactvlngers omlaagr eo word,ea de weerstand.en van r 9 achtereenvolgens
lngeschakeld, zod,at de opwekkingstroonr êô blJgevolg oôk
de opgewekte spannlng verminderen.
lle hebben reed,s gezien clat de stroom van de spoel rI
van cle spannlngsregelaar langs d.e in serie geschakelde
weerstand,en Rf3 en R12 van de stroomregelaar RA gestuurd,
worilt, Wanneer de l-aadstroom welke door ðe spoel 51 van
de regelaar RA gaat cle na¡rlnun toelaatbare waarcte berelktt
wordt het anker 53 aangetrokken en elult zljn contactt
waarôoor d,e weerstand 813 word.t kortgesloten. Illercloor
ontstaat een bogere stroom in de spoel rl van de spannlngsregelaar Rf, wiens anker r4 nog vercler word,t aangetrokkent
en meer weerstanden lnschakelt in de opwekkingskring. A1d,us behoudt de laadstroom een constante waarcler wat ook
d,e clraaisnelheld van de motor is. De laaclstroon daalt
naarmate de batterlj tllchter haar verzadlgd,e toestand. nadert.
C. Âaaøetten van d.e ilieselnotor.
I. Algemeenheilen.
0n de dleselnotor aan te zetten, dit wil zeggen hem
van stllstanct tot boven cle nlnlnum ontstekingssnelheid, te
brengen, ls ile motor uitgerust net eea electrische aaazet-

motor 'rBqechn.
Vooraf zull,en we onderscheld,'naken tussen het aaazetten van een koud,e en een reeds op tenperatuur zijntle dleselmotor.
IÍe aanzlea als koud.e motorr de dleselnotor waarvan
bet koelwater ee4 lagere temperatuur heeft d,an 25o Cr of
dle welke neer d,an 25o C heeftr cloeh langer d,an 2 uur
heeft etilgelegen Faarôoor condensetie 1n de clllnclers ls
kunnen ontstaan.
ten van een koud,e motor.
Hul ldd.elen voo
aa

a

0n de clieselnotor koud te kunnen aanzettenr is hlJ
ultgerust net een bi jzonder hulpnldclel. D1t hulpnldtlel
rv-O5.

heeft voor d,oe1, de inwendlge weerstand van de motorr Þ1J
het aanzetten tè verninderen en hi,erd,oor het werk van de
eleotrlsche aanzetmotor te vergenakkellJken. [et d1t docl
ls de notor ultgenrst met een verplaatsbare ngkkenast bewelke voor elke-lnlaatk}ep d.r1e verschlllende nokken
zi,t.
IIet verplaatsen van de nokkenas gebeurt door een 1ngebouwôe exe[trlsche schlif r welke van-buj.tenult bedlend
õordt door een afneembare stang Bet hefboomr decompresslestang genoencl

zljn
dé
trllllngsilenper.
van
richtiñg
dã
in
aellJn
.Hlerdoor
wordãn beurtellngs tte ilrle verochlllend.e lnlaatnokken uet
ûe overeenstennende k3-epstoter van ile lnlaatklep 1n verÐe verplaatsing van de nokkenae gebeurt volgens

blndlng gobracht.
De eerste nok 1e d'eze voor do nornale verd'ellng, de
tweede nok, deze van de halve decompressler ea ale clerde

nok cleze van de volletllge deconpregglê.
lanneer de ðeconpreeslestang verd,raald çordt volgena
d,e riehtlngezln van de uurçerkwlJuerr over een hoek vaa
1800, zal. Ae exentriek de aokkenas zod'anlg v_erplaatsen,
dat åe nok van de volledlge deeompressle de klepstoter
van dc lnlaatklep beveelt.
Deze nok 1g zodanig opgevat ôat de lnlaetklep bestendlg open bI1Jft. De motor aangedrevad,oor d'e aanzetmotort
zufgt'en druËt cle Lucht beurtellngs van en naar de 1nleatcoLfector, waardoor de lucht hevlg wervelt en op tempera-

tuur

komt.

Doordat er þeen compressle is, woralt de dieselmotor
genakkell Jk boven cle ninlnumontsteklngsenelheld. gebracht t
IerwlJI dé lngespoten brand,etof zleh lnnlg_mgngt_ncl dc
çcrveiendê l"uõht-en beglnt te'vergalßGn. traûat dc dlcsêlmotor aLôus enkeLe o¡rwentel,lngen geclaaa heeftr wor¿lt de
nokkenas op halve decompressie_ gebracht, zod,at de-tweecle
nok, de lniaatklepstoter beveelt. Zulks gebeurt d'oor d'e
tteeónpressleetang over eea hoek van 90o terug_te brengeot
ð,eze Éeweglng woidt gebolpen il,oor een veer welke cle nokkenas steeds-in zLjn nornale stand wil terugbrengea.
0p halve deconpressle worclen d'e lalaatkleppen rvel geopend, ãn gesloten, doch ile lnlaat gebeurt net vertragingt
van de nok. Er ontstaat nu
téngevolgé de bljzondere vorm
'en temperatuurr
o-8 de ingespoten
volõoendõ conpresslednrk
üen
laat d.e nu op
ontsteken.
brand.stof , epóntaan te laten
gedurencle.
eigen kraóht= draalencle notor alilus
t 2 nlnuten
de
om
temperatuur
clraalen,
op-halve deeonpresele verder

geleldclljk te laten stlJgen.

Illerna worôt cle nokkenas 1n ziJn nor"nale stand' gebracht cloor de stang nogUaal,s 90o terug te clraalen. De

stang wordt vervolgens afgeaomelU , en weggebo-rgen in--cle
voorãiene klembeugéls oacler de spännlngsregelgg¡.. Het
afnenea vaa cle deõonpressiestang-kan enlcel 1n de nor:male
1V-06.

werklngsstand van ile exentriekschlJf gebeurenr claar er een
grenilelstift op aangebracht is. De op halve decompressie
draalende notor nag niet belast word,en ond.at hli ln clit
geval geen velnogen kan ontwlkkelenr êû vlug zou verhltten.

Bij het aanzetten van een warme dleselnotor zljn d,e
hlervoor besproken bewerkingen overbod.ig en mag d,e notor
onnid.dellijt( van 1n ile stuurpost aangezet worden.
2. De e1 e ct risehe aanzetinrichti nft . Plaat LV/O?.
Âlsemeenheden.

electrische aanzetlnrlchting omvat in boofdzaakt
a - Een electrische eeriemotor, type Boseh
b - Een electromagnetiseh relais R.D.
c - llwee aanzetcornqutatoren wsarvan één zich ln d.e
stuurpost bevinclt (Â¡), en C,e and,ere nabl j de
dleeelnotor opgesteld, is (I.I,.D.).
De

3.

De aanzetmotor Boseh.

kerfl .

De aanzetmotor

is van het type frmet verschuivead,

an-

Hlj bestaat ult:
- Het anker net zijn wikkelingen
- De hoofd.veldw'ikkeling
- De hulpveldw:ikkelingen.
Het anker (1) draagi d,e ankerwlkkellngen. De ankeras bezit op zijn uiteinde een klein tandwieltje (2), met

de zelfde vertanding a1s d,e kroon van het motorvllegwiel,
waarop het noet kunnen lngriJpen,

Een d.rukveer (3) houilt d.e ankeras in ruststand, dit
wi'l zeggen d,at het rond,sel nlet 1n aangrljplng is net het
vllegwlel. In mststand ligt het ar¡ker, buiten d,e aslijn
van ile opwekklngspolen vergchoven.
0p het achtereinile vaa d,e ankeras j.s een schijf (6)

bevestigd.

De hulpveldwlkkell ng ( 5)
wo rd +.

stroom door gestuuril

heeft voor iloel, wanneer er

a) Het anker llchtjes te doen d.raalen;
b) De ankeras 1n het nldd,en van cle polen te brengen.
Zulks heeft voor gevolg ilat de tand.en van het road.sel (2)
ln äeze van d,e vliegwielkroon gaan lngriJpen. Het uitschulven vao het anker word.t geholpen, d.oor cle tweeile
hulpveldwlkkellng (7) welke het nagnetisch veld. versterkt,
d,och waarvan de opwekklngsJroom niet cloor cle ankerwikketing gaat, zulke õn de d,iaalsnelheid bij het inschulven
va,n het rond.sel, te beperkell'f
.

De hoofdveldwlkkeling (4) 1n serle met d.eze van het
anker, heeft voor iloel ile aanzetmotor op vol veroogea te
doet draalenrwanneer äe stroomkring gesloten worilt.
IIet slulten van de kringen voor de hulp en hoofd'veld'wlkkelingen gebeurt door tussenkomst van het electromagaetlsch relals (R.D. ). D1t relals 1s boven op de aanzetmo-

tor

aangebouwd ea maakt

er

d,us d,ee1 van

uit '

Het relals (R.D. ) kan in werklng gebracht word.en
d.oor een d,er beltle aanzetconmutatoren naar keus of nooðzalreliJkheitl (Â¡) of (ILD) volgens het geval.
Seide aanzetsonmutatoren zljn volkomen het zelfde
gebouwcl

wetcn:

. 7e kunnen (lrie

kenmerkende etand.en innemenr tê

d,e normale standr waarop ile eoo- Ðe stancl N, dlt lsgeen
enkeLe verbind,lng tot stand,
mutatorwals zelf
brengt.
In deze stancl wordt d.e contactsleutel ingeetoken,
zod,at de beveillglngsstroomkring van ile motor word,t
lngeschakelil. (Dit voor zover, aIle ve1llgheldstoeetellen, de krlng gesloten houd.en).
0p te merken d.at belde contactsleutels in serle
opgesteld zijn, zoclat ze steed.s beld.e moeten lnsteken, zoniet valt de dleeelmotor stll.
De stand ss' rn deze stand' word't kren 54 langs cle
wals van de commutator in verblnding gebracht net
klen 56. Deze 1s aangesloten net d.e spoel van het
relals RD. De spoel van relais RD word.t alilus be-

krachtigd,, op voõrwaarcle dat de clyna.no (D.C.) geen
spanning opwekt, d.aar de negatleve klem van de
spoeJ- aàngesloten is op de kring + D. D1t wil zeggen
dAt er enkel maar spannlngsverschil tussen d'e klenmen van d.e spoel RD kan bestaanr wqnneer ôe dieselmotor (en bijgevolg de dynamo) stlIplgt. Deze bevelllging belet tlat het aanzetrond.s'el zou in âêoraking konen úet het reed.s clraalenile vl1egwlel en
blerdoor beschadlglng zou veroorzaken.
[anneer ôe spoel van het relals RD bekrachtlgd wgrd-t,
(U)
trekt ze haar kerã net het daarop beveetigct arnatuur (9)
aan, tot de stuit (8) tegen cle nõk van d.e--grendelpal
kout aandrukken. Deze verplaatslng is vold,oencle om ðe
hulpveldwtkkeling aan te slulten op stroonkrlng 13r d'ocb
nog afgezonderd, door het te kord.e hoofdwikkellas bllift

te been van het armatuur (11).
IIet bekrachtigen van de hulpveldwlkkel.lngen (5) en
(7) heeft voor gevolg dat: 1) het anker lichtJes beglnt
te draalen, door de zwakke ankerstroom, ln het naga6tisch
veld, van dê wlkkellngen ( 5) en (7) en 2) dat het anker
naar het nid,den van d.e polen word.t' getrokkenr door. het
geza¡neallJk nagnetlsch veld van beicle wiadlngcn'

Door d,eze verschuiving van het anker is het rond,eel
ln aangrlJping gekonen met het vliegwlel._ Dank ziJ.de
l1cht ãraã.ienõe-bewegl.ng vaa het roñdse1 cloen zich hierbij
ge€o moel ll jkhetlen voor.

IV_'g.

heeff eveneens voor
(9) komt aan(6)
grendelpal
gevolg dat de sehlJf
tegen de
drukken. Hlerdoor wordt deze gelicht en kan het armafuur
verder doorschulven, zodab het korle been van het armatuur
De verschuiving van heb arrker

tegen de klem var¡ 1e ho,¡fdveldwlkkeling komt drukken.
De hoofdveld.wlkkeling (a I in serie rnet het ankery wordt
nu door de babterlj gevoed en de aanzetmotor beglnt op zlJn
volle vermogen te draaien, en brengt aldus de dleselmotor
op snelheld.
0p te merken dat de draalsnelheid van het anker begrensd wordt door de eompoundschal:ellng van de opwekklngsw1kkellngêrrr en dat heb overgebracht koppel beperkb wordt
door de schljven-þoppellng (12 ) die de aanzetmotor beveltlet
tegen overbelastlng.
Wanneer de mlnlmum ontsbeklngssnelheld berelkt ls zaL
de dleselmotor op eigen kracht verder kt¡nnen draalen. Doordat de dynamo aangedreven door de dleselmolor, oü spannlng
opwekt, on|staat er spannlng op de negatieve klem van de
relalsspoel, waardoor er geen bekrachtiglng meer besbaat,
en het armatuur wordt achterult gedrukt onder lnvloed van
zlJn veer (fO). De kringen van d.e hulp- en hoofdveldwikkellngen worden aldus onderbroken en de aanzetmotor wordt
dus ultgeschakeld. Onder invloed van de veer (7) wordt
het anker ferug ln ruststar¡d gebracht.
Vanaf het ogenbllk dat de dleselmotor op elgen kracht
draalt, wordt de aanzetcommutator van SS naar 5. stand. gebracht. In deze stand van de commutator staat klem þ4 1n
verblndlng met 57, en deze voedt aldus de bevelllglngskrlng
van de dieselmoLor, zodat de E.V.G. bekraehtlgd wordt.
Ðeze stand is nodlg, doordat het contact P.H. maar kan sluiten war¡neer er voldoende oliedruk in de smeerleldlngen van
de motor is.
Vanaf het ogenbltk dat de oliedruk hoog genoeg gostegen
ls om het toestel P.H. 1n werklng te brengen, worden de
kontakten van de opwekklngskrlng van de spoel RA en van de
getulgelarnp LH gesloten.
' Het aar¡steken van de getulgelarnp LH beduldt dus voor
de bestuurder dat de automatische bevelllglngskrlng gesloten ls en dat de aanzetcommutator terug ln de stand N mag
gebracht worden.
Het aanzetten van een koude rnotor gebeurt electrlsch
op dezelfde wiJze aLs hlervoor besprokenrdoch de decompresslelnrlchbing moet geliJktljdie bediend worden.
HlerblJ moet opgemerkl worden dat de decompresslelarlchtlng noolt mag bedlend worden ab de nokkenas stllstaat, zulks om de overgang va¡¡ de ene nok naar de a¡rdere
rrlet þbelemmeren. 0m de dteseLmotor te decompresseren,
zal -men eerst de commutatof r t D ln de stand ss brengen,
en practlsch gellJktiJdig de decompresslesta¡rg verdraãlen,
aldus za1 de ro1 van de klepstoter gemakkelijk op de verschlllende lnlaatnokken overgaan, zonder er tegenaan te

stulten.
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D.

l-1¡¡ins ven de d.ieselmotor.

3ev

plaat nr IT/LI

Ten eind.e de d.leselnotor te beschenaen tegen ernstlge
averljen ls een reeks toestellen voorzlen, w-elke tot doelhebbeñ ln soa¡i.ge gevallen de motor stil te leggen en in
andere gevallen de notor op traagloop- te brengen en terzelfder-ti jd de tranemissie uj.t te schakelen.

ordt automatisch stilseleed i ngeval:
laag claalt of wegvalt
- De ol1edn¡k te van
de sneerolie hoger kont d,an
De
temperatuur
1100 c
- De clraalgnelheld, van de dleselmotor hoger kont d,an
1450 t/ø.

De dleeelnotor

w

oP vertraagde gang gebracht en
wanneer:
ultgesehakeld'
clo transmlsale
- De tenperatuur van het koelwater hoger kont d'an

De itleselmotor wordt

96o c

- De au-tornaLische r,jí-ìa-irinriclltl-itÉ:, 1n t'¡s¡'icil-rg kcmt.
en va tt
voor het autonatlsch still
roomkri

I.
mo

Ol.

is aangeeloten op cle batterli lZ
(SB); de algemene smeltzehoofd,schakelaar
de
Volt over
F 55, d9 ip serie geplaatsmeltzekerlng
d€
kerlng f 13,
(åJr) en naaet de
siuurpost
de
van
ste cõntaciáleutele
tegen te lage
geconbineerd'
toesteL
(I.L.D.)r
het
nfotor
tegen te hoge
(
(P.H.
bet
toestel
en
oLledruk
) en T.H.M. ¡
(I.S.
lanneer
aI d'e
dieselnotor
).
d,raalsnelheiO van de
gesloten
worhoud,enr
voot'noetsde toestellen d.e stroomkrlng
stoprelala
tret
en
E.V.G.
clcn de brand.stof electroklep
(R.4.) bekrachtlsd. Ond,er deze voorwaard.en laat de E.V.G.
dc brancl.stoftoevõer toe naar de inJectieponpr terri jI het
bekrechtlgd,e stoprelals d'e etroonkrlng 55 X. 5, A geopend noutlt, waatdoor d.e electroklep -E.V.S. niet oPg.ewãtt wordt.' De werking van het geconbinêerde toestel
?.H. - î.H.M.rkan d.oor de bestuurder nagezlen çorden
d,oor ee¡ groene getuigelamp 1n cle etuurpost. _Het^d'oven
vaa deze ãetuigela,npr-terwlil de motor stllvaltr toont
dc opnerkãane bestuuider ogenbllkkelijk raar de averlj
nõei'eé"ocht worden. Het Èont er vooial oP_a?? de.boord'toeetãUen na te z1ea, voordat äe notor volletllg stil
11el. Zu1ks zal verduiããIIl'T word-en |n de volgead,_e beecñrljving over de werklng ðer verschlllende toeetellen.
P. H. ( plaat
2. lerkl v het toest voor olled
nr
$.
Het toestel P.H. staat boven op de dleselnotor opgesteld, en 1s d.oor een buls je met d'e_smeerollepomp^v erbonfanneer d'e olietln¡k ! 0, 5 ke/ cø2
d,en, ónd,er d.e ollefilter'
van ile veer overwonnen e n hct
de
weerstand
word.t
berelkt
de
krlng 54 5'1. Zulks heeft
s}ult
eleetrlseh contact
II branclten de
getulgelasp-L
groeae
de
gevolg
dat
voor
'electroklep
brancletof
d,e
R
A-en
relãls
spoelãn vañ het
toeetellen
de
anctere
voor
zover
wordenr
E-V e bekraehtigd
ln nornalã stanô staan. IV-IO.
Ðeze stroomkring

;

a

Daalt de oliedn¡k on.ler d,e nlnlaun waard.e (0r5 kg,/cøZ)
d.an word,t d,e spanning van de veer sterker dan d,e olleclruk
en het contact opent de electrische etroonkriag ,4
57,
waardoor

a)
b)
c)

De getulgelamp

L H dooft

electroklep E V G word,t niet ¡neer bekrachtigd
en d.eze slult d.e brand.stoftoevoer naar d.e lnjectleponp af .
De epoel van het stoprelais R A wordt nlet meer
bekrachtigd, waarcloor zijn contact de krlng 55 X
5, I kout sluiten, met het gevolg dat de stop
electroklep E.V.So bekrachtigd worclt. Deze
brengt het controle reservolr in verblnd,ing net
d.e stopellinder van ile eervomotor S.M.A. dle op
zlJn beurt tle injectie Bonp P.I. op auld.ebiet
brengt r op voorwaard.e dat er vold.oende luehtd.ruk
1n het controle reservoir heergt.
Is er geen of onvoliloencle luchtd.ruk, dan zal de
spoel van dc E.V.So wel bekrachtigd word,ea doch
tlit b1lJft zoniler gevolg, zoilat de motor alleen
stilgelegd, wordt door de werklng van d.e brandstofDe

electroklep E.V.G.
In dit geval zal de lnjectiepomp d e brandstof uit
de buisleiding tussen de E.V.G. en de p omp zel,f blijven
wqg zulgen, tot d.eze lelding geledlgtl 1 B, wat voor gevolg
heeft dat d.c notor geleld.eliJk en na v e rJ-oop van B¡eerðere

stilvalt.
Wanneer er vold,oend.e luehtd.n¡k 1n het controLerêBêrvoir 1s, za). terzelfcler tiJd als de E.V.G.r ook d.e sto' cillncter van de S.M.Â. 1n werking komen, waariloor d.e 1;:jectleponp op nu1 deblet gebracht wordt en d,e motor oqnlddcllljk stllva1t.
3. lerkl ns van het toestel I.H.M.
Dlt toestel verzekert de veiligheid tegen te hoge
seeond.en

temperatuur van de sneerolie.

lanneer de temperatuur van d,e ol1e te hoog komt,
ontstaat er gevaar dat de olie te vloeibaar word,t en d,c
olleflln nlet meer vold,oend.c le, on dc bewegcndc delca
van elkaar geschelalen te houden, wat het grlperea van d,e
clllnclers en zulgers, evenals het smelten van het zacht

netaaL van de stangen en clraaglagere voor gevolg heeft.

