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Dieselmotorens historie og princip,,

Dieselmotoren h0rer til en gruppe af maskiner, der kaldes
forbrsendingsmotorer* Disses historic er meget gammely idet de f0r-
ste forbraendingsmotorer fremstilledes allerede i 16780

P0rst i I860 lykkedes det en franskmand Lenoir at konstrue-
re en brugbar motor; den blev drevet af g"as, men arbejdede uden kom-

U'/j
pression* Dernasst Otto's g£smotciV Pgsa. uden kompression^ Fransk-
manden Beau de Kochos fandt ad teoretisk vej? at kompression er n0d-
vendig for en god 0konomic

I 1893 udgav den tyske ingeni0r Rudolf Diesel (1858 - 1913)
en afhandling "Theorie und Konstruktion eines rationellen Warmemotors" 9

som er det egentlige grundlag for dieselmotorens konstruktion^ De
store tyske firmaer Krupp og EAR byggede de f0rste fors0gsmaskin3r,
men f0rst i 1897-98 fremstilledes praktisk anvendelige dieselmotorer.=

Dieselmotoren er en stempelmaskine, og dens virkemS.de er
baseret p&, at luft ved at sammentrykkes - komprimeres som det kal-
des - udvikler varme (jfr,, fortsat brug af en cyklepumpe, som kan
blive temmelig varm at holde pa.) rt N^r kompress.ionen drives til cae

32 atm,, bliver luften s& varm, ca» 600 grader, at den kan antsnde
den brsendselsolie, almindeligvis solarolie, der i forst0vet til-
stand sprojtes ind i cylinderen,-

Dieselmotorens takter

Man skelner mellem 2 typer af dieselmotorer, fire- og
totaktsmotorer, hvoraf firetaktsmotoren er den almindeligste.
At en maskine er firetakts, vil sige. at stemplet udf0rer 4 frem- o(
tilbageg§.ende (op- og nedadg&ende) bevsgelser (slag) for hver ar-
bejdsydelse, stemplet preesterer (arbejdsslag) 0 Dette sker kun
1 gang for liver 2 omdrejninger af m.askinen-!

I totaktsmotoren udf0rer stemplet kun 2 frem- og tilbage-
g&ende (op- og nedadg§,ende) bevasgelser for hvert arbejdsslag, idet
indsugning og kompression forega.r i samme slagf forbr&nding og ud-
st0dning i nseste
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Braendslet tilferes i begge typer motorer mellem kompres-
sions- og forbreendingselaget, lidt f0r stemplet er i "top"*
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Jernbanedieselmotoren0

Oprindelig anvendtes dieselmctoren kun som stationer kraft
maskine ? f:,eksc til elektricitetsvaerker t senere ogsa. som skibsmaski
ne., Begge steder, men sserlig pa. landjorden, er pladsforholdene
hvorfcr den slags maskiner er langsomtgaende med omcirejningstal
mellem cao 100 eg 200 nmdr n/min r>

I jernbanetog er pladsen derimod me get indskraenket, ligesom
derfofte fcrdres ringe vasgt pr,. EX,, hvorfor man er tviinget til at
anvende langt hojere omdrejningstal., ca0 500-1000 og flere otadrej-
ninger pr0 minut^ Tendensen gar I retning ai at "byggs kraftige,
lette dieselmotorer og generatcrer0 Sammenlign ff;eksw motoren i det
nu udrangerede Mt~loko (ca0 240 B3C ved 500 omdr^) med en MO-vogn
(ca, 2 x 250 -- 500 HK ved 1000 omdrt) med hensyn til trsskkraft? tog-
tiastighed og mot or ernes rasgt,..

Be fleste af Statsbanernes di-3selk0ret0jer er forsynede
med 6-cylindrede opretst&ende firetaktsmotor'j-r med trykforatavningo
MK bar dog 8«cylindrede dieselmotorer med tryk3.adning; d0v..s-; ud-~
st0dningsluften driver en turbine, der trsekker en trykladeblss er,
som giver friskluften overtryk i indsugningsr0ret (indbl3esningsr(?ret)

Dieseluiotorens opbygningo

I Statsbanernes dieselk0reto^er er kun anvendt opretstaen-
de motorer af tru:'iktypen? doVoS. maskiner uden ssrlig stempelstang
eg krydshoved, men af to i princippet helt forskellige konstruk-
tioner i motorernes opbygningo

Opretst§.ende motorer giver i mcdsstning til liggende min-
dre slid i cvlindre og lettere adgang til alle ventiler^t ^_^ ^j t >

I r^R 533, MQ? MX os MY.., motor erne,

de eeldre typer, er maskxnstativet og cylinderblok st4lst0bt ud i eet,
dog delt i 2 sektionsr ('3. 7j cylindro) y dsr er sammenepflajadrt med bolte
indvendig i stativet, men desuden med bolte udvendig eller indvendig
p& cylinderblokken^ Maskinstativet er fastspsendt pa en sssrlig st§,l-
st0bt ramme? bundrammen, som udg0r en del af aelve maakinen, og
hvori krumtapakslen hviier i hovedlejer anbragt i tvaerribber i ram--
men; j f r « tegningerne MQ 3-.1-, og 8o2 0



Koffipressions- og forbreendingstrykket i cyiindrene vir>:er
dels nedad pa stemplet og dels opad pa cylinderhovedet0 Krsefterne
overf0res gennem stempel; trunkpind og plejlsfcang til krumtapakslen
og den anden vej gennsm cylinderhovedet, dettes st0tterv cylinder-
blokken, stativets sidevsgge og tvaerribber? boltone til bundrammen
samt dennes tveerribber til hoveclsjerne eg krumtspaksleru hvor kraef-
terne altsS, ophsover hiaandeno

MP- og MO-stativer, cylinderblckke0

Be nyeste typer^ MP- og MO-motorerne, se tegn0 MO III 8cl y

har maskinstativ og cylinderblok st0nt i 2 adskilta dele, stativet
af aluminium og cylinderblokken af st0bejern0

De er speendt sammen med lange boltej, stagbolte, scm hver
er anbragt i en boring i en lodret vulst i stativets tvs=rribber eg
har bryst ved undersiden af stativet og m0trik lige over foden af
cylinder!;lokken? hvor der pi begge sider af blokken er en udsparing
mellem hver 2 cylindrec, Da hovecllejerne for krumtapakslen jo ogs§.
findes mellem cylindrene. kan stagboltene ogi3§, bruges til at spseiide
hovedlejerne sammen mecl ^ og stagboltene er derfor"forlfenget' ; nedef-
ter og har metrik i den nederate ende^ Hovedlejedeekglerne? som er
staMst0btes har plads i firkantede udsparinger i tveerribbernes under-
side og fastapeendes hver for sig af 2 stagboltec Disse motorer har
ingen bundrammer, men krumtapakslen er ophaengt i tveerribborne i sta-
tivet, og stagboltene er? aom f0r sagt.. tilligo hovedlejsbolte^
Tvserribberne sammenholdes p§, undersiden under hovedlejedskslerne af
sta.lstobte forbindelseastykker, der er fastspamdt til ribberns med
ssrlige skruei%

Ersefterne hidr0rende fra kompress?Lons~ eller forbraandings-
tryk i cylindrene pa. disse maskiner virker ncdad. gennem stempel ;

trunkpind og plejlstang til krumtapakslen og opad gennem cylinder-
hovedet, statterne for dette, cylinderblokken, stagboltene til
hovedlejedoskslerne og op til krumtapakslen, sa. at krsafterne ogs&
her ophsover hinandeno Kraft en cpad p& cylinderhcvedet og nedad pi,
stemplet i en MO-motor er f » o k s 0 et 0jeblik under forbreandingen i
cylindsren ca c~ ?.6 000 kgc
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Fundamentgrammer0
ss:

Da der i MP- og MO-motorer ikke findes bundramme, er maskin-
stativet i stedet monteret pa. en lang jernramme, fundamentsrammen,
beat£ende af 2 profiljernsvanger med tvserafstivninger, og hvorp&
cgsa. den til motoren harende generator er f astspasndt* Pundamentarammen
er pa. underaiden forsynet med 3 tappe, 2 i motorenden og 1 i generator-
enden, der passer i 3 huller i bogien* Omkring tappene er lagt gum-
miskiver og gummimanchetter for sa. vidt muligt at undga., at st0d og
rystelser fra skinnestedene skal forplante sig til motorerne under
korslen*

•3

Monteringsm&den, der bensevnea 3-punkts ophsengning, tillader
i modsatning til motorer med "bundramme en hurtig udskiftning og ad-
skillelse af motoren, idet et belt maskinaggregat pi. ain fundaments-
ramme kan fjernes fra bogien og motoren derefter hurtjg adskilles0

Bundkar ft

Begge maskintyper er foi*synet med bundkar, i de seldre typer
bundbakker af jernplade fastspasndt til bundrammen, i MP- og MO-moto-
rerne aluminiumsstabte bundkar, der er fastspsendt til underaiden af
stativet* Bundkarret tjener dels til at lukke maskinen nedefter og
dels til at opsamle den fra maskinen tilbagelobende sm0reolie og er
for MO-motorernes vedkommende forsynet med en sump, hvori urenheder
kan samle sig, MP- og MO-bundkarret er udvendig forsynet med kcle-
ribber til at bortlede varmen fra sm0reolienc

Cylinderf or inger fl

I cylinderblokken er anbragt cylinderforinger af st0bejern,
se tegn MP 8.15» Uden om foringerne findea kalevandsrum, der er
sammenheengende i hele cylinderblokken undtagen i MX-motorerne, hvor
kalevandsrummene er adakilt ved tvaerveegge mellem cylindrener* Por-
neden omkring foringen er indlagt 2 ^ 3 rektangulsere gummiringe, som
danner teetning mod kolvandets udtrsngen forneden. Poroven har cy-
linder foringen en krave, som er alebet tset i en reces i blokken, og
som cylinderhovedet trseder p& foroven^ Poringen har desuden en op-
st&ende kant (MO og MP) eller en neddrejet rille (MR 533, MQ og MX),

^
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som dannsr styrereces for cylincerhovedet ; i rillen indleegges en kob-
berpakning for at tsette mod kompr ess ions- og forbreendingstrykket „
For MO pg MP anvendes toppakninger for at tsette mod neevnte tryk eg
for k01evandet0

Motorerne kaldes af og til ogsa ^runkflisiskiner, d .v,s c ma-
skiner uden stempelatok og sasrligt krydshoved, som det bruges i meget
hoje maskiner, f 0 ekso dobbeltvirkende sklbsmaskiner 0 Cylinderforin-
ger og stempler er i stedet seerlig lange, a& at sidstnsevnte samtidig
overtager krydshovedets ppgave f overfarelse af sidetrykket (fra
krumtappen) til oylindervcEggen og videre til stativeto

-

Cylinder hoveder ̂

Ever cylinder har sit cylinderhovede af st0bejern (tegna
MP 8«30), der fastspsendes pi. cylinderblokken med 4 eller 6 kraftige
stotter^ Cylinderhovederne m§, - ligesom cylinderblokken - vandkeles
pa. grund af forbrsndingsgassens h.0je temperatur* Z01evandet f§.r ad-
gang gennem huller i cylinderblokkens overflade og tilsvarende huller
i hovedernes underside, og der anvendes en sasrlig pakning mellem blok
og hoveder for MO og MP<> p& MR 533, MQ og MX er der anbragt nipler
faatskruet i cylinderblokkens overflade, som passer i huller i hove-
dernes underside, og for at akaffe teetning er der lagt en gummiring
omkring niplene Z01evandet bortledes gennem det vandkolede udsteds-
r0r, som har studse, der med r0rb0jninger som mellemled er fastspsendt
til cylinderhovedernej se tegn. MQ 8«1 og MO 8«lo I et hul midt i
cylinderhovedet er breendstofventilen anbragt, s§. at dysen lige rager
igennem p§, hovedets underside0 Porbrsenclingen foreg§,r altsS, i selve
cylindereno - For tiden foretages der dog fors0g med cylinderhoveder,
hvori der er indsat et seerligt kugleformet forbreendingskammer, hvis
vaegge er af en speciel varmebestandig st^llegering? og hvori brsend-
atofventilen er anbragt i en skr£ retning,-, Porbrsndingen foregir
i kammeret, hvorfra forbrgendingsprodukterne igennem en forholdsvis
snasver ^bning ekspanderer ud i cylinderen*
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Indsugnings- og udst0dsventiler.

Indsugnings- og udst0dsventilerne er kegleventiler af spe-
cialsta.1, der enten er anbragt i 10se, vandkalede ventilhuse (kun ud-
stadsventiler), som igen er fastspgendt i cylinderhovederne MQ ̂ g MX
(jfr. tegn. MQ 8.1) eller direkte i disse ME, ME og MO (tegru MO 8«>1).
Ventilerne er fjederbelastede, som regel forsynede med 2 fjedre, den
ene inden i den anden, som normalt holder ventilerne lukkede* Ab-
ningen af ventilerne sker imod fjedertrykket ved hj&lp af vippet0jet*
MX-motorerne har 2 indsugnings- og 2 udstadsventiler i hver sin side
af maskinen. w

Ventilerne i de hurtigga.ende maskiner, MO og M3?, har en tap
under ventilhovedet, som alts& rager et stykke ned i cylinderen, og
som tjener til at lukke ventilen, hvis denne af en eller anden axsag
skulle hsenge. Ventilstokken er slebet tset i ventilstyret, der er
presset fast i cylinderhovedett

Stempler*

Stemplerne, der overf0rer det i cylindrene udviklede arbej-
de igennem trunkpinde og plejlstaenger til krumtapakslen, er af alu-
minium for at g0re dem lettere, hvilket sgerlig har betydning for
hortigg&.ende maskiners Stemplerne er hule«>

I endefladen foroven har Stemplerne en sk^lformet eller ring-
formet fordybning, dog er stemplet plant i maskiner med sserligt for-
brrondingskammer• Desuden findes i MO- og MP-stempler 2 sma. afplat-
ninger foroven lige under indsugnings- respektiv udst0dsventilen,
hvor ventiltappene kan trasde, hvis de skal luktes af stemplet, samt
2 udfrsesninger i stempelkanten for ventilhovederne, idet stemplet i
topstilling g&r raeget naer imod oylinderhovedets

Stemplerne er endvidere bearbejdede omkring trunkpindhul-
lerne, sa. at spillerummet mellem cylindervseg og stempel her er st0r-
re (p& langs i maskinen; pa. tvsers skal stemplet styre - jfr. foran -
som krydshaved)»

I stemplet er inddrejet riller for stempel- og skrabe-
ringe.



