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Hc7edganGra.torc: !1 . . ' '.Jl. :::cif r:.otisc:.··c r a:' JcCJ viklinge1"' . 
Den ens a.f o.issf, ~1~' 2n shu ,- ":: •.-·i.k J.:lr:.~ !!lagnotisEH'8t over 

en fast ue2. af n•o1J .:.,-;_;,'<:--i1 ). t,: ; , M;:>.g1v::-: tiserin~sst:rømm.0n i 
denne vikling vari<;:i:·o r ?i Ei.l o.:'JG -1 med hovo{igene r ator•:ms 
spændi ng . Der. 2..nrk 1.1 v L-::.l:~r;~ o :r frf~~IL11edrn:1gi1e·i:;if>EH·e i:; fr'.cl. 

l okomotivets b~ttori, og i sc~i8 mea denne v i k ling er 
r e gulato r motor-8:a J!.Lr-1 o g st.::i~i r-nr.od::; t,:i.r.1.d0 n .!:'+l:- L1d1rn·o1c c ,. 
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omvendt o Gc.r..0113.to:r:~-if::"o l:te.1 hoJ.c.u .t' .s ~; o x;1 f 0.1.gc hora.f 
stort S5t t1.fo r 2 ndrot 1 o r.,; s ,~, ~1~.:c s t:,-:-ct,~!'...;:n~n t i.]_ bc).nerr.oto:,:-e:r:1.0 
varierer mGd 'J..o::oillc·i;i va G!:: h c.s t 5.g h ;::,d og t;. ækkr:::i.f't . B.egulr:•." 
tormotor ens effok tr2guJ.. s-:i:-cncl.8 ee0.nsli:::-:J.b g t v·or a 1-t.så til•• 
nær m::i l sesvis ko~1s ta.nt een0:i.'c1-cc:r.effskt; mi=i n ve d G.t varior s 
strø::nmene i v i klj_ngerno ffl " i '? og Gl-<l-2 k8.r1 affekta:'.1 GC'to7:'•· 
justeres. 

Strømme n i d:t sso v·H: ~-i_ngu l' ,t.r hc:mgm.• af stil::.ir:t:;0n ::u: 
en i diesol'!11o ·~ore.r..s re~ ul a ter :t rx1bygge t ? s 0:i'.'Vom1Yi.:o:~r, t yr:- t; 
regul e r ingsmods t a.rn.1 D26 . Dens .s t:.J..!. i,1g bestor.m10s o.f dj_e,. 



selmotorregula t ore~ , de r vil d r Gje modstanden hen mod 
"max • 11 , s å længe dieselmot o r e n går med rm lavere be l ast•• 
ning end svarende til det i ndstillede omdre jnings tal, oe 
dreje mods t anden i mod :imin .• 11 

1 s åfremt motoren overbe1as tes. 
Herved fås en a ut omatisk konstant-0ff ektregul e ring , s om 
altså i sidste ins t a ns f in jus ter es af dics0lmot orregula•-
torenc Se:rvomodsta nc1en.5 (D26) s til l ing og a r be jds omr åde 
vil desuden va rie r e med diesel motor e ns forskol lig0 has t ig-
hed~indstillinger. 

Modsta nden Dl1-1 e :r 0n hjælpemods tand f or v26 " Der-: ud-

skydes i 2 trin a f hjælpc:relæe r·ne D27 og D1+o henholdsvis 
på kontrollertrin..riene 3 og 5 o Rel æet Al~6 og r.iodsta nden 
Al+7 i regulatormotol.'811S a:1.ke:r.kreds tjener til start af 
regulatormotoren, så dsr..no går i gang , s å sna rt diesel mo- . 
toren er sta rte t. 

k_Opko_b1i11~~ 
a. S t a r_-t...Qil_~kø._~ ..'?.l.Ji1!3SL.s e.r \~·· l?..~!'.'2:l leJ)s_g bl Ei-~ ~.QJ'Cl: 