Eet gevoelig element van de l.H.0l . zIt 1n de olleon-loop gedompelil. Wanr:eer d.e olietenperatuur hoger kont
dan Lloo C, zal- bet toestel het contact 54 57 verbreken,
en de notor woritt op d,e zelfde wljze stllgelegd., ale d.oor

het reed.e besproken toestel P.H., terwi j1 de getulgelanp
Ir.H. eveneens gecloofd word.t.
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4. lïerkine vaa het overgneLheidstoesteL l.S.

Plaat I f/04.

De samenstelllng en de mechanieche werkiag van d,lt
toestel werd. beeproken 1n paragraaf II.

llorrnaal blljft het contact 57 - 49 gesloten. Yanneer de ðraalsnelheid van de dleseluotor on geÌljk welke
red,en hoger kou¡t tlan 1450 t/ø, zal het contaõt verbroken
word,en en de stroonkring voor opwekking van het stoprelals
RA en de branctstofelectroklep E V G word,t onderbroken.
I

De notór word.t etllgelegd op dezelfde wlJze als bitj
het in werklng treclen van d,e toestellen P"H. of Î.H.M. ¡
met dit versehll dat de getulgeLa.npen blljven branden tot
de motor vol1etl1g still1gt, waarna ile getuigelamp L.H.
dooft na verlsop van + 5 second,en, terrljl, ze 1n beide gevallen van P.H.-of ll.H.U. reeds gedoofd, 1s vôôrilat d,e notor etl).Ligt.
Een cond.ensator C,E.V¡ ovêr de klennen van het toestel I.S., belet het ontstaan van vonken (vlanboog) , biJ
het openen vaF cle krlng, zod,at beeehad.iging vaa de k ontaktea d,oor voalÜ0ereprlnglng verhlnd.erd word,t.
Belancrl lke opmerklng.
[anneer de dleeelnotor ontlJdlS stilvalt, 1s het van
het hooggte belang dat de bestuurd.er onnlddelllJk cle getulgelanpen naziet . vôôrd.at de notor stllll 6tn Doven alle
groene getulgelanp en vöÕrdat d,e notor stlll 1gt, terrljl
ûe witte getuigeS. anpen van de koplanpen bIl Jven brand.en,
dan wordt zulks veroorzaakt door beschadiglng van d,e sneltzekerlng F 55 ofwel d,oor het loskonen van een der contactsleutels. De bestuuriler kan h.lerblJ onnlddelllJk vaststellen, welk van d.e twee gevalì-en zlch heeft voorged,âBoo
lanneer tle F 55 tlefekt ls, valt d,e notor geleiclellJk stllt
d,oordat ôe stroonkrlng 55 X - 55 L nlet oeer gevoed wordt.
De EVS kaa alilus nlet tneex bekrachtlgtl worclen, nlettegenetaand,e het gesloten contact van RÅ en de notor çord,t gelelctellJk stllgelegd d.oor de werklng van E V G alleent
(zoals ln het geval clat er onvold,oende luchtd,ruk heerst
in het controlereservolr),
In geval één der coatactsleutels loskont valt de motor onmlddelllJk st1I, d,oord,at de EVO en tle EVS gelliktiicllg werken. De EïS brengt dqor tuesenkonst van de stopcll1nder van Sn![.4. cle lnJectieponp onnlddelllik op nul-

d.ebiet.

In geval alleen d,e getuigelanp IrH dooft kuanea zleh

eveneena twee gevallen voord.oen¡

a) De getulgelanp I¡II ilooft vôQr dat d,e notor vollet1S stfll"lgt. In dit geval 1s effiseenkonst van het toestel P.H. of |l.H.t[. Eet nazlcht van cle ollethermometer
en d,e o}ledrulmanometer ôuldt ogeubltkkel,ljk aan relk or-

gaae tuAaengetonen 19.
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.

dooft na ilat cle motor volIed.lg
stilgeval-feã is. ln ¿it geval wlf,st zulks op het in werking treùen van het oversnelheldetoestel I.S. van cle dieselnotor of eea clefekt aan de brandetof electroklep EVG b.v.

b)

De getuigelanp LH

de spoel d.oorgeb:rand.
Voor de

te

nemen

maatregelen ea d'epannerlng

in aI

d'e

naar d,e paragraaf ÏIV.
gevallenr word!_
5, stroonkrins voor onderiie?ñ van de trgctie en het op

voornoend.e

Ían

@gén

d.e_notor.

De motor wordt op traagloop gebracht en de transmlswanneer de tempera!*ur van het koelwaultgeschakeld,
eie
of wanneer ðe duchLc;rak L¿ ae'<ilfomùfrscAe
C
kónt
ter bovãn 96o
(ei,d.inq da¿(h, Yoor e1k d.er belde gevallen etaat een toeetel :.-n ¿e bekrâchtlglngskring van de electroklep EV 67 De electro-pneumatlsehe klep EV 6? heeft a1s d'oel,
d.e luchttoevoer te verzekeren naar de kleppen VA ea VT
ond.er de boordtafel . Ðeze kleppen worclen d.oor de bestuurdàr bediend iloor nlddel van het-versnellerhandwiel (ziø
plaat V/O3) . llanneer ile EV 5? nlet bekrachtlgd is kont
ãr geen'lucht naar de kleppen YF vT. Integend.eel,
d.ezá kleppen worden ln dlt geval 1n verblndlng gestelcl
net de bultenlucht, zoilat ook de servomotoren van de
dieselnotor en de transmlssle Volth in verblnd.ing staan
met de buitenlucht. Ond.er ileze voorwaarde worilt de transnlssle ultgeschaketdr €tl de motor valt op traagl-oop.

6. Toestel t
a

a

te

ho

ten

ratuur van het koelwater

a

Het toestel 1E boven op d.e dieselnotor geplaatstr en
1s d.oor een cap1l al, re buls aan het gevoellg elenent ver-

bond en.

D1t gevoellg elenent 1s 1n cle wateromloopr blj het
verlaten van warnwatereollector opgesteld..'
Ifanneer cle tenperatuur van het koelwater 960 C berellrt , zeJ- het toestel T.E.¡ll. de electrisehe etroomkrlng
de electrokl-ep E.V" 6? nlet
54- SL onderbreken, waardoor
In
deze
voorwaard,e wordt d,e
meer bekrachtigd worclt.
].ueht toevoer van het controlereservoir naar de kleppen V.A.
en V. T. geeloten (zie plaat nr V,/03). De servonotoi s.M..À.
van d e injectieponp, de aaazetklep evenals de servonotoren v oor gedeeltelljke vul11ng en prlmalre belnvloed.ing
van cl e transmlssie word.en in verbindlng gebracht net de
bulte nlucht, d.oor d,e E.V. 67. Zul$s heeft voor gevoLgt
dat d.e servonotor S,M.A. van de lnjectlepoüp ztc}:. instelt
voor d.e vertraagd.e gang van de clieselnotor. Terzelfder
tljd kooen de aaazetklep en de servomotor voor ged.eelte11jke vulllng van ile transmissle Volthr ingesloten standt
wat d.e overbrenging uitschakelt. Daar de ilraaisnelheicl
vaa de ventilator voor afìællng van het koelwater onafhankelijk 1s vaa de draaisnel-heid. van de clieselnotorr doch
geregeld. word.t in funetle van d.e watertemperatuur, zaL de
afkoellng vlug gebeuren.
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Het opnleuw in brand komen van de groene getuigelamp
LE duidt aan dat de temperatuur terug beneden de maximum
toegelaten waarde gedaald is. Er wordt evenwel op gewezen
dat de temperatuur in normaÌe omstandigheden praktisch
nooit boven de maximum waarde kan stijgeû, daar de afkoel-1ng ruim verzekerd is. Indien de motor op vertraagde gang
valt en de tractle uitgeschakeld wordt, terwijl de getuigelamp LE gedoofd is, moet onmiddelliJk de thermometer van
het koelwater nagezien worden. Voor de te nemen maatregelen en depannering zie paragraaf XIV.
7. Luchtdrukcontact

PCS.

Dit toestel heeft voor doel, de tractie ult te schakelen en de motor op vertraagde gang te brengen, wanneer
om gelijk welke oorzaak de luchtdruk in de automatische
leid.ing, lager daalt d,an J,B t<g/cme. Zulks wordt gevolgd
door het aansluiten van de remmen, doch dit wordt veroorzaakt
door de andere toestellen van de inrichting waarvan het toestel PCS maar een onderdeel is.
Het toestel is onder de boordtafel geplaatst. Het is
aangesloten op de luchtleidlng van de waakinrichting (zie
platen v/ot env/o5).

luchtdruk 1n de waakinrichting 416 t<g/cme
bereikt, wordt de weers{,and van de veer overwonnen, en
het contact van de bekrachtigingsstroomkring van de E.V.
tr{anneer de

67 wordt gesloten.

De bekrachtigde EV 67 brengt het controlereservoir in
verbinding met de pneumatische kleppen VA en VT onder de
boordtafel. Deze kunnen door de bestuurder bedlend worden
door het versnellerhandwiel, voor het regelen van de brand-

stoftoevoer en het lnschakelen van de bransmlssie Voith.
Wanneer de luchtdruk in de waakinrichting
lager daalt
'van
word.t
bekrachtiglngskring
kg/cmz,
de
de E.V. r
|un 7,8
6f onderbroken en de dieselmotor valt op vertraagde gang
terwijl de transmissie. Voith uitgeschakeld wordt. Dit geschiedt op de zelfde wijze als ultgelegd voor het in werking treden van het toestel T.E.M., met dit onderscheid,
dat bfj heb in werklng treden van het toestel PCS de getuigelamp LE blijft branden.
De luchtdruk in de waakinrichting kan om verschillende redenen, lager dalo d.an J,B l<g/emZ en aldus de
stroomkring van Oe gV 67 onderbreken, onder meer door:
a) Automaiisehe remkraan FV 7 te laag geregeld
b) Uitvoeren van een grondige remming met de automalische rem.
c ) tn werking treden van oversnelheid van de transmissie Voith.
d) De pedalen van de waakinrichting gelost of te lang
ingedrukt, wanneer het versnellerhandwlel in een andere
stand dan de stand 00 staat.
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8.

De beve ilicinp van de

transmissie organen.

Door transmlssle organen verstaan we , het geheel
van organen, welke het cloor de illeselnoto r geLeverri, vernogen, overbrengen naar de wielenr neer i n het biJzonder,
de tranenlssie Volth en de keerkoppelings kast Coekerill.
Daer in de tranemissie Voithr d.e tand.wielen steeðs
in aaagrijping blljven, en de overschakelingen vaa de ene
naar cle andere gang hydrauliech gebeurenr is dlt orgaan
ôp zich ze1-f vold.oend.e'beveiligd tegen foutieve behande-

l1ng door de bestuurder.

Zu1ks 1s evenwel niet het geval voor de keerkoppelingskast Cockerill, waarvoor elke verandering van rlirlchting of ga.nnaveranderingr een veraaderlng ln de aengrljping van tandrielen moet tot stand gebracht worden.

Wanneer d.e lngrijping van cle tandwielen nlet, of on¡¡oldoend,e tot stand. gebracht werd, en de tractle werd. op dit
ogenbllk lngeschakeld, zoud.en de tanilen blootgesteld worden aan zeeî ernstlge averli b.v. afrrrkken van tand,ent
breken van d.e tanclkronenr êtrz.

0n te voorkomen ilat de tanclwielen kunnen verplaatst
worclen gedureade cle rltr of dat de transnissie zou ingeschakeld worden, wanneer de inklinking der tanden onvoLdoend,e is, zítrn een r.eeks van velligheidstoestellen en
grendels aangebracht, die elke foutieve behand.eling vanwege de bestuurder moeten verhind,ere¡¡. Het geheel van'
deze bevelliging word,t besproken in paragraaf V. We zullen hler enkel het electrisch ged,eelte van d.e beveiliglng
b

espreken.

Princlep van de bevellielne van de keerkoppeling Cockerill.
Het overschakelen van de rijrlchting

of de ganmascha-

kelaar kan maar enkel gebeuren:
a) Íanaeer de loconotlef volledig stilstaat
b) tÍanneer het versnellerhandwú- in de staat
staat

0

Volth op leegloop etaat.
Uanneer al deze voorwaarclen vervuld zija, kaa men de
hanclele van de keerkoppeling en ile gen'ma sehakelaars ontgrend.elen en verplaatsenr waardoor de servomotoren 1n werking word.en gebracht, welke voor de overschakellng ?.orüèo'
(zLe parr¡graaf IlI).
De zuigerstang van elk der Bervomotoren van de keerkoppeÌing en d.e ga"nnaschakelaar ls voorzien van een stultplaatjer welk kont aand,ntkken tegen
electrlsch elndeloopkontakten. De kontakten worden enkel
lngedrukt wanaeer de zulge.r van de overeenstemnende servonotor ziJn vo1led.1ge sla'g afgelegd heeftr €B zulke is
maar het geval wanneer d.e lngrijplng van cle tandwielen

c)

Wanneer de transmissle

volledig

1Ê.

rv-l
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Op de platen ot II/LI en V/03 zljn de efnde-loopcontacten-van de ga.rrmasehakelaar schenatisch weergegeven en
aaageduid. door de afkorting C.C.G. Deze van de keerkoppeling zijn aangecluld. d.oor C.I.R.
De stroomkrlng wordt afgetakt op ile kring 54-doorheen de sxneltzekering F.I.R. lYanneer één der eiade-loopcontacten van,de C.C:G. en één van äe C.I.R. gesloten zl jn

word.t:

a) De electroklep E.V.D. bekrachtigd
b) De getuigelampen L.I; in parallel gevoedr waard.oor d.eze bianden. Het branden van de getuigelampen,
geef t due aan cle bestuurder de zekerheid, {lt zowel_ d.e
[eerkoppellng als d.e ganmaschakelaar volledig lngeklonken
zijn eã-¿at b:.¡gevolg ook d'e E.V.Ð. bekrachtigd 1s.
lanneer d.e E.v.D. bekrachtigd. is, Iaat ze de Iuc.!ttd.ruk van het controlereservoir tõe naar. ãã grenaelsetdbtor B.S.V. onder de boordtafel, en ile grenilel worût alitue
weggenonen,.

ling

Wanneer gedurend.e het overschakelen van de keerkoppeof de gammaschakelaar, de tanden niet volled.lg 1n

aan[rljping-konen, zaj. het elnde-loopcontaot niet gesloten wotden.
Zulks heeft Vour gevolg ôat d.e getuigelanpen gedoofd,
b1i jven en d.e electroklep E.V.Do wordt niet bekrachtlgd.
In de nlet beltrachtigd e stand., brengt de E.V.D.; cle
servomotor van de grendel 3 S.V. in verbinding n.et de buitenlucht en de grendel word t onder invloed van de veer 1n
de voorzlene gleuf van het v ersnellerhand.wiel lngeklonken t
waard.oor d.lt in de stand 0 v ergrendeld. word,t. In d,1e voorwaarde kan het versnellerhand.wiel nlet 1n een traetiestand. gebracht worden, waardoor het lnschak_elen van de
tranenfssie belet word.t, zoLang de lnschakeling van cle

keerkoppellng of d.e garnnaschakelaar nlet volkonen normaal is.
De beetuuraler moet bii elke oveisc]takeling aanðachtig de groene getuigelampen in het oog houclen- Deze
brãnden-bi j het begin van ite overschakellng. 7'e d-o-ven
gedurende ðe tijd dat de zulge¡ van de servomotorr van
het bediende orgaan zich verplaatet van de ene naar de and.ere zijde en kõnen terug in brand.¡ als de overschakeling
normaal verlopen is.
Het uitdoven van één der lampen, terwljl d.e andere
normaeL bll jft branden, \{1jst op een defekte lanp. Daar
de tweede lamp b1i jft brand.en bewljst dit, dat ile stroomkring gesloten 1s, en de E.V.D. bekrachtlgd. De d'efekte
Ianp-noet zohaast nogelijk vervangen worden.

9. Str oomkrins van ile zandstrool€!s.
De zand.etroollnrlchting worilt verzekerd. äoor een

electropneumatlsche

lnstelling welke bestaat uit:
rv-r6.

a) lllvee electrokleppen, geplaatst ond.er de kap van d.e
traaenissie, Tvaarvan één voor de voon¡1trlt en één voor
de achterultrlt.
b) llwee d.ruksehakelaars, waarvan één aan belde zijden
van de booriltafel.
c) llvaalf zandverdelers, type ,tKnorrr. Voor elk
d,er wlelen zljn twee verd.elets voorzien waarvan één voor
elke rltrlchting.
De verdelers zljn boven elk wiel aan de langsllgger
van het loconotlefraam bevestigil.
De electrische stroomkring is aangesloten op d.e elnd.eloopcontacten van de keerkoppeling. De lnstelling is
zod,anlg_ opgevat dat tle stand van de keerkoppeling bepaalt,
welke electroklep zal bekrachtlgd word.en.
De stand, voorgesteld, op plaat or II/LI stelt de
ingeschakeld. voor de rlt achteruit,
Feerkoppering_voor,
d.w.z., voor de rit net de transmissie Voith voorop. Dó
stroom word,t af genomen over d.e stroonkring 54, langs de
sneltzekerlng tr..I.R., over het gesloten elnde-loopõontact van de c.c.G. en het geeloten einde-l"oopcontáct van

d,e C.I . R.

De stroom verd,eelt zlch vervorgene over ile pararrel
geschakelde kringen van cle E.V.D., de getuigela¡npen en
de Ev zand. AR (achteruit). De in de kiing geschãtelit.e
qeUjlrichter a 2 laat de etroom d,oor in de rlchting van
de E.V.D. ea d.e getulgela¡npen, doch d.e gelijkrichtei a I
belet d,e cloorgang van d.e stroom naar de-EV-åand Av (voor) , zod,at iñ deze stand, van d,e keerkoppeling alleèn de
!i-t
Ev stand Â,R kan bekraehtigd worden. Met de keerkoppering
in de andere stand word,t het bovenste contact van ¿e

C:I-.R. voorgesteld op plaat ar LI/LT gesloten, de geli jkrichter a l laat cle stroom iloor naar de E.v.D. en ae rãnpen L r, doch de gelljkrichter a 2 beret dat d.e EV-zand AR
zou kunnen bekrachtlgd worden.
0¡n de EV-zaad., overeenstemmend.e net de ingesehakerde
stand van ile keerkoppellng te bekraehtlgen, vorstaat het
op één der drukknoppea naast d,e boord.taier-te d.rukken,
waardoor de kring geeloten wordt en de bekrachtigde Ei
etuurt rucht ond.er dn¡k naar de zandverd,erers. Door wervellng 1n de kamer der verclelers, word.t het zand. Iange
d,e buizen near d.e wlelen gestuurd..
10. De stroonkrlneen van de verLichtlnc
De stroonkrlngen van de verllchting omvatten:

-

De stroonkring van de koplanpen,
De verllchting van de voettred.en.
De verlichting van d.e nachinekanere.

rv-I7.