Rillerne for skraberingene er rejfede pa. de nederste kanter
for at skaffe plads for den opsamlede olie<>

Smoringen af stemplerne i cylinderforingerne er den sa.kaldte
stsenksm0ringa Olien, der fra trunkpindlejet driver ned indTandig i
stemplerne, siver ud pa. cylindervaeggen ved atemplets underkant, n&r
stemplet er i top; endvidere kastes der olie op i cylinderen af
krumtapslaget under dettes rotation* Olien siver ud ved krumtappan-
derne0 Krumtappene dypper ikke ned i olien i bundkarretc

Stempel- og akraberinge^

Stempelringene (se tegn* Ms 8«>18*b) er fjedrende stabejerns-
ringe, som ved f jederkraften holdes spsendt ud imod cylinderveeggeno
For at give tilstraskkelig teethed mod de h0je tryk op til ca. 60 atrn.,
anvendes fra 4-6 stempelringe, flest i seldre typer, ovenover trunk-
pinden* Stempelringene er rektanguleere i tvaersnito Uyere stempler
har i atedet for 4 kun "5 ringe*- De 3 nederste ringe, 1 over og 2
under trunkpinden, er skraberinge, aom tjener til at skrabe over-
jf!0dig olie af cylindervasggen under stemplets nedadg&ende bevsegelse.
iSkraberingene er stempelringe, hvori der er drejet en rille pa. under-
siden, aa. at der frernkommer en eeg langa yderkanten* Endvidere er
^.skraberingen fra overkanten drejet let konisk pa. ydersiden med en
smig pS. ca05 grader, s& at ringen kun ber0rer cylindervasggen langa•-
et ca« 0,25 mm hajt baelte-,

- f'• - —• Herved undga.3, at olien trsekkes med op,
nlir stemplet g§.r opad, medens asggen kan
skrabe olien med ned ad cylindervseggen,

n&r atemplet g£r nedc

Eingene m^ af og til skserpes for at holde eeggen skarpc

S^vel atempel- aom akraberinge er jo opskaret, s§. at de
kan udvides og tvinges pa. plads i ringrilleno LLaen var tidligere
udf0rt med overlapnings den a§.kaldte •?% ,,j."— — •—̂
bajonetl&s, men er pa. nyere stempel- —̂ — — ^ } --
ringe kun et skr&,t snit under 45 ^ .. -- - - »
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Stempelpinden er en 1ml aksely som er sv0mmende i stempel-
nave't og pie jlstangsa.jen 3?or at pin6ene ikke skal beveege sig i
Issngderetningen og derved slide p& cylinderforingen; er de i begge
!ender forsynet med en sa.kalat slidsko af aluminium med en runding
. svarende til stemplets og en tap* der passer ind i den hule pincU

Piejlatsenger fl

Piejlstgengerne (se tsgn« MP S.-.63) er smedede st&lstsenger
med I-formet tveersnitf der foroven har et piejlstangs0je med en
ipresset bronzeb0sning sikret med en skruej og er foJFneden smedet
ttd, sa. at enden danner 0xrerste halvdel af plejlstangslejet7 se tegnc
MP 8o63c De nyeste plejlstsnger er gjort noget sv^rere, og plejl-
atangslejet har 4 i stedet foi* ellers kuri 2 "bolte^ I lejet er an-
bragt todelte tronsepander rned ist0bt hvidtmetalo Sm0ringen fore-
gir gennem krumtapakslen., Olien trader Ind i piejlstangslejet gen-
nem et hul midt i krumtaj5a01en eg opsamles i olielomraer ved halv-
pandernes kanter. samt trykkes gennem et hul i overpanden og e^ten
gennem den hule plejlstang (MS; MQ) eller gennem et sserligt r0r

; (MR? MO og MP), der er fastnittet pi siden af plejlstangen cp i
piejlstangs0oetr Ker fordeles olien gennem en cirejet rille i plejl-
stangen udvendig om "bronKebosningcn til 6 huller i denne? B§. at
trunkpinden bliver smurt p&, hole omkredsen-r

Krumtapakselr.

Krumtapakslen er af smedet speeialsta.1 og har 6 krumtap-
bugter, der 2 og 2 vender neijagtig til samme side? nrs 1 og 6; nr3 2
og 5 og nr;, 3 og 4 > Yinklen mellein krumtappene er sa.ledes 120
grader (360 grader j 3}^ Hellem alle krumtappene og for enden af de
"

' yderste fin3 es hovedlejes01er; hvorom lo-umtapakslen drejer sig x
hovedlejerne-. Af disse findes aitsa. 7 ialt. hvoraf kun det midter-
ste,, styrele^et; styrer akelon i Isngderetningen- I de nyeste
krumtapakpler er aa.vel hovocl-- som krumtap301or gennemborede p&
langs e

Hovedlejepanderno or cnben af bronae eller (i de nyeste
motorer) af stal ined iat0bt hvidt-metal j

.
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X krumtapakslen er boret skr£ huller fra midten af hoved-
Iejes01en gennem slagene ud til midten af krumtaps01en, og olien
passerer herigennem til plejlsteengerne* - Krumtapakslen er afbalan
ceret med kontravsegte i de hurtigga.ende maskiner MO og
akslen har et tandhjul i forreste og en f langp i bageste

!

Svinghjul*

Svinghjulet er stift i de seldre langsomtg&ende maskiner,
I de nyere, hurtigga.ende er svinghjulet delt og forsynet med indlagte
gummiklodser (flexibelt) til at optage stfed ved igangssetning og
standbning af motoren samt variationer i omdrejninger under gangenj
generatoren er koblet direkte til motoreh ved en eserlig flange fast'-
spaendt til svinghjulet. Generatoren virker sa.ledes tildels som
svinghjul.

Gearkasse

I den forreste ende af dieselmotoren, d^v-s. modsat genera-
er der anbragt et tandhjulsgear, bestS-ende af drev p2i

krumtapakslen, mellemhjul og knastakselhjul. MO- og MP-mot'&rer har
endvidere et forlagshjul, der driver forlagsakslen med regulator
og brsendstofpumpe. S&vel knastakselhjul som forlagshjul er her i
indgreb med mellemhjulet; p& MQ, MX og MR 533 drives forlagsakslen
af et tandhjul pa. knastakslen (for indsugningsventilerne pi MX, som
har 2 knastaksler) * Knastakselhjul og forlagshjul har dobbelt B&
mange tasnder som krumtapdrevet, idet brsendstofpumpen jo kun skal give
diie, og ventilerne (indsugnings- og udst0dsventil) jo kun skal §,bne
een gang ved hveranden hmdrejning af krumtapakslen,^ Mellemhjul eg
forlagshjul er i MO- og MP-motorer anbragt i s»rlige stabejerne**
tandhjulsbroer , der er spsndt fast med st0tter til stativeto Man
opn§.r derved at kunne flytte tandhjulene lidt> eftersom krumtap-
akslen slides og slider sig op i hovedlejepanderne, Tandhjulene er
indkapslede i en fselles kasse, gearkassenr Krumtapaksel, knast-
akselcg forlagsaksel 10ber alle samme vej rundt, nemlig oversiden
bort fra masklnens man0vreside (brasndstofpumpesiden) , (undtagen MQ,
MX, MV og MR 533*3 forlagsaksel, som (jfr. foran) 10ber ud fra
maskinen modsat) „





11—• a. i -"

Knastaksel.-.

Knastakslen er en lang akgel, der gar gennem hele maskinena
laengde ved siden af oylinderforingerneo ICnaatakslen hviler i lejer?
i de nyeste masking MO eg MP i delte alumiaiumslejer5 i stativets
indvendige ribber ud for hovedlejerne^ Lejerne sm0res gennem kanaler i
stativet fra hovedsmareolieledningen, i'MP-mctorer samt i MQ og MX
gennem den hule knastaksel,, Knastakslen har 12 knaster fot1 de 6 ind-
sughinga- og de 6 udstsdsventiier. MX»motorer har to knastaksler
(hver med 12 knaster)? een pa hver side af cylindrene for indsugnings-
respektiv udstsdsventilerneo Knasterne er anbragt regelmaessigt p&
akslen- s&ledes at ventilerne (indsugnings- resp0 udst0dsventilerne)
seedvanligvis atones i r^kkef01gen 1, 5f 3? 6f 2, 4, hvilket alts&
ogs4 er taendingsrsekkef01gen i cylindrenes

9

Ruller og rullestyr,-,

Hver knast p§,virker under knastakslens omdrejninger en heer-
det sta-lrulle? som er lejret i et rullestyr af at&ln Dette er for-
neden gaffelformet og har en tvaeraksel for rullen og er i 0vrigt
cylindrisk med en firkantet tap i hver side, der styrer rullestyret
i tilsvarende b0sninger foroven i rnaskinstativet? i MQ. MX og MR 533
i stativet lige under cylinderblokken^ Opefter er rullestyret hult
og kugleformet i bundeno

Ventill0ftestcDrrgerne er st^lr0r9 der forneden har en hserdet
kugleflade, som trader i rullestyret og foroven ender i en hserdet
kuglesk&lo Ventill0ftestsngerne g&r lost gennem huller i cylinder-
blokkens overflade og hullcr i cylinderhovederne0

Ventill0ftesteengerne for udst0dsventilerne i MO- og MP-moto-
rer er forsynet rned c.-n krave, som tjoner til at 10fte ventilerner
n§,r man 0nsker at tage kompresaionen fra maskinen for at lette
starten.> En langsga.ence akael pi. bagsiden af cylinderblokken har
udfreesede haky som kommer i indgreb med nevnte kraver? n&r man be-
v?eger en arm pa. akslen ved maskinens forende pa. MO og LIPo
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VippetojD

Mr en ve.ntil!0ftestang !0ftes af sin knast, pivirker den
foroven gennem en stilleskrue med kuglehovede en vippearm, der drejer
sig om et na.leleje pa. en vandret aksel, der er fastgjort i 'en s0jle
(MX: i daekalet) pa. cylinderhovedetc Vippeatfmen trykker da ventilen
ned imod ventilf jedertrykket r.

Vippearmane i de nyeste maskiner er gennemborede med snasvre
sm0rehuller, som fir olie gennem oliekanaler i s0jlen pa cylinder-

• .
hovedet0

Pa, MQ- og MX-motorer findes pi cylinderhoved nr^ 1 et Mnd-
tagj som har fat i en gennemgiende treekstang, der p& hvert cylinder-
hovede er forbundet med en arm p§, en kort aksels der har en knast
lige under enden af vippearmen for den ene indsugningsventilr S§
leenge hihdtaget holdes i en bestemt stillingj 10fter akselknasten en
indsugningsventil for hver cylinder? hvorved kompressionen udelukkes,
si at starten lettes*

Luftfilter og indsugningsr0r9

For ikke at suge st0v og andre urenheder med luften ind i
cylindrene under sugeslagetj (og delTer meget stor-e luftmsengder,
en dieselmotor forbruger, fPeks« indsuger en MO-motor ved 1000 omdr3

•z
ca, 18 m luft pr* minut)s passerer luften et luftfilter ved maski-
nens ene ende, inden den gennem indsugningsr0ret, der har studse
ind til indsugningsventilen i hvert cylinderhoved, suges ind i cy*-
lindrene, Luftfiltret best&r enten af tastsiddende, vandrette pla-
der eller af sm£ aluminiums-r0rstykker (MEaschig"-ringe) tst sam-
menpakkede i en ramme med perforeret plade pS. br^ge sider-, Filtrene
er dyppet i en fed olie og efter afdrypning indsat i filterkassen,
der er apasndt test til Indsugning3r0rets ene ende9 Urenheder i luf-
ten "bindes af olien og tilbageholdes i filtereto

Udst0dsr0r og lyddsemper

Udst0dsprodukterne (r0gen) bortledes fra cylindrene gennem
udst0dsventilerne og studse pi cylinderhovederne til et fslles ud-
st0dsr0rs som sluttes tret til en lukket beholder P lyddsemperen, under
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vogiitagetf hvorfra en skorsten f0rer op gennem taget* Udst0dar0ret
er altid vandk01et»

Itfddaemperen udjsevner udst0dsprodukternes trykvariatloner
og dgemper derved lydenc Den er omgivet af en pladejernskappe med
flere huller, hvorigennem der auges luft fra maakinrummet under
maskinens gang, sa-ledes at oliedampe udaugea £ra maakinrummet 0
Luftkappen om lyddaemperen er i forbindelse med en ydre akoraten, og
udst0£sprodukternes udstr0mning gennem denne skaber vacuum i luft-
kappen ved ejektorvirkningo

I ME-, MQ-, MP og MO-vogne (med maakinbogier) er udst0ds-
r0rene forbundet med lyddsemperen ved teleskopr0r med kugleled*

" ' • - • .
Sikkerhedaregulator og -spjeelde

PS. MP- og de nyere MO-motorer er anbragt en aikkerhedaregu-
lator, aom forhindrer motorerne i at 10be 10bsk, hvilket f*eks« kan
ske, hvis belaatningen pludaelig forsvinder - sprasngt magnetiaerings-
aikring - medena maskinerne k0rer p§. de h0je omdrejninger, eller hvia
man holder MP-motorens startekontroller i stilling "Start" i for
lang tid (se starteventil under MP- og MO-regulatoren).