(ko bl.J n_g 1 ) , 

Ved stilles t ående lokomoti v og med r eg ule ringskon~ 
trolleren i s tilli ng i;tomg2.ng11 e r fe ltkorJ.taktore rne 11.38 
og A31 Ude, og generato~e n gi •rer ingen s pC?.nd i r..g. Hvis 
frem- og bakhåndt ag0t s tår i stilling ,! f r em1! eller nbak,r, 
har ledning 106 spæmUng, og .':leriekont aktorer.::ie A55 ., 1 og 
A55.2 er i ndG 9 id0t de f å ~· s t røm over on række s eriefor-~ 
bundne bikont akte:r, de r alle er sLrttt=:de" Såf'remt brems3n 
er l øs, og na.nøvr estrøms udkoole r na A82 er sluttet, e r ma, .. . 
nøvrestrøms r e l æct f.:,.1+8 og tid.sbrcmseve:-;.tilen F'o3 i.nde i t om-
gangsstillir.g ,. Ninj_mnmsbelas tni ngsspoler. D23 i c~ieselre-
gUlatoren er tilslut tnt, da c.er. får spændi ng ov·e r to slut •-
tede para lle l kontakter 7 n0mlj_g bitont a!cterne l+23•~85o på 
!s!ontaktor A38 og 1,,1+5 Mi n5_mtJJnsbe l astningss polen t vinger · 
servomotor en til s i 11 ycl.81·stilJ.ing, hvor r egul atormotorens 
modspænding 0 r stør·st ( :, t ill i YJ.G 11 min~!! ) . 

F ør e s r egul eri ng s kor.t r olleron n u t il still ing l, får 
ledning lo9 s pænding (fra. ledn i ng 412 på Ao8 over kontrolN 
lk.læ-J\o~;:1:f./ckt 412--141 , A36, l ednirg lol+, kontakt l o4~lo8 på 
Al+8 og kontakt lo8--·J.o9 på Do2 ) og ko1"tsJ.utnings konta k--
toren A45 s l utte r og kort~lutt0r batt erifel t modsta nde n 
Al+l+e Dervoc. afbr,yc.es .rol f:;)et A~•6 og det s kontakt 63-65 
bryder sta:rtkrc::åsen for r egul2.toJ~mo tor erJ., Samtj_di g s lt~t ... 
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ter batterifeltkontaktor A31. Dennes bikontakt 138-152 
indkobler shuntfeltkontaktoren A38 over en række sluttede. 
b:J"kontaktere Bikontakt .6~--68 på A38 ·slutter derved kred- · 
sen·for regulatormotorens modmagnetiserande viklingo. Da 
imidlertid modstanden D26 er dreje·c mod 11 min"", ha.r vik-
lingen næsten ingen virkning, og regulatormotoren yder 
størst mulig modspænding, således at strømmen i generator-
ens batterifeltvUtling er j_ndstj.lJ.et på laveste ,iærdi. 
Generatoren begynder nu at give spænding, og en vis !trøm· ·. 
begynder at gå til banoraotorerne, hvo1"vod regula·toI'lllotoø,. 
rens magnetisering forøges gef!nem vikl~ng Sl,..S2G Idet .AJ+5 
og A38 gik til~ brød deres bikontakter 423-850 strømroori 
til minimumsbelastningsspolen D23, og satte f~a dette Øje•~ 
blik dieselmotorregulatoren i stand til at sfterregul.ere 
generatorens belast~ing ved. gennem servomodstanden D26 a3.; 
formindske regulatormotorens totalmagnetisering, h,rorved . 
generatorens batterifel-t;strøm stiger~ N~r dieselmotoren 
er fuldt belastet j stand.ser servomotoren, og når lokomo- .. 
tivets hastighed forøges, indstiller diaselmotorregula- . 
toren via servomotoren og regulatormo·torens modmagnetisc-
ring generatorbelastningen således~ a·G generatoreii tiJ. .... 
sammen med de-t Øjeblikkelige iga.'rlgværende hjælpemasldneri 
optager fuld dieselmotoreffekt svar·ende ti.1 den pågæl-
dende kontrollerstilJingo 

Når kontroJ.lcrh.s~nd taget ~Øres til stlllingorne 2 ... 8, 
indkobles dieselregt1la.t~rens magnetven.tiler Do4 9 Do5 'J Do6 
og Do7 i forskeJ.lig~, 1'~ombinationero Heruc1ove1" sker del" 
ingen koblingsændringe:;:, ~;t:n.·et fra. kontrollerono 