De
De

vertiehting van cle stuurPost
verliehting van d.e boordtoestellen.

stroomkrins van de koplatrpen. Plaat IY/O3.
Elke kop van d.e locom.otief is voorzien van twee ln
a)

De

parallel gesehakelde koPlamPen.
.In de kring van elke koplamp 1s een getulgelanp in
seridlætaatst. De getuigela.¡npen staan in de stuurpost
opgeeteta, zod.at cle bestuurd.er bestendig controle kan
uitvoeren op het brand.en van de koplampen, Deze moeten
dag en nacht aangestoken blljven bij de loconotieven ln
diãnst. De stroórokring van de koplanpen wordt gevoecl
d,oor d,e batteri j van 72 VoIt, over d'e schakelaar S 3t
de sneltzekerlng van cle batterli F 13, de ampèreneter
A¡[, de hoofilsneltzekering van d,e verlichting tr'rr en de
sneltzekering F 1.

In de negatieve kring staat voor elke koplanp

getuigelanp GL oPgestelcl.

een

De twee koplanp en K, AV langs d.e vôÔrkant van cle
locomotlef hebben éé n gezanenlijke schakelaar S 3r terwiJI ile achterste ko plampen KL ARr bediend. worilen cl.oor d.e
gezanenlljke schakel aar S 4. De tweede klen van de schaverbond. en aan de negative lelding 4, welke
kelaargop haaí'beurt aaa d,e negatleve klem van d.e batterlJ verbondeo

is.

b) Stroonkri

',roor de

verlichti

van de voettred,en.

aa

De etroonkrlng van d.e voettredea 1s afgetakt op d'eze
van ile ko pla.npen, na de sneltzekering FIr zod.at beide krlngen d,oor âe zelfde velligheilen beschermd, word.en. Het d.oorbrànd.en v an de nneltzekering F I heeft zowel het d,oven
vaa alle koplampen als deze van de voettreden voor gevolg.
Soven elke voettrede is een door staalilraad beschermde lanp l[P opgesteld, . Deze lanpen moeten ged,urencle d'e
naeht ãangestoken word,en. 7'e worden bediead' d'oor een gezanenlijke schakelaar S 5.
van ile nachlaekavoor d.e verlichti
c) Stroonkri
aa nr
merg.
De machinekamer van de d.ieseLnotor word't verlieht
d,oor d,rie parallel geschaì,;eIile lanpen, terwi j)- de machlne-

kaner van de transmissle verlieht word.t door twee paralle1
geschakelde la.rapen.
Ze worilen

allf

van de verlichting Fvt

gevo ecl
en d.e

over d.e algenene sneltzekerlng
zekering F 2.

De lampen voor de verllchting van d,e machinekamer
van d.e diegãlnotor., worilen trediend cloor d.e gezanenll jke
echakelaar S L. Deze van d,e machineka,mer van de tranemlssle worclen bedlend iloor d,e echakelaar S 2.

1V_l8.

d) Stroonkrine voor cle

verllehtlng van de etuurpogt.

Plaat nr W/Q3.
De stuurpost wo¡d,t verllcht iloor twee plafond lanpea.
De stroonþing is afgetakt op d.eze van de machiaekamerst
achter d.e sneltzekering F 2, zod,at belde krlngen door de
zelfde ve1llghed,en bescherncl worden. Sen echakelaar 7 op
het voorpaneel, ond.er d,e toestellenkast geplaatst, laat
toe d,e plafondlanpen gezanenllJk te bedlêo€r.
e) Stroonkring voor verllehtlng van de boord.toegteL
Ien; Plaat nr IVl01.
De boord,toeetellen worilen onrechtstreeks verLicht
cl,oor twee paralLe1 geschakeld.e la.npen B.Ir. welke ln de
n¡inte onder de boord,tafel geplaatat zlJn.
De stroonkrlng ir afgetakt op deze van de kop laapen
en voettredcn. IIlj wordt d.us eveneens d,oor d,e snel tzekeringen Fv en F I bevelLigd.
De verllchtingslampen van de boord,toestellen worùen
sanen bedientl d,oor de schakelaar I welke op bet voorpa-

neel onder de toestellen geplaatst 1s.
f) Stroonkrlng van de loopla¡np (llaat nr I v/03).
Aan belde zlJden van de loconotief is een stroomafnemer voor d,e looplanp voorzlen. [anneer de gtekker van
de looplamp niet ln de etroonafnemer I Q geplaatat 1a
word,t deze laatste autonatlech afgesloten, d.oor een deksel voorzlen van een veer.
De voeclingskrlng van ôe stroomafnenero le aangesloten op de stroomkrlng van de koplanpêrr en worðt dqs beveiLlgtl d,oor de sneLtzekerlngen Fv en F 1. Er ls geen
echakeLaar 1a de krlng voorzlca.
11. Stroonkring van de ruitenverçarners.
ßree nrlten in de voorwand van de stuurpostr en de

n¡lten van d,e toegangsd.euren zi jn van bljzond.ere veryaar-

d,lging.

Het ziJn in fe1te, twee glazen tegea elkaar geplakt,
waartussen zlch een eLeetriscb geLeldende etof bev1nd,t,
evea d.oorzlchtlg als het glas zeLf .
De twee polea ø1jn aangesloten op een etrectrlpche
etroomkring van de batterlj.
De vôôrn¡lten RV - Alf en RV - AR worden ln parallel
gevoed, over d,e sneltzekeringen Fv en 3 3. Ze word.en sanen bed,ienil door d,e geneeaschappellJke schakelaar S 6 ln
de negatleve le1û1ng o

L2. Stroonkrl

nAa oes

van de electrlsehe motoren cler verwaren

rora".

De ver¡flarr[lngs- en

zljn satengesteld ult¡

P1aat

n¡ IYIO3.

verluchtlngstoestellen ftAurorar
IV_I9.

a)

radlator door een omloopleld.lngr verbond,en
aan cie koelonloop van de dieselmotor, De warmwateromloop
in de rad,latoren kan onderbroken of tot etand gebracht
Een

çord,en d,oor twee afzonderlngskraneno

b) Eea electrleche ¡notor op wlens asulteinde een ventilator vastgezet is.
De werklng van d,eze toestellen word.t nader uitgelegd
ln paragraaf W.
In-çaarvaa
de etuurpost zljn twee toestellen [Auroran opgeé3n ln eite zi jwand (f1s. Iv/01).
stelrt,
De electrlecbe notoren van d.e verwarnlngstoestellen
ln parallel gevoeti, d,oor de stroomkrlng welke afgetakt 1s op deze van de ruitenverwanûers. De krlng wordt
d.us eveneens d.oor òe smel,tzekerlng Fv en F 3 beve1118d.
word,en

electrische ncitoren worden gelliktlidlg aangezet d.oor een links van de etuurpost geplaatste schakelaar
De beide

met 3 etanalen.

In de stand, 0 1s d.e etroomkrlng onderbrokenr €tr d,e
ventilatoren zljn 1n ruststand.
In de stand 11s,ie krlng gesloten over de weerstand
R (z1e plaat IV/O3). De notoren gevoed, onder ver"nind.eräe
epannlng, draaien met beperkte snelheid..

In de stancl 2 draalen de electrlsche motoren op volle
snelheid,r €B ite maxlmum hoeveelheid lucht word.t doorheen
d,e rad.latoren in d.e stuurpoet geblazen.
13. Stroonkrl voor de Iectrokl EV trRemmen losi. IV/o3.
De volledige beechrijvlng van de reüverileler Oerllkon
trlSî 1 worclt gegeven in het boek je HLT deel 6t hoofclstuk I,
ons beperken tot d,e werking van ile lost1,'tel I, zod,at çeñ8.V.
rgnr .
slngselectroklep
De electroklep heeft voor doel cle remmeo van de loconotlef alleen, naar wlllekeur te lossen, terriJl de machlnlstenkraan FY 3 van de autonatische ren ln een remaanslultlngsstand, behouden bI1jft, zodat de remmen van het stel
aangeeloten blljveno
I9B.

De electroklep

heeft enkel lavloed

op

de autonatlsche

De luchtbuizen van de electroklep ziJn enerzljils 1n
verblndlng net het aaazetreservolr 3 en anderzl jtts-net het
oatspannlngereeervolr 34 van de verileler LST 1.
In nlet bekrachtlgde toestaad van d.e E.V. 1s d,e lueht-

d,oorgang afgeeloten,

In bekracbtigde to estaad, stelt de rEV remn d,e beltle
reservolrjnet elkaar 1n verblnd.lng, zod,at de luchtd,ruk 1n
de kamers 2 en 5 van de verd,eler, in evenwicht ko¡rt. Ond,er
IY-20

invloeil van ile luchtd.ruk en de spanning van de veer 6 op
de membraanzuiger 27 word.t d,e holle stang naar beneden gedrukt en de remclllnders komen in verblndlng net d.e buitenlucht.
Het bekrachtigen van de electroklep gebeurt van uit
de stuurpost. langs beide zijd.en van de boord.tafel 1s
een d.ru.kõontact geplaatst, respectieveli jk 9 t en 9 R generkt op plaat nr lVrlo3.
De bekrachtiglnqskring word.t gevoed over d'e sm'eltvelllgheiten Fv en F 4"
De electroklep nEV retrr staat opgesteld' ond'er äe
transnissiekap naast de hoofil"verdeÌer LST 1"
l-4. Stroonkrl van het snelheid.stoestel van cle locomoaa nr
De locomotlef is uitgerust net een snelheidsneter
t'Deutafr .

lnstelling voor aanwijzen van de snelheid o¡nvat:
a) IIet tachynetrisch aanwi istoestel I "V.
b) Een wisselstroomgenerator A.V. (alternator) "
De alternator is op d.e tweed'e as van d.e keerkoppeIingskast Cockerill geplaatst. De opgewekte wisselstroom
arijft deáaald van het snelheldsaanwijstoestel aanr welke
vôôi een gegradueerile schl jf kan d.raaien. îegenover de
getallen 28 en 44 van de snelheidsmeter is een rod.e streep
õp het glas voor de wijzerplaat aangebracht.
Deze getallen stemmen respectievelljk overeen met de
maximum toegelaten snelheld bij rangeer- en baanreginne.
De snelheidsneter j.s niet uitgerust met een reglstreerbanil, d.och d,e totale kn r1t wordt op een teller weergegeven. Dlt laatste onderdeel worilt "Total-lsatort' geñoendr €o worilt afzonclerli jk gevoed d,oor cle electrische
gelijkstroomkrlng van de batterli.
Deze krlng 1s afgetakt op deze van de electroklep
voor lossen van cie rem, en wordt bijgevolg eveneens d.oor
De

de smeltzekeringen Fv en F 4 beschermd.
Het doorbranclen van d.eøe sneltzekeringen heeft voor
gevolg, ilat het snelheldsaanwi¡stoestel normaal werktt
d,och de totallsator valt stil.
15. Stroonkri voor aand.uicli van d.e d.raalsnelheld van
iese o or.
e
In de stuurpo st is een tachynetrisch toestel I.T. geplaatst welke aan tle bestuurder toelaat op elk ogenblik ile
d,raaisnelheid. van d,e motor te kontroleren.
rv-21.

De tachymeter I.1. worrlt aangedreven dooï' een lvisselstroomgener.ator ¡ .T. (alteRrator) type Srn1th.
De alter:retor ,â.1. is te¡¡en de v¡aterpcap '¡ail d.e diesel:irr'bor nangebouwd en wor.i.t aen:;ecåreve.n dclr' het uiteincie
v¡n de waterpornpps (zj-e ;;Lrot r:r'.II¡104 en fig. TV/A?-) "
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DE PI{EUMATISCHE INSTELI,ING.

Algemeenhed,en.

Het geheel van de luchtdrukinstelling kan ond.erverdeeld worclen in volgende groepen:

1. - Ðe compressorgroep , welke tot d.oel heeft¡ a) atmosf erische lucht aan te zuj- €Br en ze onder d.ruk naar het
hoofdreservoir te stuwen. bT De lucbtdruk 1n het hoofdreeervolr te regelen.
De regeling van ile luchtdruk in het hoofd.reservolr
gebeurt autonatisch, d.oor hulptoestellen welke op d.e druk-

leiding aaagesloten zíjn.
2. - De groep van de luchtclnrkrem. Deze omvat aIIe organen wel ke blj d,e remning van ile locomotlef kunnen tussen
konen.

3. -

De groep voor pneumatische afstandbed.ienlng en

beveiliging.

toestellen heeft voor d.oel:
a) De bestuurder toe te laten d.e d,leselmotor, de
transnlssie Voith en d.e keerkoppellcg Cockerill vanuit d,e
stuurpost te bed,ienen.
b) De foutleve behand,ellngen welke zware beschad.igingen kunnen veroorzaken, te voorkomen.
c) Âutonatisch de Ioeonotlef tot stilstand, te brengea,
wanneer cle bestuuriler onnaehtlg word,t, of uranrlr:jer d.e locomotief
in belicÊing kcmt i:iei h+t "v{llsnc,l-iin¡1shanrtv'liel iu stenc} il00rr
d) De bestuurd,er toe te laten verschlllende toestellen
in werking te brengen zoals: d.e tronpen, de ruitenwissere
en d.e zand.etrooiers. Plaat nr V/OL geeft het algemeen
luchtd.rukschema, net ultzondering van d.e pneumatische bed.ient,ng welke voorgesteld, word.t iloor plaat nr Y/O3.
B. De luchtconÞressorcroep. P1aat v/oz en flg. Y/oL.
Deze groep van

De luchtcompressorgroep omvat :
De compressor lTestinghouse 242 YBZ,
llwee luchtfllters op d.e zulgleldingen van d.e compressor 2 en 2b.
lwee antlvriestoestellen waarvan één j.n elke zulgIeiding 3 en 3b.

- lwee parallel geplaatste koeLrad.latoren 10 en 10b
ln cle d.nrkleld,1ng.
lwee olleaf scb.eid.ers 11 en Ilb.
-

Een weerhoud.ingsklep 12.
Een velligheld.sklep 17.

Y-01.

Ílwee naast elkaar geplaatste luchtbehoud'ers d'1e on-

derling steede verbonclen zljn en sanea bot hoofdreservoir vonuen.
Een afslultkraan 13 van het hoofd.reservolr 14.

- De regelaar type T.
- Een afsLuitkraan van de luchtilrukregelaar type f I8.
De tweetrap compressor Westlnghouee 242 YBZ heeft

vler eilinðere, waarvan twee laagdruk en twee hoogdrukciIinders.

De laagd.nrk- met zljn overeenatenmend,e hoogd,rukcll-1nd.ers ziJn 1n V opgesteld,. De beide zuigerstangen zijn
aan de zelfôe kn¡k van de krukas verbonden.
De compressor staat opgesteld onder de traasmlsslekap
en word.t aãngedreven d,oor V rlenoverbrenging over de pr1malre as van de transmlesle Voith.
Een ingebouwile zulgerpotsp verzekert
d,ruk.

ile smerlng onder

lr¡seen de laagclruk en de hoogdrukclllnders 1s een afkoelradiator geplaatet. De koeling van de dooretromend.e
lueht word,t verzekerd, door een ventllator welke op het
krukaeultelnde vastgezet is. Deze ventilator le op d'e
plaat ar Y/QZ niet voorgestelô.
De cilinderkoppen van d.e conpressor bevatten it'e 1n-

uitlaatkleppen. Soven elk d.er lnlaatkleppen 1a e€n
ontlastingezuiger aangebouwd. Deze ontlaetlngszulgere
hebben tot cloel, cle inlaatkleppen open te houd.en wanneer
de nqximum d,ruk 1n het hoofclreservoj.r berelkt worðt. lanneer cle druk ln het reservoir lager is, worðen de ontlastlngezulgers omhoog gedrukt door hun veerr êtr laten ze ôe
inlãatkleppen vrl j zoclat cleze nornaal kunnen rverken.
[erklne van cle compressor.
en

De compressor worclt aangedreven d,oor de dleselnotor
d,e prinalre aa van de {rananlssle Volth (p1aat nr
III/03), zodat h1J bestend.ig aangedreven word't wanneer

over

d.e d.ieselmotor

draait.

Oedurende d,e neergaande slag van de laagd'rukzuige II,
zulgt deze cle verse lucht &aar d.oorheen ite lucbtfilte r2,

het aatlvrlestoestel 3 en de lnlaatklep 4.
Elk tter twee laagdrukclllnders heeft een afzonclerlljke
zulgleldlng net f1Iter. De belde luchtfllters staan naaet
elkãar opgesteld, onder de transnleslekapr nablJ de ver-

lucht lngsv ent i ).ator .

Gedurende d.e daarop volgend,e opgaande zulgerel-ag, wordt
de inlaatklep gesloten, en cle lucht in de cillnder word,t
samenged,rukt-tõt een cliukklng van + 2t5 kg/eø2.
v-02.

Ond.er deze ilruk opent zieh ile ultlaatkl ep 5, ea de
lueht word,t ctoorheen de koelrad.iator 6 naar d e inlaatcollector van de hoogd,rukcllind.ers gedrukt.
Qezien d,e stangen van d.e laag- en hoogclrukzulge rs op
d,e zelfde kruk bevestigd. zljn, zal- de hoogd,rukzuige r deze
van de laagdnrk volgen, doch net vertraglng.
Ged.urende de neergaand.e slag van d,e hoogdrukzuiger ?
opent zlch cle inlaatklep I en de lueht uit .tle laagdnrkcolleetor, reed.g onder een d.n¡k van 2r5 kg/cm?, word.t

aangezogen.

Ged.urend.e de d.aaropvolgende opgaande slag van de hoogd.rukzuiger 7, word.t cle lnlaatklep I gesloten, d.och tle ultlaatklep wordt opeugeclrukt en de lucirt worclt wegged.reven
naar het hoofd,reservolr 14, langs de koelradiatoren 10
en 10b, en de olleafscheld,ere lL en IIb,

å,an beld.e zljden van d.e loconotief ond.er de loopgang
is een afkoelrad.l,ator en een' olleafscheid.er opgesteld
(zie flguur nt V/OZ).
De lucht stroomt vervolgens door de weerhoud.ingsklep
12 welke de lucht slechts 1n de richtlng van het hoofdreeervolr d,oorlaat, De openstaaade afzonderingskraan 13
geeft toegang tot het hoofd.reservolr 14.
Langs een afgetakte leiding, tussen de weerhoud,lngsklep 12 en de afzonde¡i"ngskraaa 13, word,t d.e Ìucht aange-

voerd naar d.e dnrkregelaar type 1.

Sanneer de naxlmunctruk van g kg/en?

ln he tho ofd.reeervolr bereikt word,t, laat de regelaar type r , it e lucht
d,oor naar cle ontlastlngszuigers van de 1n1aat k 1 ep pen en
de ontlastlngeklep van de laagd,rukcollector. 0 n(l er invloed,
van d.e luchtd.ruk d,a1en d,e ontÌastlngszulgers e n houd,en
hun respectleveliJke lnlaatkleppen in geopende stand..
Dit heeft voor gevolg d,at:
a) De zulger van d.e laagd.ruk, beurtelings d.e Iucht
aanzulgt ultr €n terugdrukt naar de aanzuigleidlng en de
Iuchtfllters.
b) De zulger van de hoogd.ruk, beurtellngsde lueht aanzulgt u1t, en terugtlrukt naar cle laagd.rukcollector, doch
d.eze zelf staat in verblndlng met d,e buitenlucht door de
twee ontlastlngskleppen 16 welke terzelfder tijd aIs d.e
ontlastlngszulgers 1n werklng gekonen zijn. (0p de plaat
or Y/O2 staat naar één ontlastlngsklep voorgesteld). De
compreseor draait nu op leegloopo
de dn¡k in het hoofd,reservolr daalt tot
- ïanneerzaL
de drukregelaar I, de verbiading van het
/Ug,/cnZ,
hoofd,reservoir net de ontlastingszulgers verbreken, doch
hlj brengt deze laatste 1n verbincllng net tle buitenlucht.
v_o3.

Ond,er

invloed van hun veer,

wotd, en

ile ontlastlngszuigers

onhoogged.rukt zod.at d.e inlaatkle ppen vrij komen en normaal
kunnen openen en slultenr terwiJ I terzelfder tljd de ont-

lastingsklep van de laagd.rukcoll ector gesloten worclt. De
conpressor werkt opnieuw normaal en het hoofdreservolr
wordt terug bljgevuld.
31j in gebreke bLljvea, door defekt of ontregellng
van cle drukregelaar type t, kaa d,e druk ln het hoofclreservolr boven d.e ma¡1mum toelaatbare Tvaarde stljgen.
0n deze overbelasting te voorkonen is een veill8hqt{sklep 1? op de leid.ing gellaatst. Teze treed.t Ïn wi-rEing
Fãñ-neer dã luchtdn¡k om, geli jk welke oorzaak, hoger stl jgt
d,ao

lO kg/em?.

