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rn,. Auwc:Ulelso at !t.lrbine:n og Oeneratorttn Mali ktm fONtftii98 af 

Cen t.t·alvrwkut~-4ørn(t 08 k\U1 ut ••rliåt dermed tor'lrolitft l\ '!røonale. 

K0.1v"r en U.økine dertor 1 Uc,rd6tn 1 .i)1~1f'ten, ,- dtn •eø den ur 
IJi~tr il-tet 08 erutatt~a uod ~?l liea1: n'eAtau:kinci • o" de n duftikte 

~ kinø inuø(j nd EUJ til Centt-alV$3I'lrntcde't •. 

L.B.B. Turbo-Generator. 

Dataz Stones L.B.D. Turbine er konetrueret _for en .Belastning 

paa )50-500 Watt og leveres for 24 Volt Sp1111ding. 

~n beøtaar d en d~drevet Turbine, .direkte koblet til en 

enfaset Vekselstrømsgenerator. 
I 

Turbinen præsterer fu.14 \ Ydelse ved et Damptryk paa 100 lba. 

pr. øq inch es derover (7 kg/oa2). 

G noratorens Magnetfelt fremilr1ngeø ved • flJeal.p af permanente 

hgneter mod øtor Evne til at holde paa Magnetismen, og hvis det 

~etiske Kredsløb brydes ved at trække Rotor ud, vil Ma&1urterne 

•blive øaa øvækkot, -at en Opmagnet1aer1ng ·vil vare nødvendig. Det 

er derfor et gørende, at de øpeoielle Inøtruktioner, som nævn••·, 

under Punkt 13, følges, hver Gang det er nødvendigt a~ udtage Ro-

toren. 
Anvimningør angaaandø Montering: 

For at lette Adskillelse bør Damprør og Udblmsnin&arør være 

torsynet med Unioner nær ved Tu.rbogeneratoren. Paa liguende Maade 

b~r Lødningaai'gang fra llemkaseen forsynes med en Nippel og Led-

ninsaend0n faatgøroa med Kabelako med Xontramøtrilt. Udbl• snings-

rør for Typerne T.O.A. til T.G.D. kan monteres for Udblæsnins lod-

ret opad eller nedad vandret til højre eller til venstre ved at 

anbringe Dakslet tor Udbleaningarøret som ønsket. Type T.G.F. og 

T.G.u. er udfart for Udblæsning opad. 

Damp.Føret kan enten fustgøroø til højre eller til venstre 

(ikke lodret). Hullerne har l/2" WRG. 

Udblæsningsaab111n&en har l 1/2" WRG • 

.Afløb for Vand 1 Turbinehuset er boregnet til 3/8" WRG. 

Man behøver ingen Atte.pningøhane paa. Afløbsrøret • 

.Atgangarør tor elektrisk Ledning paa Klemkassen er forsynet 



ud J/4" WRG. 

Før Turb1Ben koblee til et nyt Damprørt skal Lodningen blæ-

SEHJ igennem med Kraf'tde.mp for at fjerne ~ave og Glødeskaller. 

Ve~ligeholdelae. 
Indexnumrene 1 de følgende Instruktioner henfører til 3n1t-

tegning®n• . (Da er ikke Kutalogn'umre). 
f;!!iø l :J.!1~ De to Kuglelejer (l) og (4), som er ringsmurte, kræver 

nu og da I~ftersyn ( Wakefield • s TG Smøreolie anbefaµea). Der fyldes 
. . 