Da der ved 10bskk0rsel kunne ake alvorlig beskadigelae af
motoren (plejlatang ud gennem siden), er der anbragt et luftspjseld *
i indsugningsr0ret lige ved luftf iltret» Spjaeldet er anbragt i en
aluminiumsramme og fastgjort pa en vandret aksel, aom udenfor rammen
er forsynet med en skruefjeder og et lille h^ndtag, der dels kan
dreje spjseldet, dela viae dets stilling "Aben" og "Lukket"* Akalen
aidder usymmetriak i apjaeldklappen, alt at dennea storate flade ven-
der nedefter i lukket tilstand. Spjaeldet iiindrea i aben stilling,
hvor akruef jederen er apEendt med den ene ende i rammen og den andetf
i h&ndtaget, i at klappe i af en pal, der ved en traekstang akrltt
ned gennem filterkasaen er forbundet med en arm, som er lejret i
denne. Traskstang og pal holdes oppe henholdsvis imod spjseldet af
en fjeder* I enden af armen udenfor filterkasaen er anbragt en
atilleskrue med kontram0trik. Sikkerhedsregulatoren er en centri-
fugalregulator med 2 avingvasgte, der holdes sammen af 2 f jedre:
Eegulatoren er anbragt lod'ret i stativet i forlsengelse af sm0reolie-
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pumpeaksleris, som driver regulatoren gennem en fjedrende tabling'.
Sikkerhedsregulatoren 10ber pa kuglelejer* Svingvagtenes vinkelarme
er i indgreb med en forskydeiig muff3? som trykker pa undersiden af
en forskydelig aksel, der gar op niidt i regulatorens bus lige under
atilleskruen og trykker denne opad, nar svingvaagtene svinger til-
atraakkelig langt udc Served drejes armen? tra&gtangen traekkes nedad,
og palen slipper spjselflet, som hurtigt klapper ij, dels pa grund af
sin fjeder, dels pS. grund af suguingan fra maskinen^ Stilleskruen
indstilles s&ledesf at palen udl0sesy n§.r inaskinen kommer op p§.
1150 omdrejningerc^

•
-

Sm0r ing 0

Pa grund af de forholdsvis l]0je omclrejningstalj som moderne
jernbanedieselmotorer 10ber, er en god smaring af disse maskiners
beveegelige dele et yderat vigtigt problem,-, Overalt i dieselmoto-
ren anvendes derfcr tryksmaring undtagen til oyiindervmggene, knast-
rullerne og rullestyrene, der sm0res ved stjenkgm0ring? d.v»sc ved
den olie, der driver ned fra trunklejet,.og den, der fra krumtap-
panderne slyngea ud under maskinena gang-,

Sm0reol;i.esystemer P

Sm0reoliesystemerne i de forekellige typer motorer er i
hovedsagen ena -> Olien suges af en oliepumpc fra bundkarret (i 3Ei
533,- MQ og 3VK dog fra en sm0reolietank - een for hver motor - under
vognbunden) gennem et sugefilter og trykkes efter pumpen og even-
tuelt sm0reoliek01er gennem et trykfilter og en hovedledning ud til
maskinens forskellige sm0restederj hvorsf de vigtigate er hcved- og
plejlstangslejer; trunklejer og knastaksellejer-,

I MQ»? MV og MX-motorer samt MR 533 ligger hovedledningen
udvendig pa stativet, og der er ind til hvert hovedleje fert oiindre
r0r fra hovedledningene For de nnevnte typers vedkommende er der
f0rt en r0r3.edning fra ho^edledningsri til et flasks el pa maskinsta-
tivret for enden af knastakalen (MX har 2 knastaksler) i motorens
bagende* Deekalet "bsrer en gennemboret tap; som passer forholdsvia
taet i enden af den hule knastakselj hvorigennem olien ledea til
alle knastaksellejer^ I I^-motoren er den hu'le knastaksel hoved-
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ledning* Olien f0rea til akslen gennem det midterste leje fra en
boring i eh vulat i stativribbe og bundkar. Pra den hule aksel sm0-
res ferat alle knastaksellejer, og olien passerer videre fra disse
gennem borede kanaler i srativets ribber til hovedlejerne. MO-maski-
nerne har i stativet en gennemg&ende vulst i modsat side af den, hvor
knastakslen er lejret. Vulsten er gennemboret og danner hovedled-
ning, og herfra er igen boret kanaler i stativribberne dels til ho-
vedlejerne og dels til knastakaellejerne.

I alle maskiners krumtapaksler er der boret sm0rekanaler
fra hovedlejes01erne skra.t gennem slagene til krumtaps01erne* Hoved-
lejeoverpanderne og i de seldre typer ogsa. krumtapoverpanderne har
midt i panclen en drejet rille, der tillader sm0reolien at passere
gennem kanalerne i krumtapakslen henholdsvis gennem plejlstangen til
trunklejet under 1/2 omdrejning af kruiutapakslen<> S^vel hoved- .som
krumtappander har amarelommer udfrseset i hvidtmetallet ved de vand-
rette sidekanter* I disae lommer opsamles sm0reolien og slsbes under
akslens omdrejninger ind mellem pande og s01e* MQ og MX-plejlstsenger
er gennemborede, og p& MP- og MO-ple jlstsenger er anbrag't olierar
langs kroppen op til plejlatangs0jet, som sm0res herigennem.

Tandhjul m.nu sm0res fra mindre olier0r, der star i forbin-
delee med hovedledningen, men som i almindelighed er skjult. Vippe-
tajet ameres i MP- og MO-maakiner gennem en ssrlig -ledning fra tryk-
smareledningen (topamoring). P& ledningen, som forgrener sig til
s0Jlen p& hver sit cylinderhovede, er indskudt en ventil eller hane.

.
Oliefiltre.

Oliefiltrene er cylindriske ribbehylstre af metal, hvori der
ar anbragt et fint metaltri-dsvav, som tjener til at tilbageholde uren-
heder og eventuelle metaldele, som falder ned i bundkarreta I alle
flltre kommer olien ind foroven eller forneden og trseder ud gennem
de oylindriske vaegge efterladende eventuelt anavs inde i filtret.
Sugefiltret i MP- og MO-motorer sidder i et sesrligt kammer henholds-
vis i en filterkurv i bunden af buhdkarret og er forsynet med et
langt skaft med en f jeder i den 0verste ende, der holdes apasndt af
et daekael, som skrues fast i stativets oversidec Herved trykkes en
Iffiderpakning under en krave ved filtreta overkant teet imod et saede,
8&ledes at oliepumpen ikke suger luft; dette har sasrlig betydning for

1
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MO-filtret, som ikke dypper ned i olieru Filtret er lukket foroven

og a.bent nedefter? hvor det styres om en lodret studs indvendig i

filterkurven respektiv sugekammeret lige over suger0retr der udgar fra

sumpen henholdsvis bunden af bundkarret* I bunden af dette filter

er indskruet en tragt med mindste diameter foroven, som kan opfange

urenheder og metalpartikler fra eventueit afbrsendte piejlstangspander

(se tegn^ MO 8r,290)» For de ssldre maskiner MQ og MX er sugefiltret
*•

anbragt i et sserligt st0be;jernshue adskilt fra selve maskinen; MQ og

MX har dobbelte sugefiltre med omskifterhane, s& man frurtigt kan

skifte om fra det ene filter til det andst- Disse sugefiltre er §bne

foroven og lukkede i bund en => .
1 trykolieledningen lige inden sm0reolien g§,r ind i maskinen

er indskudt et trykfilter (anbragt i et s^rligt stabejerna filterhus),
hvor olien altid koraner ind foroven, far den trssder ud gennem filter-
V6eggen0 I reglen kommer olien dog ind i filterhuset forneden, men
lober s& gennem en lodret kanal i husets forvseg, som udmunder ved fil-
trets overkantc Trykfiltret er indskudt for at hindre, at eventuelle
urenheder, der er sluppet igennem sugefiltret, kommer ud i maskinens
bevs5gelige dele, hvor de kan foraxsage

Sm0reoliepumperc Olietryko

Sm0reoliepumperne (se tegn0 MV" 8 = 290, MP 8,290 og MO 8=290)
er i alle motorer tandhjulsputnper besta.ende af 2 cylindriske tandhjul,
der i begge ender slutter teet til pumpens endedssksler, ligesom tsender-
ne slutter teet til hver sin cylindriske vseg i pumpehuseto Desuden pas-
ser tsenderne i de 2 hjul godt sammen =

I MP- og MO-motorer drives det ene tandhjul rundt ved et
Skruehjul pit den lodrette pumpeaksel af et skruehjul pa- enden af knast-
akslen; i MX-motoren drives den gennem koniske tandhjul fra krumtap-
akslens og i MQ trskkes den af forlagsaksel^ De 2 tandhjul i pumpen
drejer hver sin vej rundt- det ene drevet af det andet, og olien ud-
fylder mellemrummet mellem taenderne og husets cylindriske vasgge og
f0res over mod pumpens afgangsstuds t hvorimod den ikke kan komme.
igennem, hvor teenderne i tandhjulene er i indgreb med hinandeno
Olien kommer altid ind p§. den side af pumpen, hvor tsenderne 10ber fra

og trykkes ud ved den side, hvor teenderne lober aammen^



- 17 »

MX-pumperne er totrins0

* J

Olietrykket, der normalt ligger mellem 1 og 2 kg/cm , h0jst
tor de nyeste typer dieselmotorer, kan af motorf0reren af lasses pa.
[nanometre pa. f0rerpladsen« Disae er ved sneevre r0rledninger forbundet
med tryksm0reledningen lige efter trykfiltreto Desuden findes i f0rer-
rummene p& MX, MO og MP meldelamper, som lyser gr0nt, nS.r olietrykket
er over en vis st0rrelse, idet et trykmanometer (kontaktmanometer) da
slutter en elektrisk kontakt0

*

Oliereguleringsventiler. Omskifteventil.

Som omtalt er der p̂ i smereolieledningen mellem oliepumpe
og maskine p§, a lie motor er anbragt et trykfilter, som frafiltrerer
de sidste urenheder, inden olien g£r til sm0restederne=. For at hindre
en eventuel sprsengning af trykfiltret som f01ge af, at dette forstop-
pes, er der mellem pumpe og filter anbragt en sikkerhedsventil eller
overstr0mningsventil, dcv.s. en f jederbelastet ventil, der a.bner, n&r
trykket vokser over en bestemt vserdi, og derved lader noget af sm0re-
olien 10be tilbage enten til krumtaphuset eller til sugeledningen
(f0r pumpen)»

Da sm0reolietrykket er lavt under dieselmotorens start, (hvor
den treekkes forholdsvis langsomt rundt), er der pa. de dieselmotorer,
hvor regulatorens virkemide er afhsngig af sm0reolietrykket truffet
sggrlige foranstaltninger for at f£ dieselmotoren starteto

Pi MX- og MP-motorer er der anbragt en saerlig elektroventil
for start (se aenere)* MO-motorerne har en sasrlig olieregulerings-
rentil med tilkoblet omskifteglider og automatisk olie-starteafbry-
der.

Oliereguleringsventilen og omskiftergjideren er indbygget
i et feelles st0be jernshus, At der er fastspsndt p§. den udbygning i
atativet, hvori sugefilter (bagest) og trykfilter (forrest) er an-
jbragt, henholdsvis pa.bygget s Reguleringsventilen best§,r af et aftrap-
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pet stempel, B, der er f jederbelastet3 3?jedertrykket kan indstilles
med en atilleskrue i husets dseksel foroven* Fra rummet under stemplet,
hvortil trykledningen fra oliepumpen er tilsluttetj er der direkte ad-
gang til en reekke slidser, a, foroven,, og derunder et hul, b, i forin-
gen C for omskifterglidsren D* Denne er fjederbelastet, og den ender
forneden i en kegleventil, G-lideren er gennemboret nedefra og op til
4 tvaerhuller, f, og har desuden en kortere og en Isengere inddrejning*
Under maskinens stilstand star glideren i bund nedtrykket af sin fje-
dero I huset er der fra gliderrummet endvidere 2 boringer for r0rtil-
slutninger, den 0verste3 c, ind til regulatoren lige over for hullet b;
det nederste, d, ud for den lange inddrejning i glideren er forbundet
med tryksm0reledningen efter trykfiltret*

Ved maskinens start f0res olien f0rst ind under regulerings-
stemplet B, gennem hullerne b og c til regulatoren, hvorved maskinenf

kan ga. i gango K§,r olietrykket er steget til ca« 2 kg/cm &bner stemp-
let B, og olien trykkes gennem stuctsen g og trykfiltret ud i maskinen
og desuden gennem hullet d=.

N£r trykket i tryksm0reledningen er tilstreekkelig stort,
leftes glideren D og lader olien passere gennem slidsen e og hullet c
til regulatoren* Samtidig er hullet b lukket af glideren og hullerne f
kommet i forbindelse med slidserne a, og olien str0mmer ned i rummet
under ventilen og trykker denne mod sit sasde<- Dette er omskifterven-
tilens normale stilling under maskinens gang* Stiger olietrykket under
stemplet B for h0jt, 10ftes dette endnu mere og blotter nogle mindre
huller h, hvorigennem overskud af olie 10ber direkte i krumtaphuset,

Falder olietrykket i tryksm0reledningen f.eks^ p& grund af
et sprsengt olier0r eller tilstoppet trykfilter, f&,r regulatoren ikke
tilstrsekkelig olietryk, og maskinen g&r i sta.G Glideren D trykkes da
i bund af sin f jeder, men bliver st&ende der ved en eventuel ny start
af maskinen, idet olietrykket gennem hullet d udebliver^ Maskinen gar
i gang som normalt og kunne holdes g&ende ved det direkte olietryk
fra pumpen gennem hullet b, inddrejningen i glideren og hullet c til
regulatoren, hvig man ikke havde olie-starteafbryderen^

?or at forhindre maskinen i at holde sig i gang under s&dan-
ne forhold, der kan medf0re alvorlige beakadigelser i motoren; n̂ r
der mangier sm0relsep er omskifterglideren forsynet med den automati-
ske olie-starteafbryder, som sidder under ventilen,^ Den bestir af
et f jederbelastet stempel E, der kan bevsege sig i en cylinder^ hvis
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overate rum ved sma huller i ;i" &? forbundet med omakifterventilrummet.
og hvis nederste rum ved en snsevar r0rledning er forbundet med trykled-
ningen mellem pumpa og reguleringeventilo Stemplet har en tap foroven,
der g£r igennem bund en af huset A og under 10f'bningen kan trykke pa.
undersiden af glideren D,, Nor ma It ata.r stamp let i bund, da olietrykket
er lige stort over og under atamplst, og fjederen holder det nede0

Vil man imidlertid starts en maakins med forstoppet trykfil-
ter (eller med en Iskaga ude i trykam0resystemet eller fack9r 1 olie-
k01eren); g§.r maakinen i gang, men stopper straks after, idet trykket
under starteafbryderstsoiplet trykker dette op -• oven over stemplet kan
olien undvige gennem hullerne Mi" eg leekagen. G-lideren trykkes til
vejrs af stemplet E-s tap, hvorved der lukkes af fra hullet^b til regu-
latoren (som jo heller ikke far olie gennem bullet d); og maskinen g&r
i sta0 - En sadan maskine b0r ikke vedblivende fors0ges starteto
Kontaktlampen er her en rettesnor0

Oliek01ing og olietemperatur0

at olien ikke skal blive for varia, er bundkarret p& MO-
og MP-maskiner forsynet mod koleribber ud'/endig,, som giver en stor
overflade, der bestryges af luften under vognens k0rsel, I MR ^33?
MQ og MX er for hver motor anbragt en oliebeholder under vognkassea,
som ligeledes afKsles af Iuftstr0mme under k0rsleiio De nyeste MO-
vogne er forsynet m^d sserlige oliekelere, en for hver motor pa. taget,,
K01erne? der er r0rk01erey er indskudt mellem olieregulering^ventil
og trykfilter. P§, ledningerne, der er forbundet msd k01erne ined arme-
rede kobberslanger, er anbragt en skiftehane, hvormed kalerne kan
ind- eller udskydes i syateneto