Under starten er banemotorerne seriekoblet 1 to pa ..... 
rallelle grupperq Efterhånden som lokomotivets hastig-
hed forøges, stiger generatorspænc:lingen, og når hastj_g~-· 
heden har nået eau 38 km/t, er spændingen steeet til ca~ 
840 volt. 1'1elts,rækningsrelæet A39 slutter da, og indkob~· 
ler foltsvækningskontaktor All ved hjælp af kontakten 1lo••· .· 
111. Ved feltsvækningen forøges str,ømst~kein i banomotn.-., 
rerne, og generatorspæi1d:i.ngen synkero 

Ved :;derligere forøget kørehastighed stiger genera•· .... 



torspændingen igen, og nå r den har nået 880 volt, slutter 
opkoblingsrelæe t A53o Lokomotivets hastighed er da ca. 
53 km/t. 
c. Over.K,ang "t.1-l E :r§).J.?..3=.!fgl?,1~d2..,mo~to~er (kobling 2 til 3), 

Opkoblingsrelæet A53 indleder overgangen til paral-
lelkobling af banemot orerne, og denne omkobling forberedes. 
af parallel relæe t A4-9,, Dette relæ får Spænding over kon-
takt 112-1!;.9 på A53 :i og nå r· Al+9 har sluttet, holder det 
sig inde over sin egen l:ontakt 112- 11+9. Parallelrelæet 
har yderligere l+ kontakter- ., hvoraf 2 bryder og 2 slutter. 
Disse forårsager fØlgencl0. koblingsændrihger: 

Kontakt 1l+l+-11+5 slutter, hvorved kontaktor A45 for-
bliver inde, når konta1.-cto r A55 "1 senere bryder. 

Kontakt 118w,122 slutte r og forbereder indkobling af 
parallelkontaktorerne A56"l-1+. 
Kontakt 126-155 bryder, men kontaktor A55.l forbliver 
inde over bikontakt på kontaktor All. 

Kontakt 137-139 br yder, og shuntfeltkontaktor A38 
f a l der ud" 

Bikontakt 85o=423 pA A38 slutter og indkobler mini-
mumsbelastningsspol en D23, medens bikontakt 64-68 
bryder oe udkoble r r egulatormotorens modmagnetise-
rende vik1ing . 

Overgang2n fra SG r::1. e kobl ede til parallellrnblede bane-. 
motorer er nu sk :i~el~ ~t så J.angt frem 1 at parallelrelæet 
Al+9 er inde, og gcnu1'.-r•.:;o r ,~r1s magnetisering er reduceret 
dels gennem ucl kobl :J.!lg a :f .::,huntf.31 tkontaktoren og dels 
gennem den forminr1sl'.'.r11.ng a f' batterifeltmagnetiseringen, 
der er fro m~rnmmet vec1. 5 a t regulatormotorens modmagneti-
serende vikling er bl evet a:fbrudt . Når generatorspæn-
dingen e r faldet s A l angt, at feltsvækningsrelæet A39 og 
dermed også felts v-ækni ngskontaktoren All falder ud, sker 
omkoblingen til parallel på. følgende måde: 

Bikontakten 120-155 pa All åbner, og kontaktor 
A55.l falde r " 

Bikontakten J..?.2 .-. 7.2'-:- rå A55 .1 slutter og indkobler 
kontaktorar-ne A56ol og A56.3. 



Bikontakten 119-120 på A56cl åbner, og kontaktor 
A55$2 faldero 

R~kontakten 122-125 på A55o2 slutter og indkobler 
kontaktorarne A56~2 og A56o4o 
Bikontakt llo-137 på A56.2 indkobler kontaktor A38o 

· Omkoblingen til parallelkoblede motorer er dermed 
fuldført, og de -to bikontakte:r~ på kontaktor A38 slutter 
kredsen for regulatormotorens modmagnetiserende vikling 
respektive afbryder spændingen til minimumsbelastnings-
spolen D23o Dieselregulatoren kan derefter frit belaste 
dieselmotoren fuld·t(j 

do Overge~ng til parallelkcbledo niotorer og feltsvækning 
-~kC?M!riAl1i~.L-~.t~---J,--.-~----~-------

Når generato1"spsmdtnge11 ... ,ed forøget kørehastighed 
igen stiger til caø 8l+o volt 7 går feltsvækningsrelæet A39 
ind og indkobler feltsvækningskontaktoreno Hastigheden 
ar da car.i 97 km/tr: 

l,g. 1Te~pJlJ4B& .. 