Olie 1 de to Oliekopper paa den Side, hvor Klemkassen findes, ind-
til da _er fyldte • . J!an maa 1.klce anvende Cylinderoliet da Lejerne 
1.ltke udsmtteø før fuld Dain,ptemperatur, og . denne Olies klæbrige Til-

øtand vil hindre Olieringen• 1 at løbe frit paa Akslen, Hvis det er 
nødv~ndigl at forny Olien,_tJ~rnea den gamle Olie ved at aftage 
Propperne (14) og. (15), 

I 

!§lc~.~lun~.l.1- Der er ingen J;>~dækaler, som kræver Ompaknin8, Udetrøm--
ning af Dam» el1er Vand fra Turbinehuset hindras af ~n Labyrintpak-
ning. Denne fordrer ine,en Pasning. 
paJ.il,;RfUter. Filtrat (47) er anbragt inden 1 Proppen modøat Damp-

. r~rot. Dot skal lejlighedsvis udtages og renses. Dette · er· garuakt!' 

særlig vigtigt, naa~ Fødevand~t til Kedlen er snavset eller haardt, 
eller hvis Kedelkompound benyttes. Hvis det er beskadiget, erstat. 

tøs det med et nyt Filter. 
Ven til,,,!, Ventilen (53) er anbragt inden for Dækslet i Regulerings-
enden at Maek1nen. 

Huak at tilfredsstillende Gang af h!askinen næsten udolukkende 
afhmi1ger af, at Ventilen ka,n arbaj.de frit. Skul.da Gangen blive 

uregelmæssig eller Startenvanskal1g, skal det prøves, om Ventilen 
ke.n bevæge øig frit. 
F:remge..111gemaa.den er følgende: 

.FJederst1ften'fjernes1 og Indatillingasti:tten (45), eom frigør 
Ventiløpindelen, trækkes tilbage. 

Kentramøtri.kker (27) og den ydre Spændeskive (51) fjernes paa 
Regul,atorapindelon (26) og Vippearmen (43) svinges lidt tilbage. 
Ventile_pindelon, som nu er tilgængelig, skal frit kunne glide ind 

I 

eller ud uden nogen mærkhar Gn1dningamodstr:u'1d. se 1''ig. l. (A'1dre 

Udførelse mad lodret Vippearm). 



' · ' ., 

Hvis den ikke er fri, udtages Ventilen, idet Spændstykket· 

~or denne først e.i"ta&es ved Fjernelse a:t do 3 Skruer (Vippearm 

J. 

ud :Ioldør f James f'erat ', idet ,de 3 .Bafæateleeeakruer herfor skrues 

ucl). Stopringen (56) f3arnes fra de)l inderste Ende, og Ventilapin-

delen trækkes ud. 

NB. ·Mwl maa vmre .fora1gt1g ikke at bøje Ventilepinaelen, naar den 
. . 

træk:keø -ud øller aættea ind igen. Saafromt don er bøjet, maa man 

ikke fora~ ga at rette den, men den erstattes med en ey Ve_ntil og 

Spindel. Til Rensnins bruges ren Petroleum. Skraber bør ikke 

anvendee. 
?iaar man skal samle Ventilen igen, maa man ikke glemme at 1.::--

bringe Stopringen i Enden at .Ventilen. 

NB. Naar Stopri.ngen ' (56) igen gøres faat, maa man paase, at Ender-

ne ikke er bukket udad, da ell~re Ve~tilena _Eevægelse vil udstrække 

-aig forbi don , h9lt aabne Stilling, og Kve.drantøtillingen vil- ikke 
væro korrekt. 

}'ør man i gen forbinder Kvudranten ( 44) til Ventilepindølen . 

(55) skydQS Spindcl_en ind ( dog uden at tvinge den), indtil den •-
. --

der stopringen (56). Dette svarer til Ventilen 1 helt aaben Stil-

ling. Vippøu.rm~n holdes saaledea, at den yderste Trykpande (48) 

etøder mod den yderste Spændeskive (51). Kvadranten (44) svingea 

indtil et at dens Huller stemmer overens med Hullet 1 Ventilspin-

deløn. IndstilliP..§øøtiften oættes 1; ligøsaa Fjederstiften, som 

sikrer en.en. 
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Evis Turbogoneratorøn har været ude af Drug 1 længere Tid, or I· .. 
det t1lraad~l1gt at prøve Ventilen for fri Bevægelse, før man star-