Olietemperaturen7 der ved fuld belaatning ligger ved 50-50
grader, b0r ikke overstige 70 grader,

K01evandssysterner-

Lige s& vigtig sm0ringen or, lige sa vigtig og uundvserlig
er k01ing af cylinderforinger, cylinderhoveder, og for nogle motor-
typers vedkommende 7 (MQ og IK), l-:01ing af udst0dsventilerne- Anga.-
ende k01evands3ystemerne;. so tegnc MX 9^3? MPP MO og MS 9*le
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For alle motortyper geelcler, at k01evandet opbevares i en sser-

lig k01evandsbeholder? fra livis bund der f0rer en sugeledning til k01ê

vandspumpon, der er en centrifugalpumpe^ Fra pumpen f0res en hoved-

trykledning langs maskineris one side (i reglen bagsiden) i h0jde med

cylinderblokkens fod (cylindrenes underside)7 og gennem studse f0res

k01evandet ind i cylinderksalekappen.,, som omgiver hvor foring eg i 0v-

rigt er eet sammennsngende rum undtagen i MX-, Vandet stiger op og

ledes gennem huller i cylinderblokkens overfladc og i toppakningerne

op i cylinderhovederne, der er uden direkto forbindelse med niner,-*on

videre gennem kanaler i udst0dsr0rstudsene (MR, MO eg IvIP), eller gen-

nem udst0dsventilerne og r0r fra disse til en fselles k01evandsledning

og til det vandk01ede udst0dsr0r (MQ, MX, MRj MO, MP), der ved slanger

eller faste r0r star i forbindelse med k01evandsbeholderen og tagk0-

lernec P& trykledningerne efter motoren er indskudt ventiler, s& at

man efter behov kan indskyde flere eller fgerre tagk01ere, hvorfra van-

det 10ber tilbage i k01evandsbeholderen0 I MC- og MP-vogne kan tag-

k01eren endvidere speerres helt fra, sa. at k01evandet i stedet i'0res

direkte tilbage i k01evandsbeholderen, eller det kan ssttes dels i

denne, dels i tagk01erne, alt efter vejrliget og &rstiden, sa. at tempe-

raturen holdes nogenlunde pa det normale., I MX-loko, hvis k01evands-

beholder er anbragt under vognbunden,- findes oppe i maskinrummet en

mS,lebeholder, h0jere end motorerne, sa at k01evandet altid star op i

disse - Lesuden har MX'eren en seerlig kun med k01evandsbeholderen under

vognkassen forbunden sidek01er i den ene vognside, hvorigennem suges

luft til afk01ing af k01err0rene ved hjslp af en S3?rlig ventilator,

drevet af en elektromotorf. Sidek01eren har en sserlig elektrisk dre-

vet k01evandspumpe n

I MR-vognene er £01erne ligeledes en slags sidekslere^ an-

bragt p& vogntaget* Ventilatorer (pa taget) , der drives af en direkte

koblet elektromotor, suger luften ind fra enderne og trykker den gennem

k01erne ud til siden-.

Tagk01erne er i 0vrigt bygget som r0rk01ere i_ sekticners dor

parvis er forbundet ved trykr0rene og har feelles returledning til

k01evandsbeholdereno En r0rk01er best&r af een eller flere rsekker

forholdsvis teetsiddende metalr0r, der hver isajr er forsynet med en

p§,loddet k01espiral> oppresset af en emal metalstrimmels De lige

lange k01er0r er i begge ender fastloddet til et faslles dsksel? der

med pakning imollem fastspeendes til en aluminiumsst0bt cnclebund eller
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et mellemstykke, forsynet med henholdsvis til- og afgangsstudse for
kalevandeto

I MO- og MP-vogne findes kun 1 kolevandsbeholder, hvortil
f0rer 2 returledninger og 2 sugeledninger, 1 for aver motorc

I lyntogene MS og MB er k01erne af hensyn til luftmodstanden
ind%gget under tag£laden; der pa et stykke er erstattet med stal-
tradsveev af hensyn til k01eluften<- Her er det n0dvendigt at have kun-
stig ventilation, der bes0rges af ventilatorer drevet af elektromotorer,

I alle vogne og loko er anbragt pa.fyldningsr0r med studse
p& undersiden af vognkassen, hvorigennem der kan fyldes vand pa. k01e->
vandsbeholderne, enten ved vandtryk udefra eller ved hj^elp af en vinge-
pumpe indskudt i pa.fyldningsr0ret i vogneri og med om!0b og haner«

Kslevandstemperaturen ligger normalt fra 50-70 grader eg ma^
ikke overstige 80 grader0

*

Breendselsolie0

Som br£endselsolie i dieselmotorer anvendes solarolie, et
destillat af ra.olien, der er en mineralolie, som findes i jorden og
stammer fra en forlaangst udd0d plante- og dyreverden, hvis bestanddele
er ga\et i forra-dnelse og i §.rtusinder har vseret udeat for jordlagenes
tryko

Efter bortdestillering af gasolin, "bensin og petroleum f&s
"Masut" , som ved destination giver solarolie og en restblanding af
sm0reolier og t jserestoffer 3 E&olie kan dog ogsa. fremstilles kunstigt
ved t0r destination af fceks0 brunkulc. Den forekommer ikke i levende
dyr og planter^ Den simple fremstillingsma.de i .forbindelse med de
store forekommende msngder g0r solarolien billig som brsendselsolie,
og den benyttes derfor i udstrakt grad verden over som dieselolie^

Kompressions- og forbreendingstemperaturr.

For at opn£ antaendelse og en gcd forbreending af den i cy-
linderen ihdspr0jtede solarolie, m& kompressionstrykkut drives op

o
til ca6 32 kg/cm o Oliens anteendelsestemperatur ligger omkring 500-
600 grader Celsius0 Under forbrsndingen stiger trykket i cylinderen

.
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o
til 50-60 kg/cm ? og temperaturen til ca0 2000 grader., afhsengigt af
taendingstidspunktet 5 d < , v , s , tidspunkj:et for c-Msns indsprojtning« og
af masngden af den indspr0;jj;ede olie- Jo titliigere - til en vis
grsense - tasndingen finder sted og jo mere brsendstcf? der indsprajtes -
ogsa. til en vis grad ~ des starre bliver forbrsendingstrykket > Sker
tsendingen, d * v c s * indaprojtningen for tidligt? risiksrer man tilbage-
slag, og motoren vil da ikke gas Sker tsendingen for sent, vil for-
brsendingen fortaaette for langt in<3 i ekgpansionslaget eg ikke blive
fuldstsendigo Forbrsencingen vil vare leengere- eg k01evandstemperaturen
vil stige0 Maengden af brsendstof j der kan fcrbraendee fuldsteendig, af-
heenger a f ? hvor meget luft maakinen inclauger under sugeslaget^ idet
der med en bestemt luftmsngde kun kan forbrsndes en ganske bestemt
msngde brsendstofo Den indsugede luftmaengde er bestemt af slagvolumi-
net, men da forbrasndingsprodukterne ikke kan fordrives fuldstfendig,
dels pit grund af det skadelige rum- og dels^ fordi der under udstsdet
er et mindre overtryk i cylinder en; vil den indsugede luft ikke veers
ren atmosfcerisk luft &

MK har trykladning^ d, ,v .Sr , at der er et lille overtryk i
cylinderens nar indsugningsventilen lukker, idet friskluften biases
ind af en trykladebleeser 3

Forbrsendingsgassens udseende og temperatur0

Spr0jtes der for meget olie ind i cylinderen, vil den ikke
forbrsende fuldst^ndig; maskinen yder ikke flero hestekrsfter -r men
bliver blot varmere, og stempler og ventiler tilsodes, ligesom udst0-
det viser sig som sort roge Under en god forbrcending viser udst0det
sig som en hvidgr^i r0gn Er der f 0 e k s 3 pa grund af utaette stempel-
ringe eller d§.rligt skserpede skraberinge kommet sm0reolie op i cylin-
drene, viser forbresndingsgassen sig som en kraftigere grabla r0gn

Stempler og ringe sarnt ventiler vil herved hurtigt forkokses^

Maksimumstemparaturen i cylindrene under forbr^ndingen nar
som sagt helt op pa. ca 0 2000 grader, men falser hurtigt under eks-
pansionen? idet fosr'braendingsprodukterne afk01es af de vandkolede
cylinderv^.gge,, Det see heraf, at det er meget betydelige varme-
msngder, der skal bortledes af kolevandet, og at k01evandscirkula-
tionen m& veere helt i ordeno



I udst0dsr0ret er forbrsendingsgassens tempsratur- mellem ca ->
250 grader (MO-motoren) eg 400 grader (MZ«motorGn)0

Brsendstof ays t emer.

BrEendselsolien opbevares under k0rslen i sesrlige tanlte* der
ved r0rledninger er forbundet dels indbyrdes og dels mad motorerne
til et fuldstsendigt aflukket system^ nar lige unatages af Iuftningsr0r s

og for MX~lokomotivernes vedkommende pa.fyl30atudsene pa hovedtankene;;

P& 0vrige loko og alle motorvogne er anbragt p&fyldningsr0r
med slangeforskruninger lige under vognkassen i hver side og forsynet
med en afspserringshane lige inden for studseneo En faellea ledning
f0rer op langs den ene vseg i maskinrummet til en vingepumpe0 Solar-
olien passerer derefter et dobbelt trykfliter, det ene inden i det
andet, og hvert best&ende af fint metaltr&clsvsev, f0rend den trader
ind i hovedtankene« Usevnte vingapurape bruges - nar olien skal indtages
fra t0nder eller h^ndbetjente olieforsyningssteder-, Fyldes der pa\d elektrisk pumpe, trykkes olien enten op gennem vingepumpen som

fPeksc i MP-vogne eller gennem et om!0bsr0r med hane uden om pumpen
som i Mo-vogne- I motorvogne findes for hver motor ophsengt under
taget i maskinrummet en ma.letank? forsynet med oliestandsglas med
skala, hvorp& oliemgengden i jfanken kan aflsses^ I lokomotiverne haves
ligeledes sserlig malebeholder for hver motor, i MX* erne med inclskudt
pumpe mellem hovedtanke og m§,lebeholdere? idet sidstnaevnte er h0jere
end tankene0
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pumperij i MO-, MP- og MR-vogno f0rst gennem endnu et filter, et Bosch-

trykfilter, en metalsi udenom en t0jpose0

Pa fortrykssystem&t er der (i det 0verste punkt) en over-

str0mningsventily hvorfra den overskydende solarolie gennem slange og

r0r f0res tilbage til ma.lebeholderen>> Den solarolie, der kommer ud

ved utsetheder p& brasndstofpumpe,; brsendstofventiler, fortrykspumpe og

returpumpe sarnies i en solaroliesamlebeholder, hvorfra den tages af

returpumpen og gennera forannsevnte slange og r0r fores tilbage til

ma-lebeholderens

Fortryks- og returpumpe kan enten veere tandhjulspumpen (MX,

MV, M0 og MR 533) eller Bosch-stempelpumper (MO, MP, MS, MK)-

Fortryks- og returpumpe0

Pa. samme maskine er fortryks- og returpumpe altid af samme
type» For de motorer, MQ, MX og MR 533? hvor der er anvendt tand--
hjulspumpe, er fortryks- og returpumpe indbygget i elfc fselles hus i et
henholdsvis st0rre og mindre rum, adskilt ved en veegy idet returpumpens
ydeevne ikke beh0ver at vsere s4 stor som fortrykspumpens,-. Tandhjule-
ne sidder p§. samme aksler 2 og 2 0 Virkema.den er akkurat som tandhjuls-
smarepumpen (se denne)7 hvor olien suges ind der, hvor tandhjulene
10ber fra hinanden og trykkes ud ved den sides hvor de 10ber sammeno

Bosch fortryks- og returpumpe er n0jagtig ens, og der er an-
vendt samme starrelse pa. alle M0-f MP- og MR-motorer (ikke MR 533) e
Pumpen best&r af et aluminiumshus med en suge- og trykstuds i hver
sin side0 Midt i huset og pa. tvsers af studsene er oylinderen boret
og slebet fint sammen med et lille hult sta.lstempel, der normalt
holdes mod cylinderbunden af en f jeder, som holdes speendt af en tst-
pakket prop? Fjederrummet i cylinder en star ved "boringer i forbindel-
ae med en suge- og en trykventil henholdsvis pa. suge- og trykstuds-
siden« Ventilerne er sma. f jederbelastede, plane fiberventiler med
en tap, der styrer i proppen, som lukker ventilrummet 5 ventilsasder--
ne, der er af sta.!7 er presset ned i huset og planslebneo Fra tryk-
studsen er der boret en kanal til bagsiden af stemplet (bundsiden i
cylinderen)^ Stemplet p^virkes gennem en igennem bunden af cylinde-
ren teetslebet stift af et ligeledes f jederbelastet rullestyr med
rulle, der bevseges af et p§, forlagsakslen anbragt knaststykke med
2 knasteru
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N£r en knast passererf trykkea rullen ind (imod sit fjeder-

tryk)5 trykker stiften og dermcd steaplet i "top" imod stempelfje-

dertrykketj hvorved trykventilen abner sig, og solarolien fra cylin-

deren trykkes ud i trykstudsen? hvor den imldlertid gennem cmicsbs-

kanalen 10"ber ind pa. bagsiden af s temp let eg fylder oylinderrummet

her- Nar knasten foriader rullen, trykkes denne ud af sin fjeder,

og stemplet ga.r i bund pavirket af stempelf jedereiio Dette slag or

ba.de suge- og trykslag,. idet ny solaro.lle anges ind i topenden- eg

den olie? der stod i cylinder ens "bundende, trykkes ud i tryklednin-

gen7 idet trykventilen holdes trykket mod sit seede.-, Da det er stempe

fjederen7 der under denne prooes er alene om at "beveege etempletj er

olietrykket i trykledningen alene bestemt af det ved stempelarealet

og fjedertrykket bestemte tryk og kan aldrig overstige dette5 Slag-

lasngden og dermea den indsugede solaroliemsengde bestemmes da udeluk-

kende af trykket i trykledningen, d 0v<>So igen af fjederens styrke^
, 2

Fjederen er fromstillet for et fortryk pa cac 1 kg,/cm c.