ao Overga.ng fra, parallel-feltsvækning til parallel 
~fQRi4._,;i,g,, 4 ~.;i;.U) ... ~-.... ---------- er . -·---·-----

H-~11s lokomi-i(1:J.irets hastighed efter fel tsvælm:tngen 
form1.ndskes ved, at lokomotivet køre1" ind 1 en stigning 
på banen, fa.lde1" gem:)rato1 ... spændingen~ .Når genorator•" 
spændingen e~ faldet til 67 % af feltsvækningsrelæets 
indkoblingss pænc11ng, falder l"'elæet ud og dermed også 
feltsvækningskontaktor All~ Lokomotivet kører derefter 
uden feltsv·ækning af banemotorernee 

b~ 0110rgan~ fl"a parallE:• 1 til seriee>~pa.rallel (kobling 
---.t,..l i.1:t;IJ~:!,C,.-k~.-~ .. -.............. -.... ..., ..•..• _ ..... .,_ . ..., ... L ........ ...._.... ______ • .,, .•. _.., ..,-=------.. 

Denne omkobllng indledes ved, at nedlroblin.gsrelæet 
A54 går inc1 veC: ca.., ~~25o f;_mp" og indkobler sit hjælpe-
relæ A87o 

l:{år relæ A87 går ind , ::.tlutter en og åbner tre af 
dets kontakter: 

Kontakt llo-131 (i batterifeltkontaktor,,•kreds-
lØbct) åbner, men forbindelsen mellem llo-131 
brydes ikke, da forbindelsen er opretholdt gennem 
kontakt på omskifteren A52. 
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Kontakt li+o•-137 åbnor, hvorved shuntf'ol tkontaktoren 
A38 fe..ldor Udo Samti di g i ndkobles rn.inimtun..qbelast-
ningsspolen D23 ovor bikontakten ~-23,-850" 

Kontakt 118--122 slutter og forhindrer derved paral-
l elkontaktorer ne .i. at f .:i.lde ud, nå:r pa.rallalrelæet 
A49 fald e:;:,., 

Kont akt lo9•··112 2.b110r, hvorved parallelrelæet A49 
falder u<..1 og fo rårsagnr følgende koblingsændringer: 

Kontakt 118-122 på A49 åbne r , men pa rallelkon-~ 
taktorerne A56.l-4 forbliver inde over kontakt 
118- 122 på relæ A87. 

Kontakt 137-139 på .,;,li.9 slutter og forbereder 
holdekr eds for konta ktor A38 over bikonte.kter 
på kontaktor A55<11 og A55"2o 

Kontakt 1t1•Y·•~l45 på A4 9 åbner, og kontaktor A~-5 
bryder og indkobler seriemodsta nden A44 s amt 
slutte1• kredsen til minimum:sbelastningsspolen 
D23 over bikontakt0n 423-8500 

Overgangen :fra parLtllol kobled.e til seriekoblede mo•• 
torer er nu fo1,børed t s li. l angt, at parall e lrelæet .Al+9 e r 
faldet ud, og gAnera tor0ns ma~netisering er r 0duceret 
d ols ved, at sert0moc!s t ,1.nclcm A41+ 0r koblet ind, og dels 
ved, a t shtmtfo1tlw ntul':.to: ... cn A33 er afbrudt " Minimums~ 
belastnings J polen <Jro jnl' s c rvomotorcm mod 1:mino 11 , sål edes 
at generat or;ne..g:..10tiseri ngon yd0rlige r o r educ e res, og rnj,r 
generators trømmen er sunke t 5o % falder A5'Li- og de.rmod 
A87 ud. Herved bryder kontakt 0n _118-122 kredsen til 
paralle lkontaktorerne A56 01~J+ , som falde r ud o Sa:ntidig 
sluttes kredsen til shuntfeltkontaktoren A,38 over kon-· 
t akten 140- 137~ Når para lle lkontaktor e rne er faldet ud , 
indkobler deros bikontakter seriekontaktorerne A55o l og 
A55.2. 