. l -·_ 
t er it_;en. Filtret tages ogaau ud og rensea. f 

En Nedgang 1 Omdre~ningstal, som viDør sig ved, at Lyset bliver / 
!' I 

ava&t, er sædvanligvis foraarøaget ved, enten at Ventilen ikke er · 

tri eller ved snavø 1 Filtret. (Se ogeaa Hastighedsregulering s.4,.), 
I 
i· 



Tryg~ (.i_~r, Trykpandørne ·(48) og (49), som overt'ører Bevegelsen 
fra Hogul.atoron til Vink'elarme·n, ar lavet af et selvsmørende · Mate-

riale og kræver intet Tilsyn:, før det bliver nødvendigt at udekitte 
4ea paa Grund at Slid. Den ene eJ.ler dem begge skal fornyes, naar 

det totale Spillerum mellem :.]pændeskivorne (51) og (52) overskrider 
l/)2M (oa. 0,8 mm). 

Naar nye Trykpander _ekal: 1ndsmttøa, ekal Spille.rummet mellem 
Panderne vær& .004" (O,l mm), maalt ·med 0 søger". For lille Spille 

rum vil f oraarsage alt for øtort Glid O& i yderste Fald kan det eko 

rum akal Trykpanderne gøres mindre ved Gnidning paa et Stykke 
Smergellærred, anbra~i1i paa en fuldkommen plan Metalover.tla.de • 
Hegulatoren, Re0rulatoren kræver n~rmal. t ingen Pasning, og der 

fint. 

skal 
ikke -røres vod den, men øku:ldø det være,Jinødvendigt at udøkifto den, 
maa Luseskruerne (20) 1 Re~atorenø inderste Del løanee. Adgans 
til disse øker gennem "Prophul.let" 1 Kappen paa Ia.emkaesesiden i 

· Regulatorenden., senn~m hvilket en lang, tynd Skruetrækker kan 1nd-
fr,røa. 

Regulatoren kan eaa uqtages med don speoielle "Nøgle", som er 
-aedlevaret. Et let Slag mød en Træhamm.ar paa Enden af "Nøglen'• er 
tilstrækkeligt til at løsne den, ·Rotorens· Inerti og det magnetiske 

Tru· af ·aen.åratorfeltet g1vør tiløtrmkkelig Modstand mod :3laget, 
r Ne.ar Be&Ulatoren igen bringes pe.a Plads, maa man være o~gge-

lig ae4 at skrus den stramt paa Akslen og !astapænde Laaaeøkruerne. 
For. at demen:tero selve Regulatoren skrues Iifatrikkeri (18) af. : 
~i w omt n~M• · Før I6flll8Bmtn1ng lukkes sanako lidt op for Vøntileri 
et ø~ablilt for at o~vara ~binen og blæse Vandet ud a:f' den. Tur-
binen ·skal. starts let, enten den er belaste.t eller eJ, forudsat at 

Dam,ptrykk~t er tilstrækkelig~. 

r 



Hamtigbedmr~,~~, er 1Bg• Korrekt lndstilline; af Røgulatoren opnaaø 

l ot'iem1 ved at maa.le Spe,nd:Ln.gen unde.r fuld Balaatnins• Til dette 

Fcrmaal ør det absolut nødvøndigt at ånvendo et Voltmeter" som er 

beregnet specielt tor døn høJfrekvente Spænding, som Generatoren 

giver. Et Vol,tmeter inddelt for ålm. Prekvons er ga,nøke ubruge:tigt~ 

En m~mdre Ændring 1 Regulatorenanindst1ll1ng for at forøge lla-

&ti.sheden kan blive nødvendig efter . en vis Tida Brug paa Grund af en 

rin&s SV:~kkels~ af Fjederen eller ved den meget la..~geomme Svækkelaa 

af de, perm.~nenta Magneter, eom man hru.'" erfaret f .Eks. ved "Magnet-

tsnding", 

. J'o.r at ændrø Farten og dermed ~)?mndingen sættes "Nøgle1;>inden" 

( et stykke sta&l 5/.32i• 1 Diameter) 1 et af .Hulle1-ns 1 Ueguløringø-

møtrikkøn (18). Naar man øør ind i mod Regulatorenden af Maskinen, 

drejor m&n Mat1"ikken 1 Urvisernoø Omdrejn.ingeretning. Dette trykker 

F JedGi r~n ( 23) sa.wnen cg øsar Haatighsden. Drø Jer man Møtrikken 1 .·· 

modent Røtnin& , form.indalcea Haøtighedøn og dermed Spændingen. 