Knaststykket pa forlagsakslen har 2 diametralt anbragte kna-

ster^ s§. at der fa.s 2 pumpeslag for hver omdrejning af forlagsakslen,

d.v.s* 1 pumpeslag for hver omdrejning af krumtapakslens idet denne

jo 10ber dobbelt sa. mange omdre^ninger som forlagsakslenr, Fortryks-

og returpumpe er anbragt. sa. at de bevseges af de samme knastero

Por at undg§, nedbrud, hvis fortrykspumpen svigter (g&r itu) ,

er der mellem puinpens suge-- og trykledning indskudt en r0rledning?

som pa. llP-motorer er forsynet med en overstramningsventil og p& MG~

motorer med en afspeerringshene.-, Overstr0mnings"7entilen» som er en

f jederbelastet kegleventil.? der virker; hvis pumpetryklcet bliver for

stortj m& fjernes, hvis pumpen skulle oph0re at virke. og olien 10-

ber da ved sit naturligq fald til brsendstofpumperu Afsps?rringshanen

pgt MO-motoren tillader i aben stilling ligeledes solarolien at labe

direkte til breendstofpumpen^

Bosch-trykfilteret-

besta.r af et cylindrisk filterhus med et st0bt dseksol, d^r har en

flangefod til fastspsending af filtret ±%eksr. pa maakinen? De 2

dele holdes sammen af en gennemga.ende central bolt med bundm0trik

i begge enders som samtidig med pakringe tsstter for oliens ud-

trasngenn I dsekslet findes til-- og afgang for olien diametralt mod-
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sat. Afgangen har et dykr0r inde i beholderenf som ga.r et stykke
ned i filterposen, og som forhindrer, at luft, der eventuelt har
samlet sig i filteret, skal trykkes over i brsendstofpumpen og derved
for&rsage motorstop* Selve filterorganet bestar af et grovfilter,
en perforeret aluminiumsbeholder3 der kan tilbageholde partikler over
0,1 - 0,15 mm diameter, og inden i dette et finfilter, en tsjpose
udspasndt om et tra.dstel.: Det holdes pa. plads og taattes i grovfiltret
af et "la-g" pa. dette, som igen styres tset om en reces i beholder-
deeksleto Grovfiltret holdes trykket op imod dette af en fjeder om-
kring den gennemgi,ende bolt i bunden af beholdereru Ovenpa. f jederen
og under bunden af tgjposen er anbragt filtpakringe? som hindrer
olien (med urenheder) i at 10be langs bolten ind i filtrets indreo
I dsekslet findes en afluftningsskrue og pa. nogle filtry (uden for
filterorganet) endvidere en returledning med overstr0mningsventil, som
lader eventuelt olieoverskud returnere til fortrykspumpens sugeled-
ning, fceks^ p& grund af filtrets tilstopningn

Brasndolien kommer ind i filterhuset udenom filtrene, trsnger
ind gennem disse og ud gennem dykr0retu

Trykfiltret skal altid sidde h.0jere end brsndstofpumpenj sa.
at eventuel luft i r0rene kan samle sig i filtreto

Samlebeholder0

Samlebeholderen er en lille cylindrisk eller firkantet
jernpladebeholder, hvortil alie overflodsledninger for solarolie,
fra brsendstofpumpe, forstiller og eventuelt (MR; MQ? MX, MO- og MP-
maskiner) brsndstofventiler mftv« er f0rt,,

Fra beholderens bund er f0rt en ledning til returpumpens
sugeside, og endvidere har samlebeholderen en overflods- og afluft-
ningsledning til ballasten0

Brsendstof pumper 0

Brsendstofpumpen tjener til at tilf0re' cylindren^ det rette
Jcvantum olie, d.vfls^ den til belastningen til enhver tid svarende
rigtige oliemcengde og (af hensyn til fortsndingen) pa. det til et-
hvert givet omdrejningstal svarende rigtige tidspunkt-.



Brasndstcfp-jmperne er alle stempelptusper o

MCU MX eg ?/£ 533 brgendstofpumT>G:

Disse 3 braendatofpuinper er I princippet fulostsndig ene ;

kun st0rrels erne er forskellige,

MQ«j MX- eg KfR 533-iiiotorernG har en pumpe for hver sin
cylinder* og allo 6 pumper er samlet pit et fee lias stitiv,, der er
fastspcendt til maskinstativeto Puraperne er samlet i 2 grupper..
1 gruppe for liver 3 cylindre* Kver pumpe tea tar arc et pumpelma af
sta-ly, hvori en metalforing er fastapaendt eg slebet trst i huaet*
Stemplet er af stal, slebet test I foringen og iiar forneden en konue,
som bserer en fjederaka.1^ ?§. ctennu traeder en kraftig feeder, der
foroven trykker pa. undersiden af den m0trik, som fastlioldyr foringen
i huset^ Den nederste ende af stemplet trader i et fcssger,. styret i
en b0sning i huset^ Bsegeret har forneden et halv-cylindrisfc tvserhul,
hvori fra siden er indskudt e:i oylinder-trykGko^ som med en fiade for-
neden trader pa. sn rullearm-. Denns, der har opstaende sidekanter, sa
at trykskoen ikke kan gl^de ud, kan d r e n e sig cm en eksoentrik p&
en gennem hele pumpestativet g§.ende faelles ekscentrikaksels hvis
6 ekscentrikker sidder pa Iinie0 Arnien "brorer pa undersiden on sta.1-
rulle, der pavirkes af en knast pa en ligel-jdea gennemga.ende knast-
aksel, der er ko"blet til forlagsaksler:.j som drives ved en tandhjuis-
udveksling fra indsugningaventilernes knaetaksel i MX—motoren, fra
knastakslen i MQ- og fi® 533-^otorena De 6 knaster pa pump ens knast-
aksel er forsat 50 grader for hinanden i tsndingsrskkef01geru

Eullearmen holdes ved en f jeder op imod den omtalte cylin-
der-tryksko under puinpestemplet~_ Suge- og 1-c-on.traventllen er f jeder-
"belaatede kegleventiler- Bresndo3.ion ledes fra fortrykspumpen gennem
en fselles leaning mod afspserringsventil for hver pumpe og herfra gen-
nem liver sit metaltra.def liter til et auger urn under sugoventileru
Fra den eidste afspsrringsventil er augsledningen f0rt videre gennem
en overstremningsventil, hvorigennem overflsdig solarolie fra for-
trykspumpen ledes tillage til samleteholdereno En trykledning f0rer
fra hver pumpe til sin ti lKvarende cylinder,, Kontraventilen er an-
"bragt i en nippel llge ;ver sugevcntilon -. Yed siden nf pumpeoylin-
deren er anbragt en aflastningsventilo Den bestar af en i en foring

Ssecet er sle^et 1

.
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huset; sasde og for ing er spgendt ind i huset af en m0trike I sasde og
pumpehus er boret kanaler, sa.ledes at der ve<3 ventilens aiming er ad-
gang for solarolien fra purapecylinderen til rummet under sugeventilen^

Forneden har na-leuentilen en tryksko, som hviler mod et ont-
vendt bagger, der er styret i pumpestativet, og som holder n£leventi-
len presset mod sit ssede af en kraftig fjedero Aflastningsventilen
kan a.bnes af en vippearm, der er lejret pa en ekscentrik pit en gen^
nemgaende ekscentrikaksel i stativet; de 6 ekscentrikker pa. denne ak~
sel sidder ligeledes pa linie Vippearmen er gaffeldelt i begge ender?
hv.oraf den ene trseder pa. beegeret for af lastningsventilen, medens den
anden ende pavirkes ppad af bsegeret for pumpestemplet under dettes op~
adga.ende beveegelseo

Virkemiden er folgende:
Pumpetrykslaget sker, nar knasten p& knastakslen rammer rul-

len og trykker denne og pumpestemplet opad imod fjedertrykkett Pumpe-
slaget er praktisk talt lige langt under alle forhold? men tiden for
trykslagets begyndelse, d uv«s<, tsendingen i cylinderen bestemmes af
regulatoren gennem ekscentrikakslen for rullearmene„ Jo tidligere
knasten rammer rullen, des tidligere trending, og da nsevnte ekscentrik-
aksel drejes af regulatorens hastighedscylinder, svarer der en ganske
bestemt foriling (se under tending) til hver omdrejningshastighed af
motoren. Sugesla'get sker alene ved f jederens tryk.

N&r stemplet har bev^get sig et vist stykke opad i tryksla-
get, rammer dets bsger vippearmen, og aflastningsventilen abner, hvor-
ved trykket i brsendstofr0ret til cylinderen straks oph0rer, idet olien
trykkes gennem aflastningsventilen tilbage i sugerummet, Det stykke,
stemplet bev^eger sig under trykslaget, inden aflastningsventilen a.b-
ner, bestemmes af regulatorena belastningscylinder, hvis stempel. ved
en armbevsegelse drejer vippearmens ekscentrikaksel og saledes bestem-
mer tidspunktet for aflastningen, d-,v0s3 br^ndstofmsengden. Balder om~
drejningerne for st0rre belastning, §.bner aflastningsventilerne sene-
re; maakinen f&r mere olie*

Eoschpumpeno

Pa alle Statsbanernss nyere motorer MP og MO anvendes Bosch-
brsndstofpumper, type PE= Da motorerne jo er 6-cylindrede, anven-
des ogs& 6-cylindrede pumper, De 6 cylindre er anbragt i et feelles
pumpehus af aluminium5 som foroven har 2 gennemg&ende, vandretts
borings?; den averste midt i huset er tilf0rselskanal for breendstof-
fet; i den nederste kan en genneniga.ende tandstang bevgege sig frem og
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tilbageo Under disse boringer eg omtrent midt i his et findes en s tor-

re udsparringj som dog kun er at on fcrtil og her kan lukkes af et deek-

selo Under "bunden af denne udsparring er pumpehuset hult og i begge

ender lukket af et d&ksel, hvorigennem knaatakslen er f0rt,. Sen hvi-

ler i kuglelejer I husats to endevsgger, Knaatakslen liar i den for-

reste ende en flange; hvormed den sammenspsendes med en flange p§. for<~

lags- eller forstjllerakslen? eg i den anden ende et tandhjul; der

driver regulatoren« De 6 knaster pa. knaatakalen er forskudt 50 gra-

der for hinanden i rsekkef01gen 1? 5>. 3? ̂  29 4P den nor male tsendings-

rsekkef01ge(. Knasterne d5~pper under cmdrejningen ned i en fin olie^

der sm0rer ruller og rullestyr- Disse er styret i mellembuncfen i

huset og er forsynet med en stilleakrue (med kontram0trik)? oven pa

hvilken pumpesternplet treeder0 Stempel og cylinder, der er af meget

hardt st&l;,. er slebet tset sammen^ Porneden har stemplet en tap med

en inddrejning, hvori en fjederaka.1 med en slidae kan indskydes fra

sideno Fjederskalen virker som inaspsnding for en feeder? der for-

oven trykker mod en anden fjederskal^ som er indHagt i loftst i hu~

sets udsparring7 og hvori der er fresset halvrunde indsnit^ Stemplet

er endvidere forsynet med 2 flige, der udenpS. cylinder en passer ind

i 2 slidser i undersiden af en stal"b0sningf, pS. hvis everste ende -

lige over en krave p§. b0sningen - en opslidset tandbue er fastklemt

med en skrue, Na\ tandbuen 10snes., kan b0sningen og dermed stemplet

drejes i forhold til den ved at stikke en dorn i et lille hul i

kraven= I s temp lets -rverste ende er drejet og udfr asset en rille, en

laengdekanal og en skruelinie mellem rille og kanal* Cylinderen, der

er en sta.lforing med en hgj krave fcrovens passer taet ned i huset

og holdes fasttrykket i dette af en nippel med et indskudt mod cy-

linderen teetslebet ventilstykke, der "beerer en kontraventil foroven

p&virket af en fjeder, som sverst trykker mod et indvendigt bryst i

niplenc I cylinderens krave er i h0jde med oliekanalen i huset og

n0jagtig over for hinanden boret 2 tvaerhuller}. et bagtil for olie-

tilf0rsel og et fortil for trykudligningo Om sidstnsevnte hul er ned-

frasset en fordybning^ hvori en sikringsskrue indskrust i pumpehusets

forside g§.r ind og sikrer cylinderen mod at dreje sig sammen med

stempletc

Kontraventi.len eller aflaatnings^entilen er en f jederbe-

lastet kegleventil; der er c-ylindrisk pa et ganake lille stykke

under ventilkeglen0



~. 30 « -

Pumpens virkema-de er f01gende<

N&r stemplet sta.r i sin nederste stilling, er begge nuller
i cylinderen blottede, eg for trykspumpen fylder rummet mellem stempel
og kontraventil samt udirgesning og inddrejning i stemplet ̂  Det forud-
ssettes , at maskinen er i gang;- Stemplerne i br sends to fpumpen er da ad
tandstangen? som pa.virkes af en arm i regulatoren, drejet i en s£dan
stilling, at den udfreesede Isngdskanal star et sted mellem ''indsug-
nings"- og trykudligningshullet i cylinderen^

Under stemplets opadg&ende bevaegelse ved knastens tryk pit
rullen vil olien i cylinderen "blive adskilt fra olien i tilgangsled-
ningen i det <2jeblik? da stemplets plane overside afskserer de 0verate
kanter i de 2 omtalte huller, og samtidig "begynder trykslaget; kon-
traventilen aVbnes, og olien trykkes gennem branSstofventileno Ha\
stemplet er na.et s& h0jt op i trykslaget, at skruelinien, sofe vender
fremad, lige n̂ r den nederste kant af trykudligningshullet, falder det
store tryk i pumpecylinderen 0jeblikkelig til fortrykket; kontraven-
tilen smsekker 1, og indspr0jtningen oph0rera Trykudligningen finder
sted gennem Isengdekanalen i stemplet og rummet under skruelinien^
I resten af det opadga.ende og under hele det nedadg§ende slag (som
felge af fjedertrykket); indtil stemplets overkant begynder afdsk-
ningen af l!indsugningsnhulletf sker der intete Derefter fyldes cylin-
deren igenj og processen gentages<>

Under kontraventilens hurtige lukning danner det lave cy-
lindriske baslte under ventilkeglen den f0rste teetning i ventilstyret
og skaber et ubetydeligt undertryk i brffindstofventilledningenf hvorved
olien ligesom "suges lidt tilbage" fra brffindstofventilen? s§, at denne
lukker uden at efterlade draber i dysehullernec Derved undg§s tilsod-
ning af disae0

P& grund af de hc.je tryk? op til ca* 220 atmfl? som pumpen
arbejder med, er dennes dele, sserlig knastaksel, ruller og cylinder-
foringer, udf0rt temmelig rebuste-,

*

Brmndstof vent Her G

Brcendstofventilerne er mere eller mindre slanke naie-
ventiler, der er anbragt i reglen i centrale bcringer i cylinderho-
vederne= Man skelner mellem de Esldre indbleeseventiler som i den nu
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udrangerede MT-motor og de moderne trykforst0vningsventiler i alie
0vrige motorer^ At trykforst0vningsventiler anvendes 2 typers Boach-
ventilen i MO-? MS-, MB- og MP-motorery Irichs-ventiler i MQ, MX og
ME 533-motorero