Onder d,eze d.ruk word,t de weerstand van d.e veer over-

ile klep worclt van haar zittlng gellcht. De
overtollige lucht ontsnapt aldus naar de bultealucht.
De goed.e werking en cle regellng van de-veiL1ghe1dsk1ep
kan nagãzlen worilen door de afsluitkraan 18 te eluiten.
Hierd,oor wordt de clrukregelaar ll buiten d.ienst gezel en
atÉ.Jgenr tot de veid.e druk in het hoofd,reservoir blijft
ligheldsklep 17 1n weriklng treedt. Door nazicht van d,e
Ìuchtdrukmanoneter van het hoofd.reservoir, in cle stuurpost kan men vaststellen of d.e werking en de regellng
vaa d.e veillgheidsklep 1n orde z1jn.
lïanneer om een of andere oorzaak ile ínlaatklep I van
d.e hoogdrukcllind,er niet meer werktr ên in gesloten stand
blijft, ontstaat rr gêVBâr dat de druk in d,e leidingen
en d.e koelrad.iator tussen d.e twee trappen, te hoog zou
stljgea en beschadiging verwekken. On d.it te voorkomen
ig een overdrukklep 19 op d,e laagtlrukcollector geplaatat.
Deze brengt de collector 1n verbinding net de bultenlucht
wanneer dã luchtd,ruk hoger qtiJgt dan 7 ke/cn?. De luchtdn¡k in de collector kan gecontroleerd worclen op de ¡traaometer weLke ln de stuurpost geplaatst 1s.
rvonnen en

De snerlng van de conpresgor.
De eompressor 1s lan,rs ond.er afgesl-oten d,oor het carter. Hler1n bevindt zich het smeeroliebad., waarvan het
pell tlagell jksnoet nagezlen word.en en eventueel bl jgevuld,.

Het ollepeil kan gecontroleerd. word,en d.oor tle pellstok P.J. Het pe1I noet steed,g tussen d.e merkea IIIN. en

U^âN.

blijven.

De o]1e word.t aangezo;en d.oorheen d.e zeeffflter van
P en weggedrukt dôorheen d.e fitter F.

d,e poep

op de olledrukleiding bevlndt zleh een áaVàtns voor
de manometer in de stuurpoet, waarop de druk in de smeeromloop bestend.lg kan nagezien worden.
Een
de

geLt

by-passklep 3 op

drukleid,lng aangeslotenr reDe olied,ruk kan geregeltl
v-04.

d,e.

oliedruk op 2 ,5 kg/cm2.

door fle spaanlng van de veer te wijzigen. Zulks
gebeurt d.oor/een regelmoer, vastgezet door een tegenmoer.
Het geheel riordt afgedekt d.oor een schroefstop.
Tvord.en

Werklns van cle luchtd,rukregelaar type lI.

PLaat

nt

YfO4.

Het cilinilervormig huis 1 van de regelaar 1s enerzijds aangesloten op de dn¡kleldi,ng van het hoofd,reservoir, en is anilerzi jds verbonden met d,e ontlastingszul-

gers van de lnlaatkÌeppen van d,e co¡npressor"
Zolang de luehtclruk 1n het hoofd,reservoir lager is d.an
I *g,/enz blijft d.e zuiger 2 onhoog gedrukt d.oor d.e veer 3,.
Het bovenvlak van d,e zui-ger 2 is voorzien van eea gummiring 4. Ðe guruolring word.t tegen ile zittlng I getlnrkt,

dlchting bekonen word.t.
Hlerd.oor 1s het hoofclreservoir afgesloten van de ontlastlngszuigere van d,e compressor, terwl'jI d,eze laatste
in verbind.ing staat net de bultenlucht langs de kanalen

waardoor een goed.e

7 en 9.
lanneer de druk ia het hoofd,reservoir, I US/cu2 bereikt word.t d.e weerstand. van d.e veer 3 overrvonnen en d.e
zuiger 2 wordt naar onlaag gedrukt. De ond,errand, van de
zuiger wordt op de gunnlring 6 aangednrkt, zod.at openlng
7 afgesloten woril.t van kaner 8r €rI bijgevolg niet meer in
verbincling 1s met d,e bultenlucht langs het kanaal 9.
Boven cle zuiger is de verbind.ing van het hoofdreservoir net de ontlastingszuigers van d.e compressor tot stand.
gekonen, met het gevolg d.at d.eze op leegloop gebracht

word,t.

Daalt d.e luehtd.ruk in het hoofd,reservoir tot 7 kg/cm?,
dan word.t d.e spanning van d.e veer 3 sterker dan de druk
boven d.e zuiger en d.eze word,t in zljn bovenste stand teruggebracht . Hi erilo or wo rd en
¡

a)

De verbindlng van

het hoofd.reservoir raet d.e ont-

Iastingszuigers verbroken.
b) De ontLastingszuigers 1n verblnding gebracht met
d.e bultenlucht, langs het kanaal 7, de ka.ner B en het ka:
naal 9.
Het regelen van d.e veer 3 op d.e vastgeste 1tt e waarde
gebeurt cÌoor de regelmoer I0, vastgezet door d.e tegenmoer

11.

C.

De luchtdrukrem-instelline.
De luchtd.n¡kreminstelling omvat :

- de rechtstreekse

rem.
de autonatische rem.
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Plaat Y/ùI.
De rechtstreekse ren word,t nornaal gebntlkt voor het
renmen van de loconotief alleen.
Voor het bedlenen van de reehtetreekee renr bescblkt
d.e bestuurcler over twee vaa elkaar onafhaakelijke remkranen 0erltkon F.D. 1r raatven één aan elke zijde van de

1. Werklnc van de rechtstreekee

!€¡n.

etuurpost.

De voed.lng van de remkranen F.D. 1 gebeurt d'oor cle
voed,lagslelding van het hoofclregervolr oader een dn¡k vaa
I kg/en?.

Elke r@kraan ie voorzlen vaa een afzond,erlngskraan
(4a en 4b). In de leitllng vaa de remkranen naar de renc1l1nd.ers staat:
a) Een dubbele afslultklep 5t welke de belde remkranen
van elkaar gesqheiclen houdt. Íanneer d,e dubbele af s1u1tkJ.ep 5 ondicht 1s, zaL de nlet bedlend.e remkraan lucht
cloorlaten met de bedlende remkraan ln d.e renaanslultlagsstand. Deze d,ubbele af slultklep 1s llnks onder cle boord'tafel geplaatst.
b) lwee d.ubbele af eluitkleppen 6a en 6b . Deze hebben
voor d.oel, cle rechtstreekse rem afgezond,erd te houden van
cte autonatisehe renlnetelling. !e d.ubbele afsluitkleppen
6a en 6b zlJn naast de hoofd,verd.eler IrST l onder de tranemiseiekap geplaatst.
onder elke dubbele afslultklep 6a en 6b etaat in de
leld1ng naar belde rencllinders een afsl-ultkraan 7a en 7b.
De weriklng van ðe rechtstreekse remkraan 'rOerllkon
ü3oek.1e

F.D. 1'r wordt ultvoerlg behandeltl in het
deel 6 - Hoofd,etuk I litel 7.
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Hr,llr

ven ile autonatlgche r@¡. Plaat Y/OL.
De werklng van de autonatische ren kan veroorzaakt

2, lïerkl
worilen:

a) Door d.e beetuurder net het d.oel de snelheid' van d'e
trein te regelen of on d.e stilstancl te bekomen.
b) Door het in werklng treden van de Faaq-inrlchtlng
c ) Door het 1n werklng treclen van ile veillghe1ðs1nstelling van ile transmissie Voith.
d) Door gel1jk welke oorzaak waard,oor cle autornatleche
leldiag van hèt aangekoppelde stel' 1! verblncllpg gebracbt
worclt net de bultenluchtr oP voorwaard,e tlat de luchtleldlng
gevuld 14.

De bedlenlng van cle autonatische rgf0 d,oor d,e bestuurd.er gebeurt door d.e nachinistenkraan ttOer.Llkon-F.Y. 3"

(zi""',rtvóerigebeschrijvinginBoekjeffiHoofdlite1 7),
De kraan FV 3 is ond.er äe boordtafel geplaatst en kan
betliencl word,en door twee handvatten waarvan één aan elke
zijde van d.e boord.taf eI (fie. I/02). De etang van elk
deãer hanilvatten 1s voorzlen van een tandwieltje welk ln
aangriJpiag is net een getaacle stang. De getancle ltang
grljpt-fn õp de tandkroon van de eigenlljke kraan F-.V. 3.
nfté-beweglñg van een der hand.vatten heeft het verplaatsen
stuk I

van cle kraan F.Vo 3 voor gevolg.
De machlnistenkraan 1s enerzi jd's verbond'en net het
hoofclreservoir, door de voed.ingslel.dlngr langswaar de

druklucht toegilvoerd. word,t op E kg/cm?. In deze leidlng
etaan de filter 1 en ile afzondêrlngskraan 2 opgesteld.

Anclerzljde ls cle remkraan verbonde.n aan de au.tomatische leidlåg, waarin ze de ilruk regelf op 5 kg/cm?.
De autonatische leidlng 1s verbonden aan de remverdeler
Oerllkon l,sf 1.
De verdeler is opgestelil oncler de transmisslekapo
De uitvoerlge beschrljvlng er van worilt gegeven in het
Boekje HIt - Deel 6-hoofdetuk I - IiteL Eo
0p ile automatische leldlng,' juist ond.er ile machinlster¡kraän tr'.V. 3¡ staat d.e aftakking voor het voed.en van cle
.t¿¿¿kinrichting.
'
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De automatische

waakinrichting (ptaten VÆf en V/On).

A. De automatische waakinrieLrting is samengesteld uib
een elektropneumabische inriehting, waarvan het princlep ls,
dat een elektroklep (!f .V.V.A. ), steeds mÔeb bekrachtied bliiven, zonlet zal na een tijclsverloop van ij tol B seeondenri
de automatlsche renileiding 1n verblnCing gesteld lvorden met
de buitenlucht, zodaL een noodremr,ting vert^fekt l'¡crdt. Bovendlen za1 de tractle uitgeschakeld en de motor op traagloop gebracht ¡+orden door heb elekbropneumatisch relais
P.C.S., zodra de luehtdruk in de automatische lelding lager
daalt dan J,B u'g/cn2.
Het contact van cl1t relais 11gb 1n de bekrachtigingsstnoomkrirrg van de elektroklep 67, dle ln nlet bekrachtlgde
stand, dê pneumatische verblndingen van de kleppen VA en
VT, in verblndi-ng brengt rnet de bultenlucht.

B. Het pneumatisch gedeelte van de automabische
inrichting bestaat uit:

v¡aak-

a ) Oe spoed.klep, die door eeu aftakking verbonden
1s aan de automabisehe reml-eiding. Een afzonderingskraan
1s bij de spoedklep in de kleine trcop voorzien, om de v¿aalc-

lnrichËing be kunnen afzoncleren.
De afzonderingslcraan is nieb verlood, oirdat ze moct
gesloten worden telkens de locomotief voor langere tiJd met
stilliggende rnotor uitgeweken staat.
De spoedlclep ornvab een zuiger waara-an de eigenlijke

klep verbonden is.

De zulger úan rle spoedklep is voorzien van een geca11breerde openíng en wordt omlaag gedrukt door een veer, zodat
de klep'oþ haar zltting bl1Jft zolang de drul< onder en boven
de zuiger ongeveer geliik bliift.

b) De bovenste kanier van de spoedklep is verbonden aan een onrechtstreekse elektroklep E,V.V.A., die sleeds
moet bekraehtigd blijven. Indien ze nieb bekrachbigd 1s,
zaT de bovenste kamer van de spoedklep 1n verbinding komen
rneb de bultenlucht. De geeallbreerde opening in de zulger
van de spoedklep kan de lucht niet zo snel doorlaten als de
onbsnapping langs de E.V.V.A. Hierdcor ontstaat er een drukverschll op de zuiger van de spoedl<lep, die opgelleht wordt
met de lclep die er aan verbonden is, en de automatische 1eidlng komt reehtstreeks in verbinding met de buitenlucht.

Dit heeft een sne11e dallng van de luehtdruk in de automabische leiding voor gevolg en de remmen v¡orden aangesloten
door een noodremming. Ì'Ianneer de druk in de aubornatlsche
lelding lager daalt opent het rðlais P.C.S. Ce bekrachtlglngskring van de E.V. 67, waardoor de tractie ende versnelling
uitgeschakeld worden.
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'r¡ab:

c. Het elektrisch gedeelte van de vraakinrlchting
a

)

on-

Aân belde zijclen van de boordtafel een voet-

pedaal met twee stander^

b) Een tljdsrelais R.T.V.A. rnet tr¡ee eontaetsbuk}<en, waarvan één in cle kring van t{aarschuwers' besbaande
uit een zoerner en twee violebkleurige getuigel.ampen.
. Ilet andere eontactstuk }lgt 1n d.e bekraehtigingskring
van het relals R.A.V.A.
e) Uet reIals R.A.V.A., waarvan het contaet in de

bel<radrbigingskring van de elelctroklep E.V.V.A. 119t.
ct) De elektrok1ep E.V.V,A. waarvan de ro1 hiervoren
reeds l'¡erd uibgelegd..
e) Twee mlcro-sv¡itchen A en B, die bewerkt worden
en die
nok
op de as van hei versnellingshandwiel,
door een
'Ì:ekrachtigd
houden
te
lì-.4.V.4.
tussenko¡ren on het relais
in de stand "COtt van het handwiel.

f) Twee eondensatoren die tct doel hebben het relais R.A.\r:4. gedure'<le r¡axim.lm 4 seconden bekrachtigd te
het relais R.T.V.A. be herbehouden, om toe te laten
lcr"aehtigen.

erkin van de automal i-sc he waakinrichtin
lrçrt
Van zodra het versnellingshandwiel naar cle siand.
of' verder gedraaicl wordb, kornt Ce aubonatische waakinriehtlng in dlenst.
Om Le 'beletten dat <le rernmen zouden aansluitenr moet
o¡middellijlc lfu'net verclraaien van het hanclvfiel, één van de
pedalen ingeclrukt v¡orclen. Indien de zoelner bliift vrerken'
i¡oe¿ rnen het pedaal even lossen en terug indrukken.
D

[O?r Of vereler' en belde
l,,let treb hanCll.¡iel 1n de stanrl
pedalen gelost, rvordt een stroomkring gevornd over de smelbäekering van 6 Amp. en het gesloten eonbaet van de micro-

het biJdsrelals R,T.V.A., dle
zijn coniacten verplaatst, zodanlg dat de kring naar de
zoã,ner en de getuigelanpen geopend, êfl de krlng naar de
spoel .van het relais R.A.V.A. gesloten blorden' over het
gãsloten contaet van microswlteh B. De zoemer en de geãulgetampen blljven gevoed v1a de diode D.1, terwijl de
van het relais R.A.V.A. maar kan bekrachtigd worden
"poãf
vän het ogenbllk dat één der pedaLen ingedrukt wordt. Door
het lndrul<ken van één der" pedalen $¡ordt- de bekrachtlglng
ervan
swibch A naar tle spoel van

van de spoel R.T.\¡.4. ondeúbroÌ<en, doch de conbaeben
blÌ.jven voor 6C seconden de stand belrouden, daar heb een
tijtlsrelals betreft. Zolang ziin eontacten in deze stand
bll¡ven v¡ordt de spcel van het relais R.A.V.A. bekrachtigd en zijn eontact geslofen.
v*og

De E.V.V.A. bliJfb,.,aldus bekrachtlgd voor een tijcis-

duur van 60 seconden. "â clie tijd zullen de eontacten van
dit relais automatisch ornsehakelen en de zoemer in rverking
brengen, terwljl de getuigelarnpen branden.
De R.A.V.A. ên bi jgevolg ool< de E.V.V.A. bllJven nog
+ 4 seconden bekrachtigd door de condensatoren C die zieh
õnt1aden. Deze werden geladen, terwijl het pedaat ingedrukt was en de eonbacten van R.T.V.A. in bekrachtlgde stand

bleven.

Van het ogenblik d-at de zoemer en cl.e getuigelampen r¡rerken, moet het pedaal even gelost en terug ingedrukt worden,
om de contacten van t¡et relais R.T.V.A., terug in hun normale
rverklngsstand te brengen, zoals hiervoren reeds irrerd uitge1egd. Het even lossen"'berug lndrulcken van het peilaal mag
vroeger dan on de 6O seconden gebeuren. Deze tijdspanne

is de uiberste grens

c1e

Blj elk lossen van het pedaal za!

zcemer en de getulgelampen in v¡erking treden.

E. Handiviel 1n de stand

ttOO".

De automatisehe l'¡aakinrichting kan buiten ',verking ge-

steld worden in

vol61ende geval-1en:

- Door het versnelllngstranclv¡ie1 in cle stancl ttOOtt be plaatsen,
om de bestuurder toe te laten de nodige nazichten t,e doen
of om gellJk welke reden de stuurcabine te verlaten.
- Door rle afzonderingskraan te sluiten wanneer de inrichtlng
oefeet is en door de bestuur'der niet kan hersleld worden.
ïn dit geval moet de schakeìaar op R.T.V.A. omgeschakeld
v¡orden.

- Door de afzonderings!{raarr te sluitenr orn toe te laten de
locomotief al-s voertuig te slepen meb uitgesehakelde elekbrische krlngen.
a)

toe te laten dat de bes';uurrier de stuureabine
verlaat, ter-'.¡-ij1 cie iíìcrtor ci.r'aa:lt, is e.en lnr.ichting voorzlen
om de E.V.V.A. te bekrachtigen zoncLer tussenkornsb van de pedalen en het tiJdsrelais R.T.V.A.
0m

Iliertoe is onder de boordtafel een pneumatische lsoleerk1-ep V.S. voorzien die onder invloed \¡an eer¡ nok, a1leen 1n
de stand'rtoorr van heb handwlel geopend is. rn deze stand 1áat
de isoleerklep V.S. lucht door naar de baster.
Op voorwaarde dat de locomotief stllstaat, laat de taster de lueht door naar het manocontaet L.S.C. en heb onbgrendelingsrelals ,q.D.V. Wanneer de luehtdruk onder de zulger
van L.S.C. ) kg/eftÊ berei.kb, sluit zljn elektrisch eontact.

TerzelfdertlJd v¡ordt in de ttOOttstand de mlcrosrviteh r3
omgesehakelci, zodat deze de gevormde kring door L.S.C. eveneens sluit iraar d.e spoer van heb rerais R.A.v.A. l¡Ianneer de
spoel van R,A.V.A. bekrachtlgcl 1s, slult zi-jn contaet in de
krlng van de spoel E.v.v.A., die aldus bestendig bekrachbigd
v-10

zoJang het handr^ri el in de rtoorrstand staat, op voorwaarde dat de druk oncler de 2¿iger van L.S.C. ) |'g,/cn? be-

bl1jft,
reikt.

in bevreging
t'lcest oe loecmctief evenrvel' onvoorzien
terwljl het handr^riel in cle stand rro0rr staat, dan zalde taster de lucht uit de leiding van het manocontaeb L.S.C.
laten ontsnappen, met het gevolg dat de druk onder de zuiger lager daal.t dan 2,\ kg/ern2 en L.S.C. openb ziin contact
1n de bekrachbigingskring .¡¿¡¡ ¿" spoel R.A.V.A. die op zljn
beurt de bekraehtiging van E.V.V.A. onderbreekt en de spoedklep zaL na zee? l<orte tiid in l.¡erking treden en de remmen
aanslulten.
komen

beveillglng tegen onverwacht in beweging kornen
van de locomotief, sluit geenszins ulb, dat de bestuurder
Deze

de normale bewerkingen tegen in beiveging komen moet uitvoeren, r¡et name: aansluiten van de rechlstreekse rem,
of wanneer h1j de stuurcablne verleab, aansluiten van rle

handrem.