Bikont akton 144-145 på A55"l indkobler kontaktor 
A.l-1-5, hvorved modstand A44 kortsluttes, og minimum.1beJ.ast:,,,, 
ningsspolen D23 bliver St!'ØmlØs, og dieselJ~egula.toren kan 
derefter :fUldbeJ.aste dieselmotorene 

Under o!llkoblingen var relæ A39 ikke til koblet, hvor•~ 
for nedkoblingen sl::er t il kobli ng I uden f'eltsvækkede 
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matorero Hvis lokomotivets hastighed er til5trækkelig 
stor sker der feltsvækning, når spændingen under fuldbe-
lastningen når ~o volt~ 

~~-)les~yt~~lse i ba..nemotorkredse._ 

I de strømkredse, der rører generatorspændingen, 
fi.ndes to beskyttelsessystemer, som ikke dirf'?kte påvirkes 
af de ovenfor beskrevne omkoblinger, nemlig jordslutnings-
relæet A85 og hjulsliprolæ,~rne A58l> Jordslutningsrelæets 
kontakter holdes normalt lukket af en pal. Når der pas- · 
serer strøm gennem spolen, udløses palen, og en fjeder 
åbner kontakterne. Relæspolens ene pol er forbundet til 
stel, og den anden til midtpunktet af generatorspændingen, 
idet generatorens shuntfelt og dettes seriemodstand an-
vendes som spændingsdeler. En jordslutning i en af gene-
ratorens poler bevirker derfor, at relæet tilfØren den 
halve generatorspænding. Når relæet går ind, åbner kon-
t akt lo9-llo strømkredsen til kontaktorerne A38 og A31, 
og kontakt ti-21-422 åbner kredsen til dieselmotorrelæ D?.l. 
G0neratoren afmagnetiseres, og dieselmotoren går ned på 
tomgang, hvis kontrolleren står i stilling 2, 3, 4, 7 
eller 8. Står kontrolhiren i stilling 5 eller 6, standser 
diG~eJ.motoren. Efter udløsning tllb2.gestilles relæet 
med hånden. 

Ejulsliprelæerne A58 vl og A58.2 går ind, n~r en 
.st1·øm- eller sps:mdinrssdifferens opstår mellem ba.nemoto-
reri.1e Q Helæerne får deres nØd1tendige magnetisering for 
indkobli.ng på to måder: 

l) Ved seriekoblede motorer på grund af strøm gennem 
relæets spændingsspole. 

2) Ved par allelkoblede motorer på grund af, at dets 
strømspoler rører forskellige strømme. 

I det første tilfælde fungerer relæet som 11 0-instru-
montu i en Wheatstone bro, i hvilken de grene, som skal 
afbalancere hinanden, udg ~,res af to banemotorer respekti.ve 
af to stke 2000 ohms modstande. Når den ene af motorerne 
spiller, kommer broen ud af balance, og r el æet f år strøm. 
Relæet går ind ved en strøm-ubalance på ca. 2o milliamp . 
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Begge relæets s trØlllspol e r har samme antal vindinger 
(1 vinding pr6 spole); men strømretningen i spolerne er 
modsat , s åledes a t deres virkning ved lige store strømme 
ophævor hinandeno Hvi s en motor spiller ved parallelkob-
ling, synker s trømmen i denne motor, og der opstår et 
magnetfelt i relæet. Relæet går ind ved en differensstrøm 
på Cao 150 amp" 

Når et af relæerne A58.l eller A58.2 går ind, ind-
kobler dets kontakt 109-158 hjælperelæet A59, som med 
sine kontakter forårsager følgende koblingsændringer: 

Kontakt 109-144 åbner, og kontaktor A45 falder ud 
og indkobler modstanden Ali-4, og dens bikontakt ind-
kobler minimumsbel as tningsspolen D23. 

Kontakt 101- 160 slutter og tænder signallampen for 
hjulslip A6o. 

Konts.kt 14-o~-152 åbner og bryder for shuntfeltkontak-
tor A38. 

Kontakt 102-620 slutte r og i ndkobler tidsrelæet F2o 
for sa.:~:di.u~ , soli1 i gen indkobler sandingsventilen F18. 

Denne kobling bibeholdes, s ålænge hjulsliprelæet for-
blive'.·? inde på grund af den herskende ubalance. Under 
denne tidsperiode er generatorens magnetisering formind-
sket, og minimumsbelastningsspolen D23 er indkoblet. Når 
h julsliprelæet f alder, tilbagestilles de skete omkoblinger 
med t:ndtagelse af, at tidsrelæet F2o ikke bryder før e~er 
ca. 1o sekunder, hvorfor sandingen fortsætter sålænge. 