{Prykforst0irningsventi!er o Bosch-ventileno

Bosch-ventilen? der er den mest anvendte, "bestax af f01gende
dele:

Et ventilhus med udvendigt fingevind forneden og
indvendigt gevind foroven?

et cm!0berm0trik til fastapsending forneden af

en dyse med na.leventi!3
*

en st0datang, der forneden trader p£ na.ieventilen
og foroven gennem en f jederska.1 pivirkes af en
kraftig skruef jeders der hcldes spsendt af en
stilleskrue med en fjederska.1 under,

en prop, der lukker ventilhuset foroven, og hvori
stilleskruen er nedskruetp

en trykr0rsatuds med indlagt fint metaltr&dsflitert

en overstr0mningsventil? besfiende af en n&leventil
med gevindf

en nippel for spilde- og returr0rf

en f01en£l igennem en boring i stilleskruene

Olien trykkes gennem filteret i trykstudsen og en vandret
samt en lodret ekscentrisk boret kanal ned til dysen^ Denne er sle-
bet test sammen med den plane underside af ventilhuset og har i den
0verste flade en neddrejning7 som leder olien til 3 sm& boringer?
der g&r ned til et uddrejet" kamraer lige over n&leventilens saede*
Dysen ender forneden i en knop? hvori er boret 6-7 meget fine huller
(diameter 0?3 - 0,4 mm) ind til en lidt stsrre central boring, der
udg£r fra ovennsevnte kammer0 N&leventilen, der er meget fint sammen-
slefcet med dysen, har forneden en stilk med ventilkegle, der er slebet
tast til seedetn Foroven har n&len en stilk? der gar op i en lille
for^bning i st0dstangen* N§.lens st0rste diameter er lidt st0rre
end hullet for sidstnarvnte stilk i undersiden af ventilhuset? og
dens Isengde er sa.ledes afpasset^ at dens maksimale 10fteh0jd6j der
begrasnses af ventilhusets underside, er ganske ringe, knap 0,5 nmu
Da nilen er aftrappet forneden, kan braendolien i hulrummet i dysen



- 32 -

10fte den fra aid ssede, Her slipper da straks olie ud gennem de fine
huller, hvorved den forst0ves me got fint ved det store tryk-> Samti-
dig falder trykket lidt i ledningen- n&len setter- sig pa. sit seede^
men abnes 0jeblikkelig igen som f01ge af trykstigningen^ Naleventilen
still' s&ledes ikke konstant aben; raen hopper meget hurtigt op og ned ;

Trykslaget kan tnserkes ved at trykke en finger hardt ned mod
f01enalen foroven 3 Marker man et lille st0d i f01enalen, er man
sikker pa, at den pageeldende cylinder f&r clie; t£ender; som man kalder

Olie, der langa med stodstangen eventuelt kommer op i f jeder-
kammeret foroven enten fra en utsethed ved nS,len eller ved t^tfladen
mellem dyse og ventilhus, fa.r af!0"b gennem en boring til spildestudsen
uden om overstr0mningsventilspindelen^ Denne boring og trykboringen
er forbundet ved en tva?rboring, som normalt holdes afspserret af over-
str0mningsventilen^. Denne kan ibnes, hvis man 0nsker at ssette pageel-
dende cylinder ud af virksomhed, f«eks= hvis man ved, at en pande er

-f: • *H

afbrsendt o

Bosch-ventilen spsendes tast i cylinderhovedet med en kobber-
pakring forneden ved hjselp af en 10s, oval flange, der af 2 st0tter i
cylinderhovedet trykkes ned imod ventilhuset fra oven0

Ventilerne indstilles til f01gende forst0vertryk:

]\IP~ventiler 0 , . 0 ..... . ..... ca * 180 atnu
MO-(MB-MS) ventiler 0 , t » e e o ~ 210 - 9

MQ-, MX-, MR 533-brEen<3stofventilen0

Lisse 3 brsendstofventiler er i hovedsagen ens, men forskel-
lige af st0rrelse, MQ-ventilen har dog en skalformet udvidelse
0verst p§. huset, hvori tidligere var anbragt en membran, der ved at
tilf0re trykluft foroven kunne speende en indvendig ventilf jeder( sa
at forst0vertrykket for0gedes0 Da det viste sig vanskeligt at fa
membranen til at holde, er den fjernet, og forst0vertrykket er nu
konstant for alle omdrejninger0

Yentilen "bestar af et ventilhus 2 af stal? der passer godt
i en boring i cylinderhcvedet og spfendes tset i dette mod en pakring
forneden^ Foroven findes 2 knaster med skra. huller ind til ventil-
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For at fa en rolig gang og samtidig kunne vari^re en motors
belastning after behovst na man selv kurr.ie boaterame tidapunktet for
brasndstoffets antsndelse,-,

I bensinmotoren till f 0ras brsndstcf f et (benainen) cylirdrene
under sugeslaget goct bl.and.ct med den indaug^de luft eg antasnces f0rst
af en eiektrisk gniat,, nar a tempi erne er oa i topstllling-:. Detta
(altsa. fcrsndstoffots tilf0rael under sugeslaget) kan lade sig gsre;

for det f0rste? fordi tenzin er sa let fordampelig, at det stadig hol-
der sig i dampform i cylinderen, indtil teenclingen ske-r (og benzin er
jo let ant^ndelig af aban i ld) , og for det andet ? fo^di kompressionen
i benzinmotoren ikke drives sa. ii0j^? at selyantsendelse finder sted;:
hvorved tasndingen ville ske ret vilkarligt ^ I modssetning hertil er
solarolie s& tungt fordampelig^ at den ikke under sugeslaget vi] le
overga. i dampform og heller ikke kunne ant send ea af en eiektrisk gnist
alenes da den er tungt anteeudeiigo

Derfor tilf0ras breendatof f et i dieseimotoren i forstsvet til-
stand (enten mekanisk (tryk-) foratovet eller pneumatisk (luft-) for-
st0vet) netop i det 0jeblikp tgsndings® jeblikket s da forbrsndingen
0nskes indledet^ idet kompressionen drives ca h0j t ? at kompressions-
temperaturen? allerede forinden braendstoffet tilf0res, er tilstrsek-
kelig n0o til, at dette antrende^o

I nogle dicselmotorer. f n e k c , traktormotorer (der er udsat
for st0rre afk01ing) s er i hver cylinder til hjselp for tssndingen an-
bragt en eiektrisk g!0deGpiral? der bringas til at g!0de ved akkumu-
Iatorstr0m under starten i koligt vejr.-. Derved lettes starter^ og
akkumulatorbatteriet

Tasndingen i di&selmotcrsn sker altsa i dot 0jeblik : da brsend
stoffet tilf0res cyTiinclrene, .hvilket tidapunkt bestemmes af brsend-
atofpurapen^

?or at gore ciesslmotorons drift G! 0ko:aomisk son mulig,
anvonder man ligesom i benninirio borer forteenciing ellGi*, sorn det ogsa
kaldes her, foriling? og g0r i reglen' denne variabel efter onidrej-
ningerne, s§,ledes at 30 st0rre omdr-s jningstal man lader motoren 10be
med f jo tidligere la der roan tending on foregS.f d«v , s . o ,1o st0rre for-



iling giver man mctcren, Forilingen kan dog naturligvis kun drives
til en vis grsensej for at forbrsendingen ikke ska! komrns for tidlig og -
drive krumtappen den forkerto vej rundt;.

Den fuldstsendige forbrasnding af en vis msengde olie tager
en ganske "bestemt tid, afhssngig af kcmpreasionatemperatxiceri? og kom-
mer tamdingen ikke tidlig nok i fcrhold til stempelhastigheden?
cUv»s» til motorena omdrejningstal,. vii forbrsendingen ikke na. at vsre
tilendebragt s£ tidligt, at man far don st0rste ydelae ud af maskinen,
idet ekspansionen ikke fa.r lov at virke sa. Isenge, som den kimne. f«r
udstgjdsventilen a"bner., Porbrsendingen vil da blive ufuldsteendigy og
maskinen ryger,-, Samtidig stiger temperaturen "bade i cylinderen og
i udst0det, og al varme? der bortledes gennem k01evandet og udstadet,
betyder tabo

Da motorens ydeevne, hestekraft? varieres ved at variere
omdrejningerne? gives motoren desto st0rre foriling jo st0rre omdrej-
ninger den 10ber? doV.s^ jo st0rre belaatning man 0nsker at byde den<>
Som dieselmotorernes styring (regularing) er konstrueret, kan omdrej-
ningerne ikke varieres vilkarligt, men kun trinvis, eg forilingen va-
rieres derfor oga& trinvis ved regulatorens indvirkning pa br^ndstof-
pumpen, sa-ledes at trykslagene i denne begynder tidligere^ jo st0rre
omdrejninger man giver motoren^ En del af MP~motorerne k0rer med
fast foriling, henholdsvis ca» 11 grader og caa 20 grader, d*v,s0

breendstoffet indspr0jtea 11 grader og 20 grader, f0r krumtappene
na.r topstillingen.>

I alle 0vrige motorer varieres forilingen ved regulatorens
indvirkning pa. brsendstofpumpen, s^ledes at trykslaget i denne begyn-
der tidligere, jo atarre omdrsjniiiger man giver motoreno

Ang&ende MQ-? MX- og MR 533-forilingens variation henvises
til disses brsendstofpumper.-. Motorerne har 3 cmdrejningstal»

Forstilleriaekanismeno

I MO™ og nogle af MP-motorerne anvendes en s&erlig raekanis-
me, se tegna MO III 8-210f der ved regulatorens hastighedscylinders
indvirkning fa.r breendstofpumpeakslen (knastakslen) til at dreje
sig, s& at tEendingstidspnnlctet reguleree i 5 tempi; svarende til de
3 variationer i omdrejningstal, fra "stop" til 3° hastighed;:



-0°* brEondsto fp unrooti o*1' b ©stUr af 2 -TOY j ndijtvkk. FCT
slanke f'ladgesngede skruer^ dun suo Pied h o j r ^ c , den aa<3en ra^d venstro-
gevind og fastgjort h^nhoJ C.ST.I -^ pa en kor:ii3 pa forlagsakslen Died en
net og til puinpeakslen rad <-;n f "VarDgesamlingo Omkring g-jyindstykker-

glidemuffe, der kan forskydos frsni og "b 11 cage af en koblingsb®jle mod

forstillerakslsnr, Danne er lolret i lc
atillerhuset) ; der omkapsler helo
af akslen uden for forstillerhuset er fastk.Het an arm, der gennem
en lang stang, foratlllers"bangens kan dreies af en anden arm pa. rsgu-
latorens hastighedsaksel (ae MO- og MP-regulatoren) o Grevindstykket,
der er faatspandt til pumpeakslen med flangefor'bindel0en? drejer sig
om en b0?ningy der or fastpkruet pa enden af foriageakalen og aom
samtidig holder det andet g;.;vindstykir.e fast pa. konussuuo Den ydersto
ende af forlagsakslon er ti Id an net uom. en firkant, hvorom er anbragt
et lille sikringsbcsger 7 hv.ie "buna har et firkantet hulc eg hvis kant
vejnes ind i b0aningens r;0glehak,, Besningen er herved sikret mod at
ga. 10s p& akslciio Om dermes fir kant er inde i "bsgeret anbragt en
medbringerGkive f hvortil er fa^tgjcrt on skruefjeder f hvia anden
ende har fat i en tandkoblings der er i indgreb med en tilsvarende
tandkcblingsdelj som er udfrraset i gevindatykkets flange og cslvis
indlagt 'i pumpaakslsns koblingsflangeo Steruef.ioderen er spssndt ved
vridningj og f jederspsendingen holder forlagsafcslen og pnmpeakslea
drejet saledt-s i forhold til hinanderi, at net eventuelle slar mellem
gevindstykkerne og forstillermuffen ophsv^So ?or rigtig indstilling
af forilingen er flangen p^i br^ndstcfptnapeakslen forsynet med aflange
huller.. i3a at akslen kan dr-:.t>;s lidt i forholu til h^l>-j for^agsaks-
len (ge7'indstyKket) :, Sm^ririr'C af mekanismo^s b^vsegelige dele fore-
g§r germem en central boring i forlagsakslenf. tv8:rhuller I denne og
korrespondorendo huller i besrj.lng^nu Olxen kan derved kcrnrne ud i. ge-
vindene I glidemuffen ,-g gennom hullar i denne ud i rill en for kob-
Iings"b0jlen,-

I?ar maskj.aea3 CEor^;;::.!^-gor ;;-ettos op fra "stop" til !„, fra
4--1 ~\ ^ 'f -Fvn 9 -h - ~ ^ 1-f-l - -*-- n-'h ("i r! c -*• i" ~ •••! r"5"- ', '• i-if. -P -\- f-S-H "I *"l s-iT'oL'-ct'I omi .- ij ±.'- z. -.. C^ J..id i T b j_.,_ ^ .-, ilia k.-- l/igHfeJuS i. j. ~i S.A ,; u.i- c- j cfo I O-- c- u 1J, 1 e.:. dKH JLtJIi j

glidemuffen for sky .far sigy c.g pumpeakslon dxc jee gennem gevindstyk-
kerne et vist stykke frernaa i otndrejniaogsretningen 1 forhold til for-
lagsakslen- s§, at pumpyno trykslag bc-gynder tidligere end for i for--
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hold til krumtapakslens topstillinger0

Omvendt? n&r man gax ned i hastighedstrinene, drejes pumpe-

akslen tilbage i forhold til forlagsakslen af regulatoron<»