Door het feit dat het manocontacl L.S,C. zijn conbact
maar sluit blj J kg/enZ, moeb bfi het afstellen van cle 1occmotief voor langere periode, d€ \¡oorzorg genonen tvorden,
de afzonderingskraan van cle autornat j.sche ivaak inrichting te

Indien men d1t z-ou verwaarlozen, zal bii het
eerstvolgend starten de elekbroklep E.V.V.A. niet bekracht,1gd zijn en de luchtdrult in het hoofclresel:voil" zal niet
stijgen wanneer de remkraan FV ) in vulstand of ribstand
sbaat. De afzonderingskraan van de t¡aakiurlchbing mag tnaar
gêopend r.¡orden op het ogenblik dat æ volcloende luchtdruk
in heb hcofdreservoir bekomen is.
sluiten.

b) Wanneer de autornatische rvaakinrichting defect
is en niet door de bestuurder kan hersteld worden, kan de
afzonderingskraan geslolen t¡¡orC.en. om kunnen verder te
rijden moet dan de gelode schakelaar i,vellee zie!;r op de relaislcoffer R.T.V.A. bevindt, onblood wordenen in de andere
sband geplaatst. Hlerdoor v¡ordt het contact van P.C.S.
overbrugd en de zoemer en getuigelarnpen uitgeschakeld.

De dienst mag in die voorwaarden enkel voorbgezet worwanneer
er een tweede man in de sbuurcabine aanwezig
den
1s, dle desnoods de locomotief kan tot sbilstand brengen

en de traetie en versnelling van de motor uitschakelen. De
buitendienststelling moet in het 1ogÌroek r^¡orden ingeschreven en vermeld op het dlenstverslag van de bestuurder.

als voertuig kunnen gesì-eept be l..rorden, moet
belet worden datde spoedklep gelicht wordb bij het vu1len
van de automablsche leiding door de sleeplocomotief, Dlt
v¡ordt verhlnderd door het sluiten van de afzonderingskraan
van de waaklnrichtlng. Dit moeb ingeschreven worden 1n het
c

)

Om

logboek van de locomotief.

v-l_1

g.

Werk ins va n

Voith

de veil-ir."ìeldsinstelllng der transmissie

De automatische rern kan ook in werklng gebrachb vror-

op de plaaf nr
den door het oversnelheidstoestel volth
ttI.s.
Voithrr.
v/n voorgesteld onder de l¡enaming

D1t toestel heeft voordoel de rernmen automatlsch 1n
werking te brengen wanneer rle rnaxirnum snelheid van de 1ocomotlef overschreden wordt.
Het 1n rverking kotnen van de remÊìen gebeurt ogenbllltkeliJlr en zonder voorafgaande verv¡ittiging.
Het uitschakelen van de bracbie en op traagloop brenvolgt slechts na enkele seconden-

gen van de motor

Zulks vinclt zíin oaxzaatr< 1n de nauwe gecalibreerde opening in de zuiger van de spoedklep. De drukverminclering
doet zle¡ nu voor in de autornabische leicling. De lucht
vande(eco&nTtussen-deyoeÁl<lnpen-€.t/.V,fl, stroont langzaan naar de autonlatische'teid-ng terug langs de geealilrreerde opening in de
zuiger van de spoeclklep, waarctoor de ovev'druk bovende zuj-ger
van de spoedklep, cle klep ze1t gesloten Ìroudt.
tlanneer de drukking J"n de aubonnati;che leidi-ng gedaalC
is tot + 7,8 Vg/erû onderbreekt Ìrei contact P.C.S. de
stroomkiing van cle E.v. 67. llet toeslel voor or¡ersnelL¡eicl
van de transmlssle Vo:ith is uitvoèrig besproken in parag;raat III, plaat lll/OU (Zie bovendien blad III-17 belang-

"i¡t "

opmerking.

D.

De

etr.t:ia

Plaa

V

1. Bedlenln g

o tl

t ische af sb,andsbedieni

afstand

vâ n

en beveilin

de motor en bransrnissie organen.

lIet vermogen van de dieselmotor, het 1n- en uitschakelen van de transl¡tissie Voith, het omschalce-l-en van de keerkoppellng en de gangwissel (Gamnra), wordt door de bestuurOer-.ran ùit de stuurposb, dus van op afsband bediend
Dit gebeurt door inschakelen van pneurnatisehe toestelmenige zlch onder de boordtafel en andere zi.el:l
waarvan
len
nablJ de motor en cle transmissie bevinden. Deze toestellen
in werlcing brengen gebeurb door verplaatsen van het versnelierhandwiel en handels welke langs belde zijden'van de
stuurpost kunnen bedieud lvorden.
Het versnellerhancli'slel heefb þ kenmerkende stand.en,
te weten: 00 - 0 - S - I en II.
Tussen de sianden I en TI zLin een onein<119 aantal
tussenstanden.

Op de as varr

het versnellerhandwiel, welke over
1,1-I2

Sans

de breedte onder de boordtafel doorloopt, zj-jn verschillende nokken vastgezet, welke één of meer pneumatisehe
'volgens de
kleppen of mj-eroswibehen bedlenen en dit
aangedulde sband van het handwiel.
Op plaat V/O7 ond.erscheiden we de pneumatische kleppen V.S. - V.A. - V,T. en V.D. evenals de velligheidsgrenciels B.H.M. en B.S.V. De voorgestelde stand is cleze
van het handwiel 1n OO. A1Ie kleppen ziJn in deze'stand
gesloten, behalve de lsoleerklep V.S. die open 1s.
merken dat de voorstelling der kleppen in hun
meest elementalre vorm zijn weergegeven. Ze zu11en, waar
zulks nodig blljkt, uitvoerig behandeld worden.
Op

2.

te

r¡JerkinE

der toestellen in elke stand van heb versnel-

lerhandwlel¡r

f. Stand

OO.

De nokken vân het versnellerwlel laten de kleppen vriJ
za .ci.at ze aIle in gesloten stand blijven onder invloed van
hun respectievelljke veren, behalve de isoleerklep V.S,
ole geopend wordt.

Dit heeft voor gevolg dab:
a) De twee cilinders van oe servornotor S.M.A. in verbinding staan met de buitenlucht, doeh door de vrerkÍng
der veren bl-ljft de injectiepomp lngesteld '¡oor de braagloopsnelheid van d.e motor (zie paragraaf II ).

b) De aanzetklep evenals de servomotor voor gedeeltelijke vulling van de transmissle Voith, staan in verbinding rneb de buitenlucht, waardoor de tractie uitgesehakeld is (zle paragraaf III).
c ) De waakinrichting ls buiten dienst (zie cijfer J
letter F van hoofdstuk V.
11. Stancl 0.
a)\- In deze stand sluit de isoleerklep r¡.5. De mierosr,.¡ibchen A en B schakel.en om. Het relais L.S.C. sehakelt
uit zadab de aubomatisehe waakinrichting 1n dlenst komt.
U)Oe kleppen V.A. en V.T. blljven gesloten. De
bransmlssie blijft bijgevolg uitgeschakeld en de motor
blijft op traagloop.
c ) De klep V.D. wordb geopencl, waardoor de luehl van
het controlereservoir toegelaten wordt naar de ontgrendel-

knoppen B.D.V.

Door op één der ontgrendelnoppen te d.rukken, lvordt
de lueht toegelaten naar de grendelservomotoren, B.IoV.
v

_r3

van de keerkoppelingshandel, B.C.G. van de gangwissel
de þrendel B.H.M. van het versneller handwiel.

(gamma) en

Ilierdoor worden de grendels u1t hun gleuf verurljderd
waardoor de handels vrij kunnen verplaabst worden.
0p te merken dat in de luchll-eiding' bussen de ontgrendelknoppen B.D.V. en de grendeservormotoren, de veiligheidsboestellen T.P. en S.V. opgesteld ziin, rvelke onder bepaalde voorwaarden beletten dat de lucht naar de
ontgrendel servomotoren gestuurd wordt. Hun werking zal
hierna uitgelegd worden.

IIf. Slan{ S.
a') Oe klep V.S. bllift gesloten en biJgevolg
waaklnriehting ingeschakeld.

de

b) De klep V.D. wordt gesloten. Heb is dus niet
meer mogeliJk de handels van de keerkoppeling en de gamma
te verplaatsen. Dit kan uitslultend Sebeuren in de stand
O, daar enkel ln deze stand, dê klep V.D. geopend is.
c) De klep V.T. wordt geopend en laat de lucht, l<omende van de E.V. 67 door, naar de servomotor van de gedeel-teliJtrce vulling van de bransmlssie Volth (zie paragraaf
lII). De koppelomvormer v¡ordt gedeelteliik gevuld en de
locomotief zet zleh na I2 seconden 1n beweging.
d) Oe klep V.A. b11ift gesloten, zodab de servomotor
S.M.A. van de dleselmotor nog steeds åeen iuehttoevoer
krijgt en dus lngesteld bliift op vertraagde gang van de
mofor.

IV. Standen Ï en II.
Vanaf de stand I gebeuren volgende bewerki-ngen:
a) pe waaklnrichtlng bliift steeds in dienst.
O) Oe klep V.D. bliJft gesloten. Er is dus geen
ontgrendellng mogeli jk.

e) De klep V.T. bliift geopend. De servomotor van de
gedeelteLljke vulIlng der transmlssie Voith b11ift gevuld
met lucht onder 6 l<g/entz druk.
d) De flJnregellngsklep V.A. beglnt te openen. Deze
klep bezlt de elgensehap de luchtdruk te regelen volgens
haar openingsgraad. Hoe verder ze geopend wordt, hoe hoger de luchtdruk in de leidlng st'iJgt.
Het openen van de klep gebeurt door een excentrische
schlJf welke op de as van het versnellerhandwiel vastzLt,
Naarmate men het versnellerhandwiel verplaatst van I naar
II zal de klep geleldellJk verder openen' om t:ans', geopend
te zijn 1n de sband ïï.
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r./anaf de stand I is de klep V.A. lich'cjes geopend- en
rege}t de druk op I,I k&/en7. IIoe verder heb handwiel naar
stánd IT toe verdraeid r"rordt, hoe hoger de clrul< siiigt,
om 6 ke/eÍt? in de sband II te bereiken.

De luchtdrukleiding van de

y.A. is

verbonclel'r aan:

1) De servornotor van de brandscofregellng -q.M.A. van
de dieselmotor. De spanning van de veer boven de membraanzuiger van deze servomotor is ninlmuni I,J Rdcrn/, zodab
de luchtdruk in stand. I onvolcioende is orn de lnjeetlepomp
verder te openen, en de tnobor bliifb op verbraagde gang.
lìaarmate het hanclwiel verder doorgedraal<i t¡ordt' stligt
de drulr onder de membraanzuiger van de S.l'{.4. Van het
ogenb]ik dab d.e druk hoger wordt dan de spanning van de
veer, t.t.z. 1,5 kg/ern?, worcì.t de lnjecblepomp verder
geopend en de rnotor versnelt (zie paragraaf II ).

De aanzet¡lep van de transmissie \roith. Vanaf de
sbarlfl I r¡oet de aanzebklep voi ledig geopenci zlin en ze
bl1jft dus opetl 1n a1le tussenliggende standen tussen Ï
a)

en

Tf (zie paragraaf TII).

1) De servomotor Van cle primaire beinvioeding van ¿e
transmissle VoibÌ:. l{oe hcger de luchLdru}< in deze Servomctor sbijgt, hce hoger cle snelheid. van d.e loeomotj-ef zal
zlJn vôôrdat de transmissie overschalcelt van de ene gang
naar d.e anrlere. Dit werd reeds uitgelegd J-n paragraaf

ï:r.

Br ivorclb itet nadruk o¡-r gev{ezen dat de voedlng van de
pneuntabische kleppen V.T. en ï.4. gebeuri d.oor bussenlcomst
van de elel<troiclep El'/ 67. Tndien dez-e elektroklep nlet
belcrachtigd is, beÌconit aen geen lucht in genoemde kleppen.
V.lr. en V.T., doch deze lvorden integend.eel- in verblndlng
gebrachö meb cle l¡uitenluchb, zcdat cle motor op b¡aagloop
koriit, êr detransmlssie uibgeschakeld r'rordb, wafl ook cle
stand van heb versnellerhandwiel is.

1.

De

f i jnrep:elinnsklep ttV.A.

tt

.

Vanaf de stand I van het versnellerhandwiel (21)
komt de excentrische schljf (2O) tegen de ro1 van de fijnregelingsk]ep (V.4. ) aandrukken, llierdoor lcrljgt <ìe lucht
d.oorgang naar de luchtleid.ing wel}<e in verbinding staat
met de servomobor S.¡.1.4. van d,e vermogenregeling van d.e
dieselnotor, de servomotor van de prlmaire beinvloedlng
(6r¡ en d.e aanzetklep (ft+) van de transnissie voith. rn
de stanci I zal cle fucnbdruk lninsbens l,L k{ern2 moeben
bereiken, oril cJe aanzebklep van rle transi;lissie meb zekerheid te openen zonder evenv¡el l.'i kg/cn7 be bereiken.
Ðit on het verhogen van het bcerental. van de rnotor te verhinderen, vððr dat de transnissle voldoende gevuld 1s.
Zu1ì<s zou het op ho1 S]aan van de motor verlvekken. Door
Ïreb versnellerhandwiel van si;and I naar II te verdraaien
zal de druk, geJ-everd door cle fijnregellrl-ep (t/.4. ), geleideliJl.: stijgen van 1,1 tot 6 kg/ern?. De verhoging van
A.T 1E

de luchtdruk vermeerdert aldus de injectiegraad en regelt
bijgevolg lieÈ, vermogen van de dleselmotor volgens de stand
van het betileningsvriel. Zij regelt eveneens de prlmalre
belnvloeding van de transmissiep wiens veer (¡g) meer belast wordt, met d.e luchtdrukverhoging ln de servomotor (6f).
De drukregeling door d.e
volgt: (P1aat v/o6),

iijnregelingsklep gebeurt als

Wanneer deoccentriekschlJf van het versnellerhandwiel
de stift (2) van de regelklep {V¡t.}:n€!âe.¡b€neöen drukt,
wordb de veer (f ) sarnengedrukt. Hlerdoor daalt de bus (4)
met de dubbele klep (5) en (5a). De onderste klep (¡a)
kont op haar zittlng en dnrkt heÈ membraan (6) 1n, tot de
weersband van veer (Z) sterker wordt üan de spannlng van
veer (7).

Opdlt ogenblik verlaat de bovenste klep (¡) de zitting
van bus (4), en de lucht komende van E.V. 6T t.eefL doorgang naar de aanzetklep van de transmissie en de servomot,or S.M.A. en prlmalre belnvloeding, De luchtdruk welke
in de servomoborleiding bestaat, heerst eveneens in kamer
(9 Ooor de opening (B). Het membraan (6) wordt aldus belast en lngedrukt. Door de beweglng van het rnernbraan komt
de bovenste klep (¡) terug op haar zltting onder lnvloed
van de veer (1), en de luehttoevoer naar de servomotoren
wordt afgesloten.

dit ogenbl.lk is er evenwieht in de versehillende
het toestel. l¡Iordt het versnellerhandwlel verder naar de sband fI bewogen, dan word.t de stift (2) verder
ingedrukt, door de exeniriekschtJf, de bus (4) wordt verder naar beneden gedrukt, waardoor de klep (5) wefke door
het membraan wordt begen gehouden, haar zitbing verlaab.
De lucht wordt terug toegelaten in de servomotorleiding,
tob clat de druk voldoende gestegen ls om de weerstand van
de veer (7) te overv¡innen en deze verder ind.rukt, zodat
heb membraan daalt tot de klep (f) terug op haar zitting
is, en de luchbtoevoer afsluit
Op

kamers van

Men kan aldus de druk in de servomotoren en de aanzetklep naar believen regelen, door verdraalen van het
versnelierhandlvj.el, gaande van l,I k{ent? 1n stand I tob
6 kg,/crn? ln de stand. II.
Oin de luchtdruk in de servonoborleidlng te vermlnderen, volsbaat, het, het handr{lel 1n de richting van de
O stand õe verdraai-en. Hierd.oor vermind.ert de verplaatslng van de stift (Z). De veer (f) ontspant zieh en duwt
de bus (4) naar omhoog. Deze neemt <ie klep (5) mee ln opwaartse richtlng, lüaardoor klep (5a) naar zitting verlaat.
De kamer (9) en de servomotorlelding (langs openlng (B)),
komen in verbindlng met de buitenlucht, waardoor de luchtdruk in de servomotoren en de aanzetklep vermlndert, tot èr
terug evenwicht ontstaat tussen de luchtdrr¡k 1n kamer (9)
en veer (7). 0p dit ogenblik komt het membraan terug tegen de klep (fa ) aandrukken en de luchtafvoer wordt afgesloten.
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Door het op 0 stand brengen van het versnellerh^ndvriel
wordb de stlft (2)vrijgelaten en de kleppen (¡) en (¡a)
worden voIled1g omhoog getrokken door de veer (ff) zod,at
de servomoboren ln verblnding blljven met de buitenlucht.

4.

bevelllelngstoestetlen. Plaat nr V/O1.
De bevelliglngstoestellen hebben voor doel, foutleve
bedlenlng of onbljdige werklng van sornmlge organen te beletten, wanneer er gevaar bestaat dat deze zouden kunnen
beschadigd worden. Dit is b.v. het geval wanneer de keerDe pneurnatische

koppellng of de gangwlssel (gamma) zouden veranderd ¡¡ord.en
terwlJl de locomotief nog in beweging is. Het overschakelen in deze omstandlgheden zov zwaÍe beschadlglngen aan de
tandwlelen der keerkoppellngekast voor gevolg hebben.
De pneumatlsche bevei-ligingstoesbellen omvatten

:

a) Oe grendels B.I{.M., B.S.M., B.f .V. en B.C.G.
b) Oe bevelllgingskleppen S.V. en T.B.
I. Beschri.jvlng en doel- van de toestellen.
De grendels B.H.lq., B.S.V., B.I.V. en B.C.G. zíjn op
de plaat nr V/O1 principieel voorgestetd. Het zíJn lclej.ne
cirlndervormlge bussen waarin ziet, een verplaatsbáre zuiger bevindt.

zljn voorzlen van een verlengde zuigerstang welke buiten de cillnder uitkomt.
De zuigers

De zulgers worden door middel van hun respeetievellJke
veren steeds ln zulke stand gehouden dat de grendels 1n-

bliJven. De grend-eIs v¡orden verwiJderd door
druklucht toe te laten ln de cilinders, op voorwaarde dab
de luchbdruk sterker is clan de spanning van de veer die
opde achberziJde van rle zulger drulct. Deze spanning bedraagt t 4 kg/em?.
De lucht naar de vergrendeling 8.S.1¡. v¡ordt toegelageklonken

ten door de bekraehtlgde elektroklep E.V.D.

De luchtdruk naar de grendels B.I.V. van de keerkoppeling, B.C.G. van de gangwlssel en B.H.M. van.het versnellerhandwlel wordb geleverd door de pneumatisehe klep
V.D. welke enkel geopend ls 1n de stand 0 van het versnellerhandwlel. Tussen de klep V.D. en de grendels zlJn de
ve1l1gþeidstoestellen T.B. en S.V. opgesteld. Deze toestellen hebben voor doel. de ontgrendellng onmogelljk te
maken wanneer de l-ocomoti-ef nog in beweging is of wanneer
de transmissle nlet op leegloop ls.
II. BeschrlJvlnpç van de ttTaster". T.P. Plaat nr V/O7
Dit toestel belet de doorgang van de lucht naar de
grdndels B.T.V., B.C.G. en B.H.M. zolang de locomotlef
niet volledig stllstaat.
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Het omvat een cilindervormig llehaam 1 waarirt zlch
een uitdlolde zuiger 2 kan bevregen,
De ruimte binnen 1n <le zulger 2 is verdeeld ln twee
kamers, welke van elkaar gescheiden r.torCen door cie klep ),
op haar zltting gedrukt door de veer 4. In de ondersle
kamer bevindt zieh een doorboorde sbang 6 lvelke door de
veer 10 naar omlaag gedrukt wordt.

stift

Onderaan de stang
f verbonden.

is

een beweegbare kogelvornnige

De zuiger 2 met d.e er in bevestigde sbang 6 en klep ]
worden onikrooggedrukt door de veer 5, zodat c1e stift 7 vrlJ
bliJft, en dus nleb in aanraklng koml met ci.e as 9.

en

De as

9 1s verbonden aan de wlelen van de locomotief'

draalt dus mee $ranneer deze in

bevleging

is.

l¡Ianneer de drukknop ts.D.V. lngedrulct wordt, met het
versnellerhandwiel in de stand O, tvorcìb drukluchb boegelaten boven de zuiger 2 van de taster T.P. De zuiger 2 met
stang 6 en stlfb f dalen, bob oe sbifb 7 op de as Ç komt
aandrukken.