Hjulkryberelæet A17 passeres med seriekoblede moto-
ror dels af strømmen gennem de forreste banemotorer i 
hver bogie og dels af strømmen gennem de bageste motorer. 
Relæet indkobler direkte tidsrelæet F2o. I dette til-
fælde foregår sandingen, sålænge hjulkrybningen varer, 
cg ca, ,~ sekunder deref'ter. Nogen formindskelse af ge-
ner·a to:rens magnetisering fo rekommer ikke. Relæet går ind 
ved en differensstrøm på ca. 125 amp. 

i~:r_se+ m~_J mQ_tor_~ 

I til fælde af, at en banemot or beskadiges på en 
sådan måde, at kørsel med lokomotivet ikke er udelukk~t, 

-.... 
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kan man gøre brug af de på vendevalsen anbr agt e l+ bane-
motorudkoblere A4o, som hver isæt udkobl 8r sin ban0mot0r. 
Samtidig med at en banemotor udkobl es , ska l omski .ftor en 

A52 sættes i stilling 11 udkoblet banemotor" ~ 

Hver banemotorudkobl e. r har to bikontakte r, hvoraf 
den ene åbner strømkredsen til den pågæl dende pa r allel •• 
kontaktor, som derefter· i kl~e kan indkobles , og den anden 
åbner forbi ndelsen mellem l edning 114 og 118 . Kontak-
terne i omskifteren A52 f or årsager f øl gende omko'."!J.ingel' : 

Kontakt 114-118 genopretter forb:lndelsen :ne l lem l ed-
ningerne 114 og 118 (giver derved sikkerhed mod 
forkert stilling af A52). 

Kontakt 118-119 åbner og bryder derved kred~en tll 
seriekontaktorerne . 

Kontakt 158-159 åbner og bryder derved kredsen til 
hjælperelæet for hjulslip A5"9u :R julsli pkontrolJ.en 
er 1 dette tilfæl de helt udkoblet . 

Kontakt llo-131 åbner og indfører derved bi kontakten 
på relæ A87 1 st rømkredsen for batte r ifeltkontaktor 
A31 1s man øvrespole. 

Kontakt llo-137 slu,~ter og kortslutter de:rved de 
kreds e , der normalt er virksomme fo!' ind- og udkob~ 
ling af kont~ktor A38 . 
Kontakt lo9-•J.li,9 slutte r og i ndko·::iler derved paC'al,~ 
l elrel ~et Al1-9 pe rmanent, hvo:refter i ndkobli:ics•-
kredsene f or parallel kontaktorerne e r l ukket, og 
indkoblingskreds en f or kontaktor A45 er for bGredt" 

De ovenfor anførte omkoblinger medfører , a t ban e~ 
motorerne er permanentkoblede i pa r a l l el. Hvi s nedkob-
lingsrelæet A51f- herefte r går ind (ved en s t rØmb0las t ning 
på 22, 0 amp.), br yder det gennem sit h jæl perel æ A87 
strømmen til kont aktor A31 , denne bryder gennem bi kontak.; 
138-152 kontakt or A38, .som i gen indkobler D23 over bi kon-
t akt 423-850. Så sna rt rel æ A54 falder ud, genoprettes 
den oprindeli ge kobling. 
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6u Overbel astningskontakt i dieselmotorregulatoren. 

I dieselregulatoren findes en kontakt D22, der på-
virkes direkte af regulatorens fyldningsstempel. D22 
anvendes som overbelastningskontakt, idet den er indstil-
let til at slutte i det område af stempelvandringen, der 
ligger mellem stillingen for fuldlast og øverste bund-
stilling. Når kontakten slutter, indkobles minimumsbe-
lastningsspolen D23, der hurtigt nedregulerer belast-
ningen. 

Indkoblingen a f D23 vad overbelastning sker dog over 
tidsrel~et D42 gennem kontakten 423-850, således at der 
hengår ca. 7 sek. fra D22 s lutter og til D23 går ind. 
Denne tidsforsinkelse ha r t il hensigt at forhindre, at 
D23 træder i fUnktion under kortvarige belastningsstød, 
hvor dieselregulatorens fyldningsstempel svinger ud over 
stillingen for fuldlast, f.eks. når feltsvækning af bane-
motorerne indtræder. 