Porilingen reguleres nerved automatisk under motorens gang

i 2 tempi fra ca* 10 grader og 20 grader vecl 1<> hastighed (tomgang)

til henholdsvis ca« 30 grader og 40 grader ved 3* hastighcd i MP-

respektiv M0-motorerr>

En regulators opgave er at holde motiDrens omdrejningstal

(omtrent) konstant, uanset om belastningen varierer0 Dette opnS,s

ved at lede regulatoren indvirke p& br£endstoftilf0rsleny s&ledeB at

der tilf0res mere brsendstofs hvis motorens belastning stiger, og

mindre, hvis motorens belastning synkerc

Til ê . ̂f "tsmlr- msengde indspr0jtet olie svarer et bestemt

tryk (middeltryk) i cylinderen og dermed en bestemt kraft p£ krum-

tappen, altsS, et bestemt drejningsmoment? idet krumtaparmen stadig

er den samme 3

Motorens arbejdsydelse er bestemt ved drejningsmomentet og

omdrejningstallet og skal svare til den arbejdsydelse, der krseves

til at drive dynamoen0 Hvis belastningen falder, f.eks<, fordi man

begynder at k0re ned ad bakke, bliver motoren overlegen, og den kan

kun komme af med sit kraftoverskud ved at 10be op i omdrejninger0

Men her treeder regulatoren i virksomhed* Regulatoren trsekkes af mo-

toren selvf dens omdrejninger svarer altsa. altid til motorens, og

da svingvsegtenes udsving afhEenger af omdrejningerne, vil h0jere om-

dre jninger give st0rre udsving af svingveegtene0 Hegulatorerne ind-

rettes derfor s&ledes, at for0get udsving af svingveegtene f&r disse

til at formindske brsendstoftilf0rslen og omvendt, formindsket ud-

sving f£r dem til at for0ge breendstoftilf0rslena Man varierer altsa.

arbejdsydelsen ved at forandre omdrejningstallet0



:

D

-



i» MXS MR 533 - reguiatcren-,

Disse 3 regulatcrer er ens i konstruktionen-, kun forakel-
lige af atcrrelse og med fteneyn til fjedre.; S'Tlngveegte EUVO indret-
tet efter de respek^ive omdrejnirtgstal for de 3 typer motorer,,

Begulatorensr forskellxge dele ar Indbygget i et aluminiums-
husj der er anbragt 0yenp& bus at for forlagsaksler;; p§. siden af ma-
skinstativet -red dettes forrss^o end£0

Regulatoren i.se tegnc MX 8o240) bestir af f01gende "n̂ Ted̂ -
deles

En regulatorstol med Bvingvffigtev

en lodret, forskydelig regulatorakasl med
kc-blingsstykke c

en hastighodecylinder med hastighedaglider

eg en "belaetningscylinder med beiastninggglider,,

Mellem regulatorhu^eta bund og sn mellembund er regulator-
stolen med 2 svingvsegts lejret p& kugle- eg tryklejer, s§. at den kan
dreje eig om en lodret aksec Hegulatorstolen har forneden en tap.,
hvorpS, er fastkilet et konisk tandhjulp der drives rundt af et st0rre
konisk tandhjul pa den \randret.Iigg9nde forlagsakselo I sidstnsevnte
tandhjul er indlagt 4 f jedre mellern nav og tandkrans for at undgS. brud
pa. -vandhjulene under pludselige hastighedg&ndringer af motoren (skift-
ning mellern to hastighedatrin) o

SvingvsBgtene trykker uied ruller mod tmderaiden af et bryst
p& den lodret forskydelige regulatorakeel, der er styret i oentrale
lejer i regulator stolen „ Sn not i akslen passer.de i en not gang i
regulatorstolens »verste naT fax akslen til at drcje rundt med stoleno
PS, tryk- og kuglelajer i akalens Kverste ende er anbragt et koblings-
stykke med styrorille for en koblingab0jle med tappe? der har fat i
den ene ende af on arm; "belastningsarmeno ICoblingsstykket er for la-
vere omdrejninger af maskinen pa.virket af 1 regulatorf jeder, mc?n
bliver ved st0rre omdrejningery rAr svingv^gtene trykker regulator-
akslen Ia0jere epr p&virket af endnu en fjeder. der er anbragt :\n-
derst pa. en forskydelig b^snlngo



Hastighedscylinderen bestir af en mstalcylincler? der er pres-

set ned i regulatorhusets bagaste ends.-, I cylinders er anbragt et

tsetslebet stempel, som pa unaersiaen er pavirket af en fjeder- I

stemplet er fastskruet en til bcggo sider gennemga-ende stempelstok*

som er slebet test i et langt nav i cylinderens bund og i .et nav i cy-^

linderdsekslet foroven-. Nedersi hsr stempelstokken gennem et lankeled

fat i enden af en arm¥ der er fastkilet pa. forilarakalen, som er

lejret halvt 1 regulatorhuset forne-uon, halvt i huset om forlags-

akslen, og som ved en flangsforbindelse er koblet til ekscantrik-

akslen for br sends t of pump ens rullearmef! - Ean 0verste ends af s temps !•

stokken ĝ r op gennem regulatorhusets topd^ksel (af aluminium) og

har gennem et par glidesko i styreriller fat i 2 tappe i enden af

hastighedsarmen, som kan drejes om en vandret aksel? Ee_gulatoren3

faste omdre.1ningsakselt der er lejret melletn 2 knaster pa •fcopaakslet^

Den and en ende af hastighedaarmen har gennem en kuglehcangselsbolt

fat i den sverste ende af hastighedsglideren.,

Ind til hastighedscylinderens 0verste og nederste ende er

boret en oliekanal, hvortil olietrykr0r fra tryksm0rosystemet er

uilalutljetr Pen nedcrste tilslutning er neddrosletr da olietrykket pc

stemplets underside hjeelpes af f jederen? Ind i cylinderveeggen fra

regulatorhusets bageste plane endevseg er udfrasset 8 aflange huller i

bestemte indbyrdes afstande^ 2 og 2 af hullerne er sammenh0rende og

svarer til stopstillingen respektiv 1«, 2C og 3= hastighed nedefter

i cylinderen., Af'standen rnellem 2 sommenh0rende huller er tilpasset

efter h0jden af stemplets aa. at dette i de forskellige stillinger

netop dskker de tilsvarende huller heltn ?a. regulatorhus'ets plane

endeygeg er fastspsndt et ventilhue indeholdende 4 pnsumatiske olie-

ventiler, hver beatS.ende af en lille trykluf toy Under med et foroven

fjederbelastet atampel, hvis nedadgaende stempelstck; som er slebet

tset i en boring, under 1 of tiling af trykluft pa stemplets underside

blotter en oliekanal, dor er i forbindelse med en aflang fr&eset for-

dybning i ventilhusets plane tilsp£sndingsflade0 Hver ventil har

alts& sin fordybning;. der passer ud for de til den pagssldende ventil

svarende 2 huller i hastighedscylindereno Stcpventilen lukker dog

( i mods^tning til de 3 hastigaed.sventiler) for sin cliekanal i 10f-

tet stilling og ata.r altsa al*^id laftot under raaskiiiens gang; aS, at

olien fra hastighedsstemplets overside ikke den vej kan undvige til

krumtaphuset,. De tre hastighedsventiler 10ftes uen ad gangen og



- 40 -

skaffer ved 10ftningen af!0b for olien til krumtaphuset gennem de til

den pagseldende ventil svarende huller i hastighedacylinderen? I stop-

stillingen star hastighedsstemplet i 0verste stilling pavirket af sin

fjeder og forskydes trinvis Isengere og Isengere ned i cylinderen,

efterhanden som maskinen startas og ssettea op i omdrejninger0

Hastighedsglideren er en gliderb0sning af stal, forsynet

med 2 b&lter af slidser samt midt mellem disse en lang slidse, der

i alle gliderens stillinger korresponderer med et hul fra regulator-

husets foreides hvortil er fastskruet et olier0r fra maskinens tryk-

smareledningQ Glideren er slebet udvendig for teethed i en i regula-

torhuset fastpresset foring? der har 2 aflange huller ud for hver sit

hul fra belastningscylinderens to ender7 og indvendig for belastnings-

glideren7 som nedefra kan beveeges op og ned indvendig i hastighedsgli-

deren,-,

Belastningscylinderen er en inetalcylinder presset ned i regu-

latorhusets forreste ende,- Den er forsynet med et tsetslebet stempel

med gennemg&ende stempelstok, som er slebet test i oylinderbundens nav

forneden og i cylinderdeekslets nav foroveno Stempelstokken er for-

neden udformet med et par tveerknaster ? som ved tappe er forbundet med

den forreste ende af den gaffelformede belastningsarmc. Stempelstok-

ken har endvidere gennem et Isenkeled fat i enden af en arm pa. en ak-

sel, der er lejret i regulatorhuset og f0rt ud gennem dettes bageste

ende? hvor dens drejningsbeva5gelse gennem arme og lasnkeled overfares

til belastningsakslen^ der inde i brandstofpumpen er forsynet med

eksoentriker* hvormed aflastningsventilernes vippearme p4virkes? s&

at aflastningen foreglir senere, nar belastningsstemplet ga.r tilyejrs,

clcV.9» pumpen giver mere brsendstof; og cmvendt? aar stemplet gar

nedad? giver pumpen mindre brsendstof« Mr der ikke er olietryk i

belastningsoylinderen., holdes dens stempel trukket nedad af en til-

bagetreeksf jeder i stempelstokkons nederste ende0 Stemplets bev?egelser

styres af belastningsglideren, der ved en kuglehssngselbolt er fast-

gjort til belastningsarmen mellem regulatoraksol og belastningscylin-

ders Gliderlegemet er afdrejet- sa at dot danner 2 stempler af samme

h0jde og indbyrdes afstand som de 2 rskker slidser i iiastighedsglide-

ren og har frsesede Isengderiller i den cylindrisko styreflade forne-

den samt en central boring fra oven ned under det nederste stempel

og har tvserhuller ind til neevnte "boring-
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For hvert hastighedstrin ha_r hastighedsstempel og hastigheds-
glider en ganske bestemt stilling0 Gennem forilerakslen har rullerne
i breendstofpumpen dsrvect en ganske "bestemt stilling i forhold til
knastakslen? doV^s? en "bestemt foriling er til stede~ Endvidere har
belastningsglideren for hvert af de 3 hastighedstrin en bestemt lige-
veegtsstilling og her til svarer for afpasning af br&ndstofmsengden (stil-
lingen af belastningsstemplet) en "bestemt spending (sammentrykning) af
regulatorfjedrene* Regulatoren har altsa. 3 grundatillinger 9 la, 2.?
Q£ 3^ grundstilling? svarende til !«, 2.-, og 3c hastighed af motor en
og dertil horende f jederspsndinger ? stigende i den nsevnte rsekkef01ge^-
Den inderste regulator^jeder trader farst i function ved 3c hastigheda

Til hver stilling af belastningsglideren svarer en bestemt
stilling af belastningsstemplet i forhold til den 0jeblikkelige be-
lastningo Falder belastningen? s0ger maskinen at 10be op i omdrej-
ninger, svingvsgtene svinger Isngere ud eg trykker regulatorakslen,
men dermed ogs§. belastningsglideren opad, olien under belastnings-
stemplet far af!0b til krumtaphuset gennem de nederste afdsekkede
slidser i hastighedsglideren? samtidig med at trykolie str0mmer ind
mellem belastningsgliderens to stempler gennem de 0verste slidser i
hastighedsglideren til rummet over belastningsstemplet og trykker
dette nedado Denne bev^egelse medf0rer en tidligere aflastning i
brsendstofpumpen, d.v^So mindre brasndstof, hvorved maskinens omdrej-
ninger igen falder? indtil ligevssgt er opnaet, idet belastningsgli-
deren samtidig er trukket nedad, sa. at dens stempler dsekker slidser-
ne i hastighedsglideren og derved spasrrer for oliens af!0b respektiv
tilf0rsel^ Omvendt madf0rer en stigning i belastningen (fald i om-
drejninger) 10ftning af belastningsstemplet -f cUvoS- mere br^ndstofrt

Ssstter man ved hjslp af hastighedskontrolleren i et af £0-
rerrummene hastigheden op eller ned? bevasger hastighedsglideren sig
ogsa. op eller ned, hvorved dens slidser blottes^ og belastningsstemp-
let bevseger sig tilsvarende op eller ned - Herved gives der momentant
maskinen mere henholdsvis mindre brs3ndstof s og regulatoren indvirker
pa. brsndstofpumpen.. indtil maengclan af braendatof igen svarer til
den 0jeblikkelige belastning under det nye omdrejningstalo

Til styring af regulatoren og derraed af motorens gang
haves de ovenfor omtalte 4 pneumatiske olieventiler (stop, l^s 2o
og 3-- hastighed), som fa.r trykluft fra hver sin elektro-pneumatiske
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ventil, der sidder samlede ovenpa gearkassen ved maskinens forende,
og som dirigeres ad elektrisk vej fra hastighedskontrolleren i fsrer-
rummene<, En elektro-pneumatisk ventil bestir af en spole med jern-
kserne, som 10ftes, n&r der ssettes str0m til -oolenoidens ledninger*
Jernksernen ender forneden i et plungerstempel, som under 10ftningen
blol^eT'erPtrykluftledning; der leder trykiuft til den tilsvarende
pneumatiske olieventil p§. regulator en, Trykluften kommer fra lokomo-
tivets eller motorvognens bremseluftsystem«

Som omtalt side 18 har MX-motorerne hver en seerlig elektro-
pneumatisk starteventil-> Tryksm0reledningen mellem oliepumpe og
regulator pa. disse motorer er nemlig s^ lang? at det ville vare for
Isenge, inden der kom olietryk pa regulatoren.. Ved hver motor er der-
for anbragt en lille lukket pladejernsbeholder, startebeholderen, som
er fyldt med sm0reolie gennem en r0rledning fra maskinens hovedsm0re-
ledningo Mellem denne og en afgrening til regulatoren (fsellesled-
ningen til dennes tre olietilgange) er indskudt en kontraventil, som
st§.r &ben under maskinens gang, sa\t sa,vel regulator som startebe-
holder da sta.r under olietryk fra maskinen0 I start0jeblikket
(startekontrolleren pi "start") f£r starteventilen str0m og lader
derved trykluft str0mme gennem en sneever r0rledning ned i starte-
beholderen, hvorved olie fra denne straks tryktes til regulatoren,
idet kontraventilen saratidig lukker og hindrer af!0b til sm0resyste-
meta Ŝ  snart maskinen er i gang, sa/fctes startekontrolleren pit "nul" ,
hvorved starteventilen igen bliver str0m!0sjl og regulatoren far nu
maskinens eget olietryk gennem kontraventilen^

En betingelse for at holde (og fa.) MR 535-, MQ- og MS-motorer
i gang er alts§.? at der er tilstraekkelig str0m p§, akkumulatorbatteri-
et (til starten) j trykluft pa bremseluftsystemet og olietryk pa. ma-
skinen.-, Svigter f^eks0 trykluften., falder den pneumatiske olie-stop-
ventil ned, hastighedsstemplet i regulatoren gar op? og belastnings-
stemplet ned (hjulpet af tilbagetrsksfjederen), aflastningsventiler-
ne i brssndstofpumpen holdes &bne, og maskinen gar i sta-- Palder
olietrykket for langt ned, eller forsvinder det helt, trykkes hastig-
hedsstemplet ligeledes op af sin fjecler, tilbagetrseksfjederen trsek-
ker belastningsstemplet i bund; og maskinen stopper -
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MO-- og MP - regulatoreno