In geval de locomobief sËi1staat, is ook de as p niet
in bevregi.g, en de sbift / drulct reehtstandig op de as 9,
Dlt heeft voor gevolg dat de ho11e stang 6 nleb verder kan
dalen, doch de zulger 2 daalt verder meb het gevolg dab de
klep 1 van haar zì-i;tl-ng gelicht wordt. De lucht komend.e
van de drukknop B.D.V. gaat nu langs de geopende klep ]
en de versperrlngsklep S.V. naar de grendels, lvaardoor
deze uitgeklonken worden en de handels van de keerkoppeling en degangwissel kunnen verplaatsb worden, terwijl
het handwlel naar de OO stand kan berug gedraaid worden.

Met een in beleging zijnde locornobj.ef draait de as
9 mee. i'lanneer in dit gevâl- de drukklep R.D.V. lngedrukt
r'¡orclt; daal! de zuiger ?- met d.e stang 6 tot de stlft 7
i-n aanraking komt met de draaiende as 9. De stifb f
wordt neegetrokken volgens de draairichtlng van de as,
waardoor de stang 6 verder daalt met zuiger 2 tot deze
einde slag is. De klep ] bl.iift op haar ziíting, en de
l-uehttoevoer naar de versperuingsklep S.V. bliift afgesloten. Wanneer de locomotief zieh verplaatsb rnet het
handwiel in stand O0 zle paragraaf V lebLer F nr -l-.

Het is biJgevolg niet mogelijk de handel.s vair oe
keerkoppellng en de gangivissel te ontgrende'ì en , Ze kunnen
nieb verplaatsb worden, evennin a1s het ve¡'snel.lerhandi'vie1
naar de stand OO lcan beruggebracht i*ord.en.

TII.

De versperringsklep S.V. van de bransmlssi-e

v"lth.

P1"at nr

i/al.

Dit toestel heeft voor doel de ontgrendeling van
rO
V -.L()

de

handels te belc-tten, zolang de hoofdverdelct" van de transmtssie Voith nlet In zijn bovenste stand, d.l"J.2. op leeglcop ls beruggebracht.
De versperrl.rgsklep S.V. 1s samen met de servomofor
voor gedeeltelijl<e vu}Ilng, boven cle hoofdverdel-er van de
bransrnlssie opgesteld. Iiet boestel omvat:

-

Een cilindrisch liehaam 1, vercleeld in twee kamers.
Een ho1le stang 2, r.relke zleh in het cillnclriseh

lichaam kan verplaafsen.
Ben veer ] v¡elke de holle stang'steeds:'neen¡aarts
cirukt, vtaardoor de stang verplieht wordt de beweglng van d.e hoofdverdeler van de transmlssie te

volgen.

-

Een

.

klep 4, naar omlaag gedrukt door de veer !.

in zljn bovenste sband is de
trans¡nlssie ultgesehaiceld. De hol1e stang 2 .5sv1ndt zich
dan in de stang voorgesteld op cle ¡:laat nr V/O7. In deze
stand is de klep E vari haar zlL.ting gelicht en de druklueÌrt wordt doorgelaten naar de grendels B.Ï.V., B.C.G.
en ts.H.lvi. De handels kunnen dus onbgrendeld wcrden' op
voor!'{aarde clat heb versnellerhandwlel in de O stand. staat '
d,e loeomotj-ef niet in beweglng is, €B op een der drukknopl,1eb

de hoofdverdeler

pen B.Ð.V. gedrukt i"¡ordb.

l,lanneer de hoofd-verdeler in een stand voor vulling
varr de hydraulisehe kringen van de transmissiesstaab, om
het eveir of zulks gebeL-rrb on<ier invloed van de servomotor

voor ged.eeltelijke vulIing, of door de aanzetklep, daalt
de holle stang mee, onder lnvloed van de veer 1.

Dib heeft voor gevolg dat de klep 4 op haar zibblng

l<omt, en de luchttoevoer naar cle grendels wordt afgesloten.
Ðeze komen integendeel in verblnd.ing met de atnosfeer
langs de holle slang 2 ¡,'¡elIce Ce klep 4 verlaten heeft.
Onder deze voorwaarde is ontgrendel-en onmogelijk.

IV. Vergrendeling van het versnelle¡q,þqndqlel.
Plaãr

dels:

ni i/Oii.

Het versnellerhanclwiel

is ulbgerust

meb twee gren-

a) De grendel B.S,V. welke moet belebben dathet hand$¡iel verplaatsb wordt b¡anneer er Sevaar bestaab voor beschacilging aan de tandwiel-en van de keerkoppeling of de
gangwissel.

b) De grendel B.I{.t'1. Deze heeft voor doel te beletfen
clat de cioclemaninrichbing gedurende de rit uibgeschakeld

wordb.

v-19.

V. þIerkitg*varr cle gr.endel E.S.V.
Met Ce tanciv¡ielen varì Ce kc;erkcppellüg.en de gang-

wissel volledlg lngeschoven, zijn de ei¡rcieloopeontacten
cle}<trcl<lep E.V.D. tvorrit
C.I.n: eü C.C.G. gesl-obeir. De
trlrr
opgewekt en de gebuigelanìpen

branden.

De bekrachtigcle el-elitroklep E.\r,D. laat cìe lueìrt van
heb controlereservolr door' l1aar sr€nr--ì-slservorrlotor B.S.Y.
waardoor deze ultgekloul¡en word-b. I¡¡ dit geval lcan het
versnellerhandwlel vrlj van 0 naaz' 5 cf vercier verciraaid
worden.

Dcet zieh gedurende het overschakeleu vatr één der
belde hand.els valr de keerkoppellng of gairgrvissel het felt
voor, dat de tanden rriei volIedlg in elkaar schulven, dan
blijfb het overeenstemrnende eindeloopconiact geopend,

Dit treefb voor gevolg dat de bekraehtigingsstroomkr.ing van de E.V.D. onderl¡roken ',,¡orci.t. De servoinotor ts.S.Vo
komt in verbinding tnet de buitenlucht, zoclat de greudel
ingeklouken wordb. Dit heeft voor gevoì-g dat het versnellerhano-r+ic1 niet kan verdraaid t^¡orden naar de stand S
of verd-er, zodat de trarisi.¡issle ¡riet ltan irigesehakel-cl ltorden. i'lanneer de beltrachtigingsstroonkritrg vatt cie E.',/.D.
onderbroken is, blljven cr-e gebuigelaripen gecoofci. DiL is
voor cle besbuurcler heb bei,viis d-at rje overschal;ellng niei
normaal verlopeir is. IIii i:loeb de be'r^Jerlcj-ng voor oVerschatr<elen herbegirìnett, Evenbueel cre lcconotief een ivei-nlg in
de andere riehtlng verpla.atsen ct¡ cie banden ee¡r andere
stand te doen innernen.
VÏ.

l¡íerlcinp: van de grencÌ.el B.ii.Yl.

Plaat nr v/Or"

plaat nr'{/C) is heb vers¡rellerhand,t¡iel vool"gestelcl in fle sband OC. De grendel ¡.ll.M. staat op cle noÌ;
van het versnellerv¡ief . Vanaf ð.eze stand kan zonder n;eer
Op de

overgegaan worden naar cre stand 0.

Van heb ogenblik dab het handt¡iel naar de sta-nd

0

gebracht wordt, schuift de grendel van de B.iì.t'I. 1n de
lnl<eping, êil terug naar O0 keren is uitgesl-oten. Cn
terug fe kunnen }<eren n¡oet C.e grenclel Il.ll.l4. door lniddel
van drul<lueht ultgeklonken v¡orden.
Deze luchbdruk word.t geleverd langs de ltlep V.D.,
dus meb heb hanCwlel in de sband C. Door in cleze voorv¡aard.e op de drulcknop lf .D.V. te drukkea komt de lucht in
de taster, doeh t¡e hetjben reeds gezlen dat cle lucht cloor
de bester T.P. afgesloten v¡ordt v¡anneer Ce l-oeomotlef in
beweging is.

ileb is dus onrrogeli- jk in'de C0 sband berug te keren
wanneer cì-e locontotief nieb volled.ig stllstaab.
Deze schilclcing beleb dat gedurende cte Ì'Íb, d-e dodebuiteir d.!qi1q.ç^-gq49.q ^r^lorden door het in
manlnrlchting zou-heb
versnerrernêno'¡I:.er'
plaatsen-vatl
OO

PARAERAAF

VI.

VERTAR¡III{O EÑ VERLUCHfIT{G.

stuurBost, (fig. or TV/OL).
De verwarnlng en de verluchtlag van de etuurpost,
rordt ln belcle gevallen verzekerô d,oor 2 toestel,len
^Àurora SB 53 (5Õ fatt - 1O0 VoIt)' raarvan éón in elke
zlJwand van de stuurpost 1e lngebouwd.

l.

De

Het toestel Aurora bestaat
d,elen, te weten:

a)

Een

ult

twee hsofdzakelijke

klelne electrlsehe notor op wiens as eea ven-

tilator bevestigd ig.

b) Een waterrad,lator aangeeloten op al ek oelonloop
van d.e dleselmotor. De wateromloop 1n clez ev erwamlngsradlatoren kan d,oor d,e voerd,er naar w1}lek eur afgesloten
of geopend word,en. Hlertoe ls zowelr op d ev oedl ngsleldlng naar de racllator aLs ln d,e terugvoerlelôlngr een
kraan opgeeteld,. 0n tle verwaru¡1ng 1n te sehakelen moeten

beide kraaen geopend z1Jn.

In deze voorraard,en zal, het warm water door de rad,latoren van de toestellea Aurora vloeleno lanneer nu de
electrlsche motor aangezet wordt, zulgt ile ventllator d,e
verse luobt aan, en blaaet d,eze d.oorheen de vertrarmlngsracllator ln de stuurpost. Ged.urend,é de aaaraklag net d,e
elementen vea de rame rad,lator heeft er een warmtewisseIing plaate tussen het koelwater van de notor en de doorstromencle lucht, zoÖat d,e warme lucht ln de stuurpost 1ngeblazen word,t

o

Door het slulten van d.e kranen, wordt de waruwatertoevoer aaar d,e verwarmlngsradlator ond.erbrokenr êo zal
er blJgevolg, verse, nlet verrannde lucbt ln d.e stuurpoet
geblazea word,ea. Deze werkwiJze word.t aangewend 1n de
zonerperlode om d,e stuurpost te verluchten. Eet lnblazen
van de lucht kan geregeltl word.en cloor d,e draalsnelheid van
de electrleche motor te regelen. Zulke gebeurt cloor eea

net drle standea.
Ia d.e stand 0 ls d,e stroomkrlng ond.erbroken. Ia de
stand I d,raalt d,e electrlsche ootor en bljgevolg d,e ventllator op vennlnd,erd.e snelheld. In de stand II draalt cle
electrlsche motor op volle snelhe1d,,
B. Verluchtlnc van de nachinekamerg.
Zowel de nachlnekamers van de dieselnotor ale deze van
de transnlssle, word,en verlueht door een met trapezlunrleten aengedreven ventllator. In d,e machlnekæer van d,e notor gebeurt de aandrljvlng over een rlemschljf, opgesteld
sohakeLaar

op d,e verblndlngeflens tussen ¿le elastische koppeling en
de cardanag. Voor ðe nachlnekaner van d,e traagmlssle 1s
d.e rlenechljf opgeeteld op de lngangsas van d,e transmlssle
Voith. De veatllatoren draalen dus steed.s evanredlg aan de
motorenelheid claar ze er onveranderLljk nede verbond,en
zi Jn.
vr-01.

f

De warme Lucht ea de gassen wordea u1t de maehinekaner gezogenr €rr ûeggestuurd d,oor een, net vlechtwerk
uit staaldraad afgeeahermd,er op.ealng in het dak van de
nachinekaner (fig. YÏ,/OL eo, ÍT./o2).

Het etllvallen van eea der ventllatoren van de nachlb.V. door gebrokea rlemen nag nlet als een averlj
beeebouwd. rord,en, d.aar er geen ernetlge gevolgen door te
vrezea zljn. De-verlucbtlng kan ln d1t geval 1n de hantl
geterkt word,en, d,oor het gpenGn van een cler deurenr lncl1ea
zulke moegt Bodlg bllJken.
nekaner

In-o2.
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A.

VII¡

SEWERKINGET{ V00R

HBI

VERTREK.

Àlgemeenhed,en.

De beetuurd,er neldt zicb. op het voorzlene uur op het
bureau van d.e koerdlenst. Hlj neent d,e sleutels van de
ben toegewezen loconotlef evenals zlJn werkblad,, het dagverslag en eventueel ziJn uurregellng in ontvangst.

HIJ neæt kennis van d.e oaderichtlngen en viseert
het ord,erboek.

B.

Gereedmakea vaa d.e locomotlef .

I. De beetuurder ziet vooraf na of er zich geen verwlttiglagsplaatjes 1n de stuurpost beviad,en, tlle hen verbleden een of and,ere bewerklng ult te voeren bov. nsotor
nlet aanzettenn of rMotor zonder waterr.
2. H1j s1ult d.e hoofd.sehakelaar van d,e batterlJ en
ontsteekt zo nodlg de verlichtlng van d.e stuurpost.
3. Hij neemt kennis van de inschrljvingen ln het 1ogboek en vlseert de voor hen bestemd.e inllehtingeno
4. De koataktsleutel indn¡kken ea nagaan of d.e kontrorela.npen van d,e temperatuur van het koel¡rater en beide
getuigera¡npen van d.e keerkoppellng branden. rndien zulks
nlet het gevar ls za]. hrj d,e kontaktsreutel naast de notor
eveaeens gaan iadrukken.

rndien alle_ea ile getuigela¡ûp van het koerwater brand.t,
noet b1j or¡nld.derlijk de staail van cle servomotor van de

gammaschakelaar nazlen. Eventueel de gqnmaschakeraar met
de hand. in de_ ingekLonken stand, brengen, naar een rlchtlng
dle hen best lukt, waarbij de haadel 1n d,e overeenstenneaõe
qtand gebracht word,t na eventueel ontgrend.elen net d.e hand..
venrolgens neent hiJ d.e koataktsleuter vaa d.e stuurpost weg
en boud,t d,eze b1j zich om te beletten d,at d.e motor ontljdlg
zou aangezet word.en ged,urend.e de voorberelding.

0p de. l,oopeans links ond.er de kao v an de transmissle.

1. De staad. van de kranen van cle pneunatlsehe lnriehting nazlen.
2. Het olleplel van de co&pressor nazieno
3. De schraapfllter van ile transmissie voith eakele

nal-en d.raalen.

4. Fazlen of het bed.lenlngswleltje van d.e aanzetklep
van d,e transmlssle Yoith gelood 1s ln gesloten stand..
5. llazlen of ile oversnerheid,sklep vaa d,e transnlssie
Volth gelood 1s.
6. De staat van de aanitrljfrlenen van de eompressor
nazien.
7. ;;azien of 'J.e aflzoncie-:ri.nF;sìcla¿in van rie eiiü<¡ri¡atlsche
v¡aalcinrichting gesloten
is.
i¡II -01

links van de locomotief .
1. De oLieafscheider sPulen.
2. De zand,voorraad in elke bak en ook d'e smeergtlften

Ond.er

van ôe wlelkranssmeerders nazien, evenale het drá"jfwerk.
3. Het gasollpeil nazien.

0p d.e linker loopgang ond,er d,e motorkaB'

l. Laagclruk manometer van koelwateromloop nazien.
2. Oliepeil van het carter van de dieselnotor nazlea.
3. 011epeil van de injectieponp nazien.
4. 01iepell in d.e luchtfllter nazien.
5. De waterponp sneren. friee ponpslagen per smeerdter

zlJa vo1d,oend.e.
6. De verloding nazien van de E.V.G.
7. De verlod,lng nazlen van de aflaatkraan van de

koelwateroml-oop,

8. Stand nazien van de veiligheld tegen oversneÌheld
van cle dleselmotor.
9. 0ppervl,akklge schouvrrlng van de motor, d.e drl jfriemen ven d.e dynano, eî2.
I0. Het oI1epell van d.e overvoedlngsturbo nagaan.
,

Rechts

oD

d.e

Io oDgang

ond.er d.e motorkaD.

I. 01iepel} van de overvoed,lngsturÞo nagaan.
2. De stand, van d,e eompressielnrichtlng nagaan.
3. OLlepeil nazlen ln het earter van ile klepstotets,
en d.e zeef op de zulglelillng net d.e hand, relaigen.
'
4. De klepstoters nazlen.
Onder rechtsvan de locomotief.

1.

De laagd.ruknanoneter van ite koelornloop nazien.

2o

IIet ol1epell van het reservoir van de wielkrans

emeerd.ers nazi.en.
3. De zanclbakken reehts nazlen.
4. De sneerstlften van de wlelkranssmeerd,ers en

werk
nazien
ec!
'lgasolie¡Í
rechts nazien.
5. Het

6.

drijf-

De olleafscheicler epulen.

Rechte oD ile loopeans onder d.e kap van de transmlssle.

1. O11epe1l van d.e transnlssle Yolth nazlen.
2. Stand van het hanctvat van cle kranenr voor afzonde-

ren van ile transmlssie, nazien.

InÞo 2.

In ile stuurpogt.
1. De af zond,qringskranen
n

ond,er de boord.tafel nazien

2. De verlocllng van d.e ti jdbegrenzer nazien.
3. De verlodlng nazien van brandblus,toestellen.
4" Het oliepeil rlaz,:..en van de keerkoppellng.
Opnerkilrg. Wanneer d.e dieselnotor Lang heeft stilge_
Iegen ls het aan te bevelen, de brandstofonloop te ontluehten.

C. Êazetten van d.e dieselmotor.
Vooraleer de motor aan te zetten¡
1. l{azlen of de hanclren aangesloten is.
2. Ilagaan of het versnellerhand.wlel 1n cle stand
,

staat

00

o

3.
4.

De kontaktsleutel plaatsen en lnd,rukken.
Ðe getuigela¡trpen vaa het koelwater en de keer-

koppeling nazien.
5. De motor aanzetten volge as de rlchtlijnen gegeven
1n paragraaf II, Tvaar de verschi 11end,e bewerklngea ultvoe-

rig

behandeld, word.en.
6. De afslultkranen van d.e transmissie Voith moeten
1n gesloten stand, staan.
Na het aanzetten van de d.ies elmotor.

1. Nazien of de ol1ed,mk van de motor nornaal 1s (tussen 2r5 en 4 kg/en 2).
2. De manometer van d.e olie- en ruchtdruk van de compressor nazien (: 2 fe)
3. De ampèreneter van de batterljlading nazlen.
Deze moet onnld.d.elrljk na het aanzetten van de dleselmotor
ultwijken tot 25 - 30 Anpère, d,och nadlen geleldelijk da-

lentotl5Anpère.
4, De snering van d,e tulnelaars nazlen en zich er van
vergewlssen d.at de stotere vrlj kunnen d.raaien.
5. ferwljl de dleselnotor op tenperatuur kqnt echouwt
ile bestuurder d.e motor en transnlssleõnilerd.elen om na te
gaan of er zich geen verI1 ezea. voordoen aan de orie brandstof- water- en luchtlelälngen.
6. H1j ziet de smeerd.erg van d.e koppelstangen na en
vult d.eze eventueel b1j.
7. IIlj ziet het boord,gereeclschap oêr en overtulgt
zlch er van d,at d.e reserveolieknriken gevuld, zijn.
8. Zod.ra d,e druitklng 1n het hoofd.reservoir t Vg/enZ
bereikt, gaat d.e bestuurd,er over tot het ultvoeren
vãn

de

remproeven. De proeven vdn de automatische en de rechtstreekse rem word,en gedaan vanuit belde staanpraatsen van
vII-O3.

de bestuurder, dus langs beide zljden van de bcordtafel,

9. llanneer de druk ln de automatische leldlng teruggebracht is op 5 kAlem7 opent hiJ de afzonderlngskraan van de
waakinriehting
en beproeft deze Lnrlchting door het handrvlel
ln de stand rr0rr te draalen, het pedaal even lndrukken en
terug lossen. Onmtrddellijk moeten de lampen branden en de
zoemer werken. l{a + / seconden rnoeten de remmen vaslkornen.
Na het'1n werklg t""aen van de spoerlklep zlet hij
de drukking na ln de remcllinders, deze drukking moet
4 Ug/uû bedragen zonder deze waarde te overschriJden.
Idadlen zet hij het versrellerhandwlel 1n stand II. De
motor mag nu nlet versnellen.