Disse 2 regulatorer or fuldsteendig ens, na.r undtages t at

KP-regulatoren er forsynet med en sssrlig starteventil.. en elektro]

til, der gives str0an under motorena start og derved gennem en lilU

vinkelarsu som ga.r ned i regulatorhuset ? pavirker tandstangen i breend-

stofpumpens sa at denne giver breendstof i starte0jeblikket0 Dette er

n0dvendigt« da MP-mctoren mangier olieomskifterventilen, som jo i MO-

motoren (MS og MB) straks giver clietryk til regulatoreno

Selve regulatoren bestir af regulatorstol med svingvsgte,

forskydelig regulatoraksel med koblingsstykke ? belastningsarm, hastig**

hedscylinder med stemp3is hastighedsarm og tilbagetreeksf jeder indbyg-

get i et st0"be jernshus ? der er anbragt pa. en konaol p& siden af maskin-

stativet lige bagved "brssndstofpumpenu

Regulatorstolen er anbragt liggende^ lejret pa kugle- og

tryklejer i ribber i huset og har en tap med fastkilet tandhjul5 der

er i indgreb med et tandhjul pa enden af brsendstofpumpeakslen^ Sidst-

neevnte tandhjul er fjedrende, jfr .> MQ-9 MX-regulatoren,, Regulator-

akslen, der kan forskydes vandret i ^ntrale lejer i regulatorstolen,

men ved en lang not er hindret i at dreje sig i forhold til denne?

har et bryst med en hserdst stalskive; hvorimod svingveegtenes vinkel-

armetrykker under udsvingeto Eegulatorakslen bserer pa kugle-- eg

tryklejer et koblingsstykke0

Under hastighedscyllnderen er i huset udboret en 'fjedercy-

linder, hvori de 2 regulatorf jedre er anbragt,, den ene inden i den

anden^ Den ydre fjeder. der er indspeendt me 11 am et deeksel for f jeder-

cylinderen ng koblingsstykkeb med mellemlagsskiver ved dette3 er i

virks'jmhed under alle onuSrejningatalo Den indre fjeder er anbragt

uden pit en b0sning.7 der kan forskydes i et langt nav I foran nsevnte

daskselc Fjederen er indspsndt mellem ctekslet og et bryst pS. b0s-

ningen ved hjselp af en matrik p& denne uden for dskslet^ B0sningen

tjener endvidere som (eylindrisk) styr for koblingsstykket* Den

indre fjeder er indspsendt sa.ledes7 at den f0rst trader i funktion

p& 2, hastighsd,, idet avingvesgtene da har fortjkudt koblingastykket

a& langt, at b0sningen âr i "bund i det^ I koblingsstykket er dre-

jet en rille. hvo'ri griBer en koblingsbpi jle „ der ved tappe er for-

bundet med den gaffeldelte belastningsarm.-, Itennes ene gren er lang?
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og i den 0verste ende forbundet med en stang( som gennem et fjedrende?
forskydeligt led (kun MP) er fastgjort til enden af tandstangen I
Boschpumpen (se denne)0 Ned om dette led griber den gaffeldelte arm
i MP-starteventilens vinkelarm.-. Na.r starteventilen f&r str0m i star-
tec jeblikket, trykker vinkelarmen imod fjedertrykket i leddet dette
hen imod brasndstofpumpen og derved tandstangen ind i denne (br^nd-
olietilf0rsel), medens belastningsarmen ikke pa.virkes<,

Den nederste cgsa- gaffeldelte ende af belastningsarmen beerer
en travers, hvori er fastgjort en forskydelig stok* som er styret i
en boring i huset? og hvis anden ende gennem en kugleheengselbolt har
fat i den nederste ende af hastighedsarmen, hvor ogsa tilbagetreeks--
fjederen, som s0ger at holde hastighedsstemplet i stopstilling,, har
fat., Hastighedsarmen er kilet pa en aksel (regulatprens faste om~
drejningsaksel)f der er lejret pa tvsrs i regulatorhusetc Armens
0verste ende er gaffeldelt og har gennem 2 tappe med glidesko fat i
et styrestykke^ der er fastskruet pa. enden af den gennemg&ende stempel-
stok i hastighedscylinderen; som er udboret i selve huset* I cylinde-
ren kan et tsetslebet stempel bevsege sig under pavirkning af maskinens
trykclie, der tilledes gennem en boring i hver ende af cylinderen^

Fra regulatorhusets plane overside, hvorpa. der er fastspeendt
et pakket ventilhus, er der freeset 4 firekantede huller ned i cylinde-
ren, fordelt over Isengden af denne, hullernes laengde er n0jagtig lig
med stempelbredden, og de svarer i r?ekkef01ge fra cylinderenden nsr-
mest hastighedsarmen til "stop"? lrs 2.-, og 3- hastighed^ Ventilhuset
har pa. undersiden fressede fordybninger svarende til hver sit hul?
og fra fordybnirigerne er boret kanaler- som f0rer til de respektive
elektroventiler P

En elektroventil bestar af en solenoide med en jernkcerner
som loftea, n&r der sssttes str0m til solenoidens ledningert- I jern-r-
kssrnens nederste ende kan fra siden indskydes et sta.lstempel, som
derved er tvunget til at f01ge j ernk^ernsna lodrette bevsgelser?
Stemplerne er slebet tast i lodrette huller i ventilhuset, der er af
metalc

"Stop" og I, hastighed har cen faelles elektroventil; hvis
oliestempel er inddrejet 2 steder, a a. at det faktiak "bestir af 3
forbundne stempler^ De 0vrige stempler har kun 1 inddrejning? be-
star altsa. i virkeligheden af 2 forbundne stempler 0
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Starteventllen? eora kvjo findes p§, &U?-~motoren9 sr rent meka-
nisk-, I st-adet for ct stompel har- jernkearnen fat :L SIT. tanastangj, der
under loftningen dreler en i "^ntllhu^et t^srg&Gnde akselv Pom derred
10fter en tandstang vea akdl^ns anden ende<> Aksleri aar sma. tandhiul I
begge endei-o Sidstn^svnte tar?. :.l$ "uang griber :forneden cm end en af en \in-
kelarni), der sr le Jr-et pa v^ntijjausats u^derr- ido^ eg hvis anden (lod-
rette) arm er gaffeldelt og uizcx^r vinkelarmens d.ra.jnj.ng trykker mod
det f jeclerpa\irkede f orsk.yd.-jligd led..,

3 tart af motor on - n&r i 0vr.lgt alle n0dTsndige forhold
er i or den - seettes cl^r ferst man0vrestr0m ^11, dernsst sasttes for MO
k0reretningaoniskifteren pa '-frcm11 eller- :vbak;! og for MP liastigheda«
kcntrolleren pa lv hastighecL- Herved gar "stop^-vsntllen (!>• haatig-
ned) op-, Mr startekontrolleren derefter sasttes p§. "a-'cart1 ', gar
MP-motorens starteventil op; i KO-iaotoren komaer der straks ved m-jto-
rens amdrejnlnger for startestr0mmen trykolie til regulatoren over
omskifterventilen^ og i begge typer indstillea brands t of pump en (tand-
stangen) til at give brsendstof .1 ITar olietrykket er tilgtede, "oevs-
ger regulat-orens hastighedsstempel sig fra stopstillingen til 1, ha~
stighed; indtil det dskker denne kanal i cylinderen* Idet dsr er spser-
ret for clieafgang fra '••3:t--k3na!si.i af >)t-*:pv3r:tilea8 ctcmpel; medens
clien pa den anden side af hastighedsstaiuplet kan 10be bort gennem
"l"-kanalen og ventilhusets lange boring omkring inddrenningerne i
alle ventilstempj.er0 - Yed 0 templets "oevssgelse drejes hastigheds-
armen ; den forskydelige stck "trskker i den nederste an.de af belast--
ningBarmen;, som drejer aig om ^appene i k obi ings 1>0 jlen. og den overste
ende af armen trykker tandstangen ind i brands tofpumpen-. Denne kan
da give b

Starteventilen for iZP--rogul3toren virker^ sa leerige starte-
kontrolleren star pa "a ta r t - ' j aa anart den drejea pa ; !dri_ft f i ? falder
ventilen ned igen*. At regulatoren 1 M?-motoren sa.ledes ikke; i mod-
ssetning til MO-uotorena regulator, kan trsekke tandstangen tilbage i
br^endstofpumpon,. nar etartekorrbrolleren star pa '"si-art", fcrklarsr
MB— motorens tilbo jelighed til at lobe op i omd:-:8 ̂ rvinger (10bsk) under
star-ten-:. Dot er for denne motor- noclvsndigt hur'bigt at dreje starte-
kontrolleren pa "drift" for at ^indga,, at laftspj^Ic^et klapper i,,

Stop'/entilon "D liver staende oppe under alle hastigheder c

Sesttss 'hastigbedefi op fr^ lo til 2 . 7 gar elektrc-venbllen for 2* ha-
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stighed op (?tl" bliver oppe)^ eg apserrer derved for clieafgang fra
"l"-kanalen, men giver af!0b for "2"-kanalenj hvorved hastighedsstemp-
let flytter sig hertil., Pa. 3-> haatighed ga.r 3 op og 2 falder ned,
clien fra J!Sir:, »!"- og "2M~kanaI>5rne kan ikke undvige for henholdsvia
elektroventilstemplsrne l!stcp% 3 eg 2,, rnedens n3"~kanalen blottes
af stempel 3* og hastighedsstemplet stiller sig over !13M™kanalen,
Ved hver hastighedsfor0gelse trykkes tandstangen lasngere ind i braend-
stofpumpenj som derved giver more br-sndstof, (Mndrejningerne stiger,
svingveegtene trykker regulatorakslen Isengere ud, hvorved belastnings-
armen nu drejer sig om sin nederste aksel (traversen for enden af den
forskydelige stok) og trsekker tandstangen lidt ud af pumpen igen;
herved mindskes brgsndstofmeengden. indtil ligevsegt atter indtr?edern

Gar man ned i ;r.astighed? sker dette i omvendt r6ekkef01ge?
idet olietrykket pa. den anden side af hastighedsstemplet nu bliver

det st0rste> nar "2"- og derns3st "ln-kanalen f&r afl0"b^

For hver af motorens 3 hastigheder indtager hastighedsstemp-
let altaa. en ganske 'bestemt stilling, dskkende f1ln-j M2:I- eller M3"-
kanalen, og hertil svarer tre ganske bestemte f jederspeendinger i re-
gulatorf jedrene-, De 3 stillinger kaldea regulatorena 1.- henholdsvis

2. og 3^ grundstillings og for hvert hastighedstrin af oaotoren vil
regulatoren hele tiden s0ge at afpasse brsendstofpumpens ydelse efter
belastningen7 s§. at regulatoren s& vidt mulig kan komme til at ind-
tage den til det pig^ldende hastighedstrin svarende grundstillingc-
Har regulatoren f*eksu pa grund af s!0r i dens bevaagelige dele eller
for stor friktion i pumpens tandatang vanskeligt ved'at indtage sin
grundstilling; vil motorens omdrejningsr variere etaerkt op og ned?
motoren "rouser" y som det kaldes-_.

Den faste aksel for hastighedsarmen ga,r i maskiner med for-
stillermekanisms ud gennem forciden af regulatorhuset 5. hvor den bse-
rer en arm, som ved forstillerstangsn har fat i forsltillerarinen; der
altsS, bevseges af hastighedsstemplet0 Til hver hastighed (hver grund-
stilling af regulatoren} svarer altsa en bestemt foriling*.

I MO- (MS- c-g MB-) motoren gar "brsendatofpumpens tandstang
under fuld belaatning p§. 3* hasjjighec!. (k.0rekontrolleren pa knap 4)
imod et stop, idet tandstangen er forlsenget hen imod maskinens
forende? hvor der ovenpa forstillerhuset er anbragt en overbelast-
ningsventilj en elektroventil7 som lyften, nax k0rekontrolleren i
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forerrummet drejes pa. knap 5- Derved 10ftea en stok, som bar en skra
flade (nedad tilspidsende kile) , hvorimod en rulle pa enden af tand-
stangens forlgengelse trykker, n&r maskinen er fuldt belastet pa. 3 o ha-
stighed-, Eullen er ophcengt i et gaffeldelt lasnkeled, som neenger i
ventilhusetf, Ted ventilens 10ftning skydes tandstangen 4 mm Isengere
ind i brsendstofpumpen, og denne giver da mere olie*

Pa. 5 : hastighed og overbelastning er regulatoren ved fuid
ydelse af maskinen i virkelighaden blokeret "til den ene side", iciet
tandstangen g§.r imod stoppet i overbelastnlngsventilen, d^v.s, en
stigning i belastning (f-,eks.; k0rsel op ad bakke) medf0rer ikke mere
brasndstoftilf0rsel, da f jedrenev selv om de nu bliver overlegne i for-
hold til svingv£egtene? som ud0ver mindre kraft, n§.r omdrejningerne
falder, ikke kan skyde tandstangen Isengere ind i pumpen^ Derimod kan
regulatoren "til den anden side11 regulere omdre jningerne, sa at disse
ikke stiger ved et eventuelt fald i belastningen. Hvis omdre jningerne
nemlig steg v^sentlig, ville avingveegtene spsende regulatorf jedrene
endnu mere, og tandstangen ville blive trukket lidt ud af pumpen,;
hvorved olietilf0rslen igen bliver mindre,

Herved forklares ogsS. 9 at knap 5, overbelastning, ikke virker
pa. maskinerne for k0rehastigheder over ca0 60 km/time (teoretisk
88 km/time), idet belastningen da i reglen er faldet sa. meget? at
tandstangen er trukket tilbage fra sit stop pa grund af maskinens no-
get h?0jere omdre jninger ̂  og det helper da ikke at 10fte elektriven-
tilen for overbelastning.

Eelastningsvisere ?

Nogle motorvogne-MQ, MR og MP og lokomotiver MI er forsynet
med belastningsvisere, idet de ikke scm MO-vogne og lyntog nar auto-
matisk regulering af belastningen.. Bela-stningsvisere adviserer motor-
f0reren om fuld belastning og overbelastningf, De er indrettet som
sma. lampegrupper i f0rerrummene(- Een lampe lyser gr0nt indtil fuld
belastning (MQ og MX liar flere gr0nt lysende lamper for 50, 75 og
100 pot^ belastning)P en anden gult for letters og en tredie rodt
for stserk overbelastning^ Lamp or ne er forbundet med kontaktstykker
og en kontaktarm^ der bevgeges indirekte af regulatorens belastnings--
arm 3
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