10. De bestuurder beproeft vervolgens de rultenwlssers en verwarmers.
11. ä1J beproeft de verwarmlng van de stuurpost.
1.2. Steekt de koplampen aan, en ziet hun getuigei.amna. H1j plaatst eventueel de treinelndselnen.
lt. Beproeft de werking van de keerlcoppei-1ng en de
gammasehakelaars. B1J het beproeven van de keerlcoppeli.ng,
za1 hlJ tevens de zandsbrooiers everl doen werlcen.

pen

Opmerklng. Wanneer de HLRDH over een sch ouvrpuf staat,
za1 de bestuurder het remhangwerk en de ophanging schouwen,
blJzonder de staat van de sp 1l1en en splitpennen.

'i¡
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VIII.

BEWERKINGEN GEDURENDE DE

RI:[.

Aanzetten van de loeomotief.

1. Bij een eerste aanzet op de stelplaats, de rechtstreekse rem aanslulten en de handren lossen. In normale
dienst is d.e hanilrem inmers nlet aangesloten.
2. De dubbele kraan van de transmlsgie Voith openen.
3. Het bedienlngshanilwiel 1n de etancl 0. plaatsen

tefwill' -\een d er,¡¡aa It zaanh:

o,ldie:ì€t

,¡¿Orcien.

J-,:t1._
-;¡"pei.a
rËdriî'ñËlÎng en

de saruua,s in
4. De haádels nãïrä
ile gewenste stancl brengenr €ß de getulgelanpen nazlen.
5. Het bedlenlngswiel in d.e stand S brengen.

6.
7.

Een korte hoorntoon geven.
De rechtstreekse rem lossen. De loconotief za].
vertrekken na 1O tot L, second.en, wanneer d.e last nlet te
zwaar 19,

.8. Nadat de loconotlef aangezet is, het bedlenlngswiel naar de stand. I en volgens het te leveren vermogen,
verd.er naar d.e stand II verpl-aatgen.
Opnerklns¡
De stand S nag behoudea blijven bij snelheden lager
d.an B len/n zeLfa wánneer moet geiend woid.en. Bi j stilstand vôôr een onveiligstaancl sein verd,lent het de voorkeur, het betlienlngswiel 1n ile stand S te brengen met d,e
rechtstreekse rem aangesloten, zulks on tiJd te rj.nnea

bij het aanzettea van ile trein en het op hol slaan vaa de
d.iesel motor te beletten.
3i j saelheden boven ile 8 ìffi/h nag cte stand S nlet genomen word.en, d.aar er zlch dan een renming op de motor
voord.oet.

B. Uit te voeren bewerklncen sed.ureade de rit.
1. 31i elk overschakelen van d.e keerkoppeling of

ganmaschakelaar moet:

de

a) Het bed.ienlngshand,wlel in de stanal 0 staan.
b) De loconotief volledlg stllstaan.
c) De rechtstreekse rem aangesloten zljn.
d) De transmlssle geled,igtt z1jn.
2. On d.e keerkoppellng of de ga¡nna over te schakelen,

wanneer a1le voorrraarilen hierboven genoemd vervuld zlJn,
op d.e ontgrend,ellngsdrukknop d,rukken, en de hand.el overscha.kelen terwljl de getuigelampen nagezien word.ea. Deze
Iampea branden blJ het begln van de bewerking. Ze doven
gedurenile de overgang van d,e servomotor, vañff ene naar de
and,ere zlJde en komen terug 1n branô wanneer de bewerki-ng

voLletlig ultgevoerd, is.

vrrr-01-.

in brand- konen
Íanneer ,le getuigela.npen nie!
lerug
(of
volgens
rondsel
het
ãchuifbus
de
¿al
beduldt zulks
gevalt
dlt
1n
ingeschov_el
volledig
trei ãðvaf) niet
.ls. stand en lnad'at
jke
de-oorspronkeli
in
f"ruä iàsófrafelen
ae-SËtuigelampen terug branilèn de loconotief een welnig
verflaatãen, iaatn"

d.ã voorgenomen bewerklng herhaald'

word,t.

Wanneer zowel d.e keerkoppellng als de Samrr¡a terzelfd'er
tl jd moeten bettiencl worden, zal zulks beurteliagSgebeuren;
waärblj telkens ile getuigelsnPe?_mo-eten äoven en terrrg aan-

Sããn, äodat nen zeker
)-open zi j n.

is dat beide bewerklngen nornaal ver-

loconotlef is begrensd tea elnde
3. De snelheid, van de te
beschadigen.
d,e transmissleorganen nlet
De naxlnum snelheilen zijn;
8. 0p baanregime V = ma¡rimum 44 kß/h
b. 0p rangeerregine V = ma:rlmum 28 Un/n'
Iïanneer deze snelheden overschreden word'en treedt d'e
wervelllgheldslnrichting van de transnissle Volth innet
d.e
brengt
king, welke d,e trelnleidlng 1n verbl?9ios
vrf jå luoht , zod.at een nood,renning ultgevoerd' wordt. Ien
einðe het tóestel terug 1n rittoestand te brengen moet
het lood verbroken worden, wat als bewljs dient om cle in
fout bevonäea bestuurder te beboeten.
steed.s 1n dlenst z1jn.
4.--De i¡;aakinriehtlng moet net-aangesloten
remnent
.stilstaancle loconotlef
Al1een bi j-waaklnrichting
uitgeschakeld_wordenr d'oor het
nag cle
hañdwiet ln de stand OO-te brengen. Elk ander bulten
werklng stellea van ale waakinrlchtlng worclt lzwaaT,
zelfs Bet wegzendingr bestraft.
in dienst
5. De koplanpen van de ttlesellocomotieven
plaatsen
van
Heteventueel_
branden.
noeten clag en-nacht
jke
onderrichplaatseli
van
d.e
hangt
af
d,e rod,e elndselnen
,

tlngen.

c. ult te
1.

voeren nazlchten ged,urende cle r1t.

De d.raaisnelheld van de ctleselnotor (600

tot

1.300

t/nLd)

of O:44
2. De'snelbeldsneter van de loconotief (0-28
'
knlh)
3.Olledruk van d,e notor (nornaal tussea 2 "o tg/" 2)
4. Snering van de eonpressor (t 2 kg/eø2)
i[e snel}¡elð
,. snerlng van de keerkoppellng (volgenso-2r
5 ks/cøZ)
6, Werking van de overvoed.lngsturbo ('tussen 0.2 en

or4 í<e/cu2)
75 en 85o C)
7, Tenperatuur van het koelwater (tussen tseJr
o 9ro

vrrr-Õ2.

I 0 en 90o)
8. lenperatuur van de notorolle (tuesen
[la:r ' 1100
o(i"
g, lenperatuur van transmlsele)-ltusgen 70 en 90o)
I0. Íerking ven d,e conpressor (ond'er belas tlng
Ys,/en,?)

tz

11. Dn¡ktucht van het hoofd.reservolr (tussen / ."o 0

tcþ/enz)

L2. Druklucht van de trelnlelding (5 ye/cnZ)
lJ. Dn¡klucht van de bettienlngslelding (6 ke/er,z)
14. Dn¡k 1n de renclllnders (na¡ . 4 kg/cm?)
L5. De getuigelanpen oliedn¡k - watertenperatuur keerkoppellng.
l-6. Anpèreneter van cle batterljlacllng.

D. lTerken

dure

e d,e stlls

d

ln

d.e

statlo sof

aa B.

1. tlnstens eenmaal per prestatle word.t het nazlcht
oliepellen van alle motorlsatle organen met
inbegrip van de keerkoppellng, de_ transmissle €n comPres8o!r 0õk noet de filtèi van de Volth transnissle enkele

gedaan van de

toeren gedraaid word,en.

k

r

r

2

vet

water

voLst

e

ove

nlg
3. De bràndetof - water - oI1e en zand'voorraad wordt
regelnatfg nagezien.
Ír te

a

4, Eventuee] cle zanôbulzen ontetoppen.
5. Zo nodlg de sneerders van de koppelstangen bli-

vuIlen.

6. De motor en tranenlssieorganea schouwen en aandaeht bested,en aan cle oatsnapplngsgassen.
7. Het logboek en dagverslag behoorlljk en d,uldellJk

iavullen.
B. De stuurpost en de loopgangen 1n zuivete toestanô
brengen, el,enals-d,e gereeclschapkoffer waerin steeds een
volnãakie ord,e moet heersen ten elnde vlug aazicht en 1n
gebruiknening van het gereed.ecbap toe te Laten.
9. Eventueel een kleine hersteLÌlng ultvoeren.
E. Ultrusten van de loconotlef om als rend, voertui
g

eep

ewo

9fl .

Íanneer wegens averlJ de locomotief nlet meer op,elgen
kracht kan rijdén, moeten volgende schlkklngen getroffen
rorden:
1. I)e loconotlef onbeweegllik houd.en d.oof nlcldel van
de handrem net het versneLlersbqndwlel ln stand, 00.

vIIr-03.

2.
3.

De rechtstreekse retkranen in etand, Irennen losn.
De autonatlsche reû 1n d.e star¡d 'rDr¡bbele trek-

krachtn.

4.

De afzond,erlngskraan van d,e nachinistenkraen FV3

5.

De afzonderlngskraan van

gesloten.

slotea.

de

.waahinrlchtlns ge-

6, Ile gannlsc'vomotevr op nlddenstand. brengen. Elertoe
te werk als volgt:
pr,"n*"Íiscrr de gamnewisselpar ov ?3kg{lturr.
.^i
"t"*t=
De afsluitkraan van bet hoofd.reservolr sLula-en,
bJ
c)
Het kraantje vaa het toezlchtreservolr openen.
De biJzondere hefboon op cle verlengd,e zulgerü
stang van d,e gan¡naservomotor plaateen, en de serrromotor
verplaatsen naar ile richting 0 - 28 lnclien blj zich daar

gaat

men

nlet bevindt.
e) Ðe grend.el oplichten en 90o verôraalea.
Fl De hefboon langzaan verplaatgcn naar de nldd.enstand toe, tot de grend,el ln cle inkeplag schlet.
I{a zlch overtulgcl te hebben ôat de servomotor wel degeLljk gegrendelö is, mag ile bedlenlngshefboon afgenonen
word,en. IIet ln het nldden zettea vaa de ga¡unaservonotor
moet iageschreven worclen ln het logboek.

vlrr-O4.
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IN

DE

STEIPLA.AIS.

A. De algeuene ond,erriehtingen op het eind.e van ile
tllenst zijn vervat ln het boekje hlt en geld,en zowel voor
cle d.ieselvoerd.ers als voor d.e stoomloconotief m,achlnlsten.
B. Sovendien moet de bestuurd.ex van d.e hlrd,h type
9X volgend.e ond.errlehtingen toepassen:

1) ï"t logboek en het d,agverslag M 554 behoorlljk invulIen.
2) De tegensprekelijke schouwing uitvoeren met

toe aaagesteld,e bediend,e.

3)

d,e d,aar-

De bevoonad,lng verzekeren van brandstof - water en
zand.. . (De plaatselijke ond,errlchti.ng van het ttepot
bepaalt eventueel de bestaand,e afwljkingen).

4) 3ij het afstellen op de etelplaats, d.e loconotief tot
stllstand. brengen met cle luchtdrukremr eR onnld.deld.e keerkoppeling lnschakelen ia d.e richting dat
lijF
de loconotlef nad.ien zal moeten verplaatst worilõn.
, ) Het bedlenlngshand,wlel 1a ile stand 00 plaatgen.
6 ) De handren lichtjes vastzetten.
7 ) De afzonderlngskraan van de transnissle voith sruiten
(¿uuuete kraan).

8) De motor stllleggen.
e) De automatlsche remkraan FV3 in d.e stand, 'id.ubbele
trekkracht" plaatsen, en d.e afzond.eringskraan slui-

ten.

10) De remkranen van de rechtstreekse ren ia staad. nlossen van d.e remmenrf plaatsen.
rr) A11e stroomverbruikers uitschakelen.
12) De hoofclschakelaar van de batteriJ openen.
13) Deuren en vensters van d.e stuurpost evenals de d.euren

van d.e motorkappen zorgvuld.ig sluiten.
f4 ) De efzond-eringskraan van de eru.tom¡tische t'ra,::kinrichtlng,
in de kleine kopr sluiten.
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Alseneenheclea.

^â,

l[auwkeurlg de rlcbtllJnen volgen welke voorzlen zijn
1n het boekJe HLl DeeI 9, en het peraoônLlJk velllgheiclsboekje. Sovendien strlkt cle ond,errlchtingen volgen, elgen
aan d.e dleseLrangeer}oconotleven type 32,
Ðeze onderrj.chtingen zijn nlet beperkencl, ze moêten
d,oor de bestuurd,ers ln blJzondere of nlet voorzj.ene geval.len, op elgen lnltlatlef aangevul-il worden.

te nenen d.oor ile bestuurilers van cl. e d.leselrangeerlocomotl.even type 92.

B. Iaatregelen

1. Wanneer de bestuurd.er nazlchten moet iloen of klelne
herstelllngen ultvoeren, waar d,e aanraklng net d,raaleaile
clelen van d,e motorlsatle nogelljk is, za,l hlj de notor etllleggen, d.oor de contaetsleutel ln de stdurpost ult te trekken en b1 J zlch te houden.
Hleriloor zal- hlj be]-etten dat d.e motor onverwacht d,oor
een and,ere bedlend,e zou aangezet nord.en.

2. lanneer blj d,e stuurpost verlaat, zal steed.s de
handren volletllg vastgezet word.en, onafgezlEn ûe luchttln¡kren aangesloten 1s of niet.
De schulfdeuren vaa de notorkap zullen steed,e 1n
vergrendelde stand. gezet word,en tt zlj open of gesloten.

3.

der

4. Vôôr de dleselmotor

aangeøet

na

wordt,

zLetv d,e

d.e

bestuur-

a) of de aanzetklep van d.e transnissle nog wel tlegelijk verlood, 1s
b) of er zlch geen plaat 1n de etuurpost bevlnttt
met enlge verneldlng, die het aaazetten verbleôt b.v.
tüotor nlet aanzettenr.
s) fagaan of er zleb geen bedlende aan het werk bevlnclt ln één der motorkappenr çaar de handea kuanen ln aanraklng konen met d.raalend,e delcn.

d) IÍagaan of de dubbele kraan van de transnleeic
Volth gesLoten 1s.
5. Vooraleer het voertulg ln beweglng te brengen d,e
voorgeschreven remproeven en de proef van cle waaklarichtlng ultvoeren, evenals d,e goed,e werklng van de tronp
nazlen.

6. a) Vôôr het vertrek van bet ttepot, nagaan of de bevelllgÊngsselnen volkomen in orôe zijnr oB zlch op d,e

voorgeschreven plaate bevlnclen.

b) ![agaan of het boord.gereed.schap zlcb ln volledl g
staat bevlnùt¡ ten elnde nlet gekwetet te worden b1 J
het gebrulk er ven.
goecle

X_O1.

7. Íoolt

traab,ten op

een afgelopen
leggen.

te

8. lanneer

rordea

rlen,

met d.raalend.e notor terug

aan de eleotrleche

lnrlcbtlng noet gererkt

a) de dleseLmotor stllleggen

b) <le hoofûechakelaar

vaa d,e batterlJ openon.

9. lanneer rcnblokken moeten veryaagen worden, zal- het
boofðrEee¡volr afgezonderù rord,en en d.e eutomatlscbe 1e1diag geledigô ¡ord,en. De motor stllleggear en de wlelen
vastzetten met etopbLokken.
10. Elke oLlevl-ek op cle S,oopgangsn onmlcldelllJk gronôlg

verçl

jd,

erea.

ll.Vooraleer zleb'Xn het tussenepoor te begeven aaatlachtlg ultziear of er geea treln of voertulg op bet naaetllggenrl spoor een gevaar kaa opleveren en hct vértoef tussen d,e sBoren tot het strlkt nlnlnun beperkcn.
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TE NEMEN TEGEI{ DE VORST.

.Àlgeneenheden.

De algemene naatreg eI en te nemen ged.urend.e d.e voretperlode zljn aangêgeven in het boekje IILI d.eel 9r hooftlstuk VII.

B. Bljzontlere maatregelen te
rangesrlocomotleven

t¡n¡e

nemen
92.

elgen aan cle cliesel-

Er d.ient bljzond.er op gewezen dat d,e loconotleven
ln dleast kunnen blijven zond,er
dat ze op de stelplaats weerkeren. Ia d.it geval moeten
de beetuurders er bljzoncler op bedacht zJ-ja, dat het antívrlesiddel gehalte van het koelwater nerkell J k kan geclaal,d
z1jn. Vooropg esteltl dat het depot antlvrlem i dctel heeft
toegevoegd tot vrl jwarl ng tegen vorst van - 20o C, doch
geilurende de weekdienst in het statlon, vult d,e bestuurder
zeLf d.e koelonloop blJ net zulver water van d,e lnstelllng
ter plaatse. Wanneer hi J blJgevuld heeft tot het water
Langs de overlo op buls on t snapt , zal dlt water genengd, zljn
met antlvriesni dd olr en zal he t gehalte gedaald zijn. Eet
1e bijgevo 1g verboden water bl J te vullen tot de overloopnond.lg ôoo r1 aat. Daarblj dlen t er rekenlng mee gehoud,en
dat b1 J e1k waterverLlee, eea gedeelte antlvrleenlttdel
verLoren gaat, en moet men gedurende cle vorst, de motor
steeds Laten d.raalcn. Enkel de nodlge tlJð voor het uitvoeren van de nazlchten mag cle motor stllgelegd word,en.
ged.urend,e een ganse week

Boven-dien zdJ- de verwarmlngsonloop steed.s geopenil bl1Jven.

-

De d.euren van d.e motorkappen steede volletlig gesloten houden, behalve voor d.e nod,lge nazlchten.

-

Wanneer d.e temperatuur abnornaal etijgt moet men er aan
d,enken dat_ de overloopbuis kan tlicht gevroren zijn, claar
haar nondiä ond.er de ñotor in d.e vriJã ruüte ultÉoút;
hlerd,oor 1e de ontluchtlng van de koelonloop ond,erbroken.
Deze buis noet d.an ook rege}matlg nagezlen word,en, otn
verstopplng door ljsvornlng te voorkomen.

lngevolge averij nlet meer kan ilraalea,
- In geval- cle motor
noet onnltldelll jk de stelplaats venvittigd wortlea. De
leldeade bedlende zal beslissen of het water moet afgelaten word,ea of nlet.
- Indlen besllst word.t, of wanneer d.e bestuurder geen lnl-lchtingen krlJgt en hiJ oordeelt dat het aflaten nodlg
ls om bevrlezen te voorkomen, banclelt hiJ als volgt:
a) De beide kranen op cle vulmond.iñgen openen.
b) De ruimkranen (flg. NT./oLa ea Xfrl0ru) op d.e verñrarmlngsomloop openen (deze kranea zi.jn normaal verlooil
1n geeloten stand), terrljl de kranen van cle verwaming
volledig geopend b1ljven.
c) De spulstop onderaan de waterpomp af'nemea (ti1.Xt/O2).

xr-oL.

spuletop op Cle terugkeerleidlng van ile rad.lator
d.)
' De
tegeä de rõelér Voith ãfnenen (ftg. xr/03).

-

De spulstop op cle lelding oncleraan cle vuldn¡kturbo wegnenen. (zíe pljL oP fig. Xl,/olb).
De afsluitpl-aat welke d,e warmwater collector aan cle
aehterkant afslult, losmaken.
Ðe spulers boven op d,e verwalrulngsradlatoren van d.e etuurpost-oBenen on de iuchtlnlaat toe te laten (Zte piil op

flg. fV/Ol).
-

De

ledigingsstop oniler aan de laagdnrk uanometere afne-

mgn.
Oed,urende c[e

voretperlod,e zal- cle bestuurcter er steed'e

voor zorgen dat cle- antlvrlestOeetelLen van luchtdruklnstelllng-steeds met alcohol gevulcl zlJn ea ile wlek op de
gepaate hoogte lngestel-fl 18.
de luchtleltllngen evenals tle lucht- De waterzakken van
dn¡kreservolrs zullea regelmatlg geepulcl rorden.
De olleafgchclders noeten mlneteas eenmaal per prsstatle
- geopencl
worden, terwtjL de cotpressor onder belaetlng

draalt.

ee¡ geopend.e leldlng geen lucht d.oorlaat moet
- laaneer besl-oten
worôen dat d.e nondig veretopt ls d'oor
daan¡trt

ljsvornlng en moet tlrlngead het_nodXge gedlaan.worden om
blv. net õarn water of wa:m zand., clê monding terug vrlj
te krljgen.
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3IJ

Alsenenc maatregelên.

1. Het is verbod.en te roken 1n de machineka.mer.
2. Itoolt lucifers, vuuraanstekersr falrkels of enlg
aniler open vuur gebruik€n. Voor het ultvoeren vaa cle nazlchten en opzoekingen gebrulkt nen cle electrisohe toorts
of zaklamp van het boordgereed,sehap.
3. Verbod. te rijden over assekullen of plaatsen waar
zletr nog gloelende as bevindt b.V. plaatsen waar de stoom-

Locomotieven het vuur gekulst hebben.

of olleverllezetr on¡¡lddelllik herstellen of d.oCn herstellen, lnzond.erheicl wanneer er gevaar
bestaat dat deze in aanraklng kunnen komen met de uitlaatcollector of gasafvoerbuls.
5. Â1Ie poetsd.oeken en vodclen, die cloord.renkt zijn van
gasolle of olle, noeten van de Loconotlef en zeker uit
4n ALIe brand.stof

d,e ¡nachinekamer veIrtyl

jdertl

word,eno

6. Volstrekt verbod van om het evea welk d'oorgebrand'
sneltloott te herstellen blj nltldel van een draad,. Enkelt
d,oor een nieuw sueLtlood. nag het d.oorgebrande vervangen
word,en. Daartoe ls het notllg dat het aantal reserve sneltlod.en steeds aanwezig is. Meernaals d,oorbrand,en van een
sneltlood in de zelftle kr1ng, bew:ijst d.at er een kortslulting ie ontstaan welke d.oor d,e onilerhoudsdienst moet opgespoorct en herstelil word,ên.
3.

Onsooren van brand.

1. Bij verclachte rook of reuk ond.er d.e notorkap of enlg

anðer orgaan, onmiddellljk d.e locomotief loskoppelen en van
het stel-verwijd.eren orn overslaan van de brand, aan ile wagens
te vernlJden. De stllstand van het stel verzekeren of cloen
verzekerãn d,oor een ancler beiliend,e door hót aansluiten van
hanclrernmen en stopblokken.

2. De notor stllleggen.
3. De hoofdsehakelaar van de batterij opencn. 31i
naùt vooraf d.e electrische toorte of zaklanp nemen en aansteken.

4.
C.

De hanclrem van d,e locomotief aanslulten.

BIusslnqEwerkèn.

I. lanneer d.e brand,haard niet onniddelLlik kan bepaald.
word,ea¡ neemt nen het d.raagbaar blustoeetel C02 en opent
men één voor één de d.euren van de motorkap waar d.e brand,
vernoed wordtr €B slult cle deur onnld.delllik terug lnd.ien
de branil vanaf d,le plaats niet kan bestreden wordenr zulks
om d,e luchttoevoer zoveel nogelljk te verhind.€T€tr.
Nrr-01-.

, het toestel ln weraneeuw-op qe basls
ultgespoten
de
brengen,
waarbli
klng
van-d.e vlãt.óa gericht wordt. Het toestel C02 heeft het
grote vaordeel dat het zelfs gedeeltellJk gebrulktr aakan bewlJøen, tgrwijl_het toestel net verdlcn nog d.lenst
trt{u
etoven Íater
- Swlft' volledlg geledlgd wordt, zelÍe
voor een z€er kleine brandheard,.
Wanneer d.e branclhaard ontdekt le

2. Zo nottig worclen belcle blustoestellen gebrul\t ea
kuanen alle and.ere blusmldd.elen zoals zand'r a88e of water
aangewend. wordeno

twlJfelú dat
3. Indien ilehest'auràef oorcleelt of zeLfeuoet
hiJ on¡nld.hlj de branrt net elgen niililelen kan blussen
gag. nlet earAeitf¡t de hulp van het statlon lnroepenr_9n
giJ
d'oet onbevoegcle
zelea-om cte bränðweer te d.ocn oproepen.
HIJ LedlgÉde
locouotlef-verwlJtleren.
ôe
van
zlch
fer"õaàn
iuchtômklastelllng door de elndkraan te openenr net de
OaohLnlstenkraan 1ñ de vulstanilr o& ontplofflngen van de
luchtdruk reservolrs te verniJclen.
D. Bedieni n¡r ven d,e blustoes tellcn.
I. C0 2-brandblust oe st el .
1. De velLlgheldsstlft ultnemen.
2. De sproeler op d,e voet van d.e vlanmen rlcbten.
3. De beweegbare hefboon stevlg neerdrukken.
4. Sanneer de brand geblust 1s volstaat het de hefboom los te laten om ile straal te doen ophoutlen.

ln verschll-lende malen benut worgroot
belaag
d,e brand van zo dlcl¡t mogevan
ls
den. Het
11jk te bestrlJtlea.
II. Eet bl-ustoestel net verstoven water il{u - Swlftn.
1. IIet loocl .verbrekeno
2. De schutsbeugel omdraalen.
3. De sproeler op cle voet van de vuurhaard, rlchten.
4. De elagpin lndrukken.
Ooraerkins. Het toegtel worclt ln ééa naaL volledlg ge1ed1ãfl--Vã'á-zodra de elagpln lngeclnrkt word,t r_ zgL ðe vol)-eôlge lnhoud van het toestel ultgespoten worden.
De lnhoud kan aldue
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A.@.
1. Het gereed.sohap word,t lageschreven 1n het inventarlsboekJe van de locomotlef door het bureau en worðt
op de locomotlef gebracht 1n bijzlJn van ile d.oor d,e o/c
aaagewezen machlni.st-lnstructeur welke nazlet of d,e lnschrljvlngen ln het boekje overeenstenmen. Bet het aanwezige gereeilschap; wa&rna hêt boekJe gevlseercl wordt
en ged,agtekend..

2, Ðe bedlenenile naehinlsten zi.Ta persoon1l jk verantwoord,eLÍJk voor cle volledigheiclr €û d.e goede staat van
het ¿iereedscbap. De nachlnisten worilen geltlellJk verantwoord.ellJk gesteld voor verclwenen gereeilschap.. Ze moeten
zorgen het gereed.schap 1n goed,e staat te behouden voor wat
betreft d.e reiaheld en cle velllgheid.. Daartoe zlen ze blj
elke preetatle de staat van het gereedsehap Bêr en doen
de stukken welke aiet ln orde zijn vervangen of herstel,Ien. Het in herstelllng geven of voor vervanglng weggezond.en gereedschap word,t d,oor d.e nachinlst lngeschreven

ln het logboek on z1-Jn collegars blervan in te 1ichtea"
Het gereed,echapboekje worilt steed.s in zuivere toestand,
gehouclen.

3. De d.oor d,e o/e aangewezen urachlnlst-instructeur,
doet steekproeven betreffende ite staat van het gereed.schap
telkens hl j de locomotlef vergezeLt. H1j wijst de bed.lenenile machinist op het gevaar van eventueel aiet ln orde

bevonilen gereed.scbap .

Uinstens on de 6 naanil zaL d.e nachinlst-lnstt:ucteur
volledlg nazicht van het gereed,schap d.oen. Hlj tekent
het inventarisboekje net aaam en d,atum van nazlchto
een

4. Het

boord,gereedschap word,t ingetleelð

en bi j zond.er gereeclschap

.

in

gewoon

Het gewoon gereed.schap bevinclt zlch op aLle soortge,J"1jke
locomotlevenr etr omvat inzond.erheld, de seinen in
betrekking tot tle vell1gheid.. Deze laatste moeten zicro.
steed,s ln de stuurpoet op de d.aartoe voorbehoud.en plaats
bevlnilen, naneLl jk:
a) 2 toortsen met rode v1am, waarvan één aan elke
zljde van d.e boorcltafel in de daartoe voorziene houder.
b) Een groene en twee rod.e vlaggen bevestigd. op een
stok net punt, welke geplaatst word,t ia d,e houder, naast
d.e

kleerkast.

'r5*'*vc) Een ei=ctrische

nr¡od1¡.nt,=arn rr:oet zLch st.-r:,às

Íoorziene strun bevùnd.en, in de stuurcebinl,.
d) Twee kortslultlngskabels, geplaatst in de gereeclsohapskof f er van d.e stuurpost.

xIIr-01.

B.

I¡1j st van

het gewooa gereed,schgÞ.

Benamlag van cle voorwerpen

l,aatal

Drlewegsleutel voor deur van stuurpost
Rotle vlag op stok net Punt
Groene vlag op stok met Punt
Rotle elndselnplaten
ELe ctrlseha hoôòlanta aun
Draagstuk voor e1ectÏùsche lantaarr¡.

Iþoe voor kLappere
Klappers

Kortslultlngskabel
Fakkels net rod.e vlam
Houten stopblokken met korte steel
I{outen stopblokken net lange steel
Noodkettlngen
Renslang autom,atische leiding
Verlengetuk voor remslang autoaatlsehe leldlng
Renslang voor voeclingslelding
Vorksleutel voor remslang openlng 65 n¡n

Electrische toorts
Electrlsche clrlekleur la.np aangepast voor test en
sueltzekerl'ngen
Ollekrulk van 2 l1ter
Ollekrulk van 5 liter
Ollekruik van 10 liter
SpuLt net lange tult
Vetponp

Vuilbllk ln plaatijzer
BorsteL
Enmer

Hangsloten

Iaventarlsboekj

e

Ilogboek

Rol lsoleerband
SlustoestcL C02
Slustoestel net verstoven water trl{u - Swifttr
Ilaner voor bankwerker 5O0 gr
Eaner voor baakwerker ?00 gr

xrrr-02.

Senanlng van de voorwerpcn

ÂantaI

Plndrl jver

I

Spledri jver
Uetaalbeltel,

1

Verbandcloos

C.

I
no

t

0

BlJ zond,er gereed.schap.

Ilubbelc vorksleutel
Í
il

6x 7
8x 9
L0rtL

I
I
I
I
I

1OxL4

ll

14xL5
17x19
18x19

rt

il

1

il

21x30

I
I

il

25x 28

1

ll

24x30
30x36

I

il

n

RolsleuteL
RolsleuteL
Stoppeneleutel

1

26O nn

T

30O

I

rua

1

Schroefdraaier
Schroefclraaler
Schroefd,raaler
Vereohulfbare tang

5 nn

0 no
10 nm

Belzer
Gelsoleeril.e universeeLtang
Hefboon voor op niddenstancl brengen keerkoppe-

J.1ng C I' R
Ðeeompressiehefboon
Snelt zekerA ngea Oartly
ll

S^,¿¿¡"(rrùf

SueltLood

I
I
2

I
I
I
1

4
6

ÂnP.

4

.âmp.

4

t 0 Anp.

4

*l ,fu^.,( i3 fii:
2

åmp.
8O .ânp.
olledruk êBZ.

Oetulgelanp. voor
Larnpen 721f x 25 Yatt voor koPlanPen
La,mpen 72 \ x 20 fatt verl-lehting boorcltafel

xIII-03.

4
2
2

I

4
4
2

'ro

/¡

'ß¡7

Fì9. t
l.

/ oe

Bedieninq van de remkraan FV3.
Com^anãc du ¡oàinel de frein F.V 3.
2. BeJ,'ening van. de ket*oppe/iry,.
Commande de /'/nver-çeur.
3, Bedienìnq van de qqmmaschale/aa1
Commandä de i'inler-rupleur de gamme.
4. Versne/lerhan /wie/.
Volanl d occáléralìon,

5, Zend en ontlvqnqslpocl.

fosìe

ém

elleu r"e

l' réc.ple ur.

Fig.

z/or.

l.

Oliepomp "9ehr,,
Pompe ä huì/e "Behr,,
2. Laaddynamo.
Dynamo de charge
3.
- Riemschitf voor aqndritvt'nq van

nll

en 2.

Di,-;;r" 2" .ou..oie- p-our ânl'qînemenl ne I et

2'

Ftg.E /oe
l. ôtiedrukmolor " Behr,,

2.

/4oleur de comprcs"rbn al'hui/e "Behr',
Venlilqlor.
Venillqleur.

3. Otietoevoer en a fvoerlet'dinqen.

fimenée d'hui/e e/' condu,'/e-d'ávqcualìon,
4. Lekleidinq.
Conduile "de fuile.

rig. II /03
van qevoeltà elemenl.
Logemenl &e /'á/íñen/ sen¡ióle
2. Reqelvìis voor inslellinq

l. Huis

Vrs-poír réglage à lq "mqîn.

1

2

Fig. lI I 0L

{

Omktapbare luil<en vdór de koetracJiatoren.
Votets mobites devant Ies radiateurs de refroidissement

2. Servomotor van de Iuiken
Servomoteur cles votets.

Fig n/os.
'1. lnîeclie Domp"Bosch
Pá-p" at'injec lion'í' Bosc h.,,

2. Brqndsloff¡/ler,
Fi/lre de conòus/iâ/e.

Fig. II/oe
I gmeerpomp van de luime/dqrs.
2

Pompe de' grai.5sage des cu/Luîeur5
"9ypass,, klep
,5-oipope "8Ypass,,

.

,-,

2

3

F,g -U/oz
l. luc|lf¡ller "þlann,,
qir

"/vîanfl ¡¡
Fillre à
2. Vu//ìnq mel olt'e en nazichl o/iepei/.
BoucÉon de remp/issage d'hL;/. qvec inJ,'coleu,- de nireou
J. Ruìmìnq vqn de dìe
Vidang¡"e d'hü/e

F¡g Z/oa.
l.

Overvoedinqs lu rbìn e.

Turòine dí ¿u.alìmenlalìon
2. Olìe peì/q/q .'.
lnd;Ioleír de nìveau d'Áui/e

rig. E /os
l. ßonlqkldoos

PH.

-TH.M.

8oîle de conlacl PH. -T,HM.
2. Verbindinq vqn T H.M.
Rqccord 2u T HN,
3. Oliedrukleidinq voor PH.
Tuyaulerie huí/e ,tou-rpre-ls,bn pour PH,
+. Konfaktdoos TE.M.
Boîle de contqcy' TE.l-l.

Ftg n /rc
,. Hefboom
Levier de

vqn hel oversne/heidsloesle/.
lq survilesse.

Fig IIr /or
l..Servomolgr van. dq keerhoppe/thg.
¿
$ervo-moleur de /'inverse'cír.
2. Afneembaæ hefóoom Voor op mìddenglqnd ôrenqen van de qamm qs¿/7akp/aar.
Levier smovible pou. /a mise enp.osilio.n ìn,terme2,ã,7e de /tille..up leur de
Grende/
vqn de ,terromoior in mìddenslqn/.
J.
Verrou du Jeru'o-mo/eur en posilr'on inlermedìoire.
4,,SeryomoÍor yq77 6/¿ qqmmascho*elaqr mel /uch lloeuaer/eid lno e n.
Servo-moleur de I'in Terrupleur de gamme ¿rvec tuyauleries !da;.
5. Cardqna,s.
Arbre à cqrdans.

F;g.

l.

Rodìa lor.
Rqdiqleur,
2. Venti/a lorkqsl.
Armoire dq venli/aleur.
rnolor.
Eleclrische
3.
Mofeur éie"l"ì7ue.

4. Warmwa
C

on

ler

/e

ic/inqen.
c hrr¿ ud e

/ui te d'eqq

U/ot.

,l

r;E

u /oz

îvoor loeren/e//er vqn diese/molor.
" A:iAllernalor
Dìe-s e /'
l;,';¿ i"ui-þ"u'r- Z"nple t"ú"- de /ã
--

2

Walerpomp.
Pompe a eau.

-oleu,

':¡

:

ì,

3

t

Ç

l:

6
rl

Fig

E/oa

1. Hoofdsmel/zekerin 9r. E 13.
/3.
Fusìb/e générol

2.,9lopre/aìs

J.

ß.A

Reiqis d'arrêl RA
3me/lzekerinqert.
¿
Fusi

bles.

4. 'lchqke/qars.
lnlerrup leurs
5. Sckalreloo. -)f Sslqnden voor .tPqnninq van 24 Vo/l
lnlerrupleur à 3 posiÌion 2oor Aen¿ìon- de 2Ç Vo//.

6. Aanzefcommutalor

Commulateur de dáma.rage.
7. onderbreker - 2¿+ Vo//.
Disjonc teur

1

t
Ér.

.',\'

Fig. y/ot.
1. Compressor "WeElinghouse,, 2+2. VBz.
C ornpre.rJ eur " l{e s l,-ng hou5 e,, 2 +2' V B z.
2. Over¿ne/het/stoesle/ van de Tiansrnissie Voilh.
rSurvilesse de lq lransmisstbn Vdlh.
3. Aqnzelklep van de trqnsmí*sie Voilh.
Soupape lle dímarrage de la lransmì,ssìon Voìlh.

Ftg. V 1/O2
O/iea fccheìler.
6eíparaÍeur d'hui/e

l.

2.

'Tøsler
Pa/peur.
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F;g. w /or.
Venli/qlor vctn de rnotorkap,
Venl¡/qfeur du moleur.

:-"]:_.-.

Fig w/oa
Venlì/qlor vqn de lrqnsmiss,bhae
Venfi/qleur de /o lrqnsmissìon,

'ø'¡e/6'617

Fig

K/ot

b

'Í Afloafkrcrqn.
ßobinel

de vìdønge.

2 Krqqn voor verwørmthq

van de cluurpos/.
Robinel de chauffage-de /a posle éonduile.

4

de vu/Jruk luròo.
fpuisl.op vqn
Bouchên de remp/isrqge dq lurba - compteJlseur.

fig. W /o2

F;9.

E / os

tr/ol
Rêservoir d'huile ' B EHR.

I

-

îtiereservoir BE HR

I

l-f.Ê.¡_
++¡*ir

------

__l

-t--

--r
-..#i

I

ln jecteur B1SCH

J:

In

s puiler

.

tr/ to
I

fig.

Elémenl

\J'

t.

-l
l-r

Pompe B)SCH

,a)
c-i)

.:---)

Pompelemenl
BOSCH,

f,9.2,

fi7.2a

1i9.2.

b

tl

Volle debiel
Pleìn 4ébìl

Hclf Jelieì
Dcmi dål;/

Nul 4eb¡þ/

Dáb¡t nul.

Têruqslaqlcleo
.Sou/ape'4e' rey'enu,

A

%

t/t
Servo moìeur rêgloge du puissonee + Arrêl diesel.
Vermogenregeling servo-molor + Slop diesel.

ATI4

Ølz

tr/tz
Réguldleur de la pgmpe d'injeclion.

Reçlaor ven de injecliepomp

BOSCH.

Eys.

2

4
ck

Arrêt du moleun

$lilcìand

van mobn

Posilion de wlenlì

,llqnd bj) vertreegde ga,g.

1.oo /'pr?

3 land

.Je

b1) m a

vìlesse

rim;n

na x ìmum

.

i" Jh';¡ ;j'.'

Accouplement

de lo tronsmissr'on.-Scâo/retinriehling vòor de
overbrenging.

o

..\
Þ

n

.

AppareÍl de survitesse
9vers nelheidsloesle/

VOITH.

-ctG='to,

A
o

\\\

0E*,

o
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rNaast de boordtafel
Pres le tab leau de bord
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