B.egw.eringmutrikken (18) ar eelvlaasende, men naar Regule-

ringen er tilendebragt, maa Møtrikla.a.sen ( 22) vmrø faldet m d 1 øt 

Hak ( d~tte k a."1 høroa ved at lUik). 

,. 
Efter cndt _RøguleriJ28 maa pas.ae, at Spændingen vod tuld 

~lastning et~mm r overens med dan Spænding, øom Lamperne er be-
stemt for. 
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l 
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Ve~ligeholdalsesJa4t@[.a_ ' 

VærktøJ 0 Tilbe~ør og Instru.m.epter. Reparationsvmrkatedet . skal. være 

udøtyret m~d følgende SpecialværktøJer, filbeluor og Instrumenter 

( øom kan· te.as · hoø J. Stone og co. L'td.) 1 

l. VærktøJsudruatning indeholdende VærktøJer tor L.B. B.-Turbo-

gener ator. 
a. Topnøglo tor Regulatorholder 

b. Aftrækker tor Kuglelejer 

o. " " 1'u~b1nehJul. 
4. Lukket Nøgle .tor Turb:l.neh~ulmat.r1k. 

•• Topnøao tor Kugleleje 
t. s~~ngnøgle fora og e 

g. Laase~trimmøl for 1Urb1nehJu1 

hos 3• Rø rtormedca Dorne til KU6leløjer (Fise 6) 

~ukk~t Nøgle tor Ve_nt1111,u1 og Prop tor Fil ter• 
, 

2. "JP.~;Jf€ilf 1
• (se F1g . 6} (Jern.r1n&t der "holder" paa Magnetismen). 

J. Op-.gnstiaer1Jll&ean.ordn1ng ·- anvendelig for 24 til 32 Volt (Da-

mærk t at donno Spændina e.r nødvendig, da den indu.o,redo Spænding• 

::om opstaar, '. naar man a.f'bryder s trøm vad høj Spænding, er farlig), 

4. Amp~rcmtør (Jwvnstrem) kom:plet . med Shunt med Maal~ omrasde 5 - 0 

- 150 Amp • ( Kt-edøløb 24 - 32 Volt)• ·. 

5. Voltmeter til Vekselstrøm bestemt· for Vekselotr~m at høj Fre-

kv<au (O - 40 Volt). 
6. ,run_p~reæeter for Vekselstrøm bestemt for Vekselstrøm (0 - 25 Amp.) 

e.t hø J l!'rekvøns, -komplet cø d Jhunt. • Ilv1a Strøm _for Opmagnetiøe-

rtq ekal tages fra et Batte·r1 eller en hvilken som helet and•n 

... konatant Spændingakilde akal følgende b~eø i . 

7. Variabel Ue4stcnd tor Opmagnetiserin&sanordning mød d1verae 

nin&er, kcaplet med lll!omentntb1•ydø1"'. 

i 
Led- / 

Opmagnetiøering eller "Ladning", .øom Prooeaeen 

b•1UW1les, er yderst øimpel, men da deri ,medfører Brug at apec1ell• 

elektriake A.Pparater, bør den kun overlades til dermed tort~olige 

Jilektr1kere. Etter Opmagnet1eer1ng og Montering maa Generatoren 

prøveø tor Spænding og Ydelae, og Hastigheden regule_roa, hvia det 

er udvendigt. (lU3 • .BrUg kun de • Vmrktr,jer, eom nævnt under Haøtig-

hederegulering Side 4). 

I 
I 
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;; .-u~ t~z. .. isti 1J.~}d~~~•l cu,...Q,1 tlt1t. ,u.1betli%l.ss t11. het~~·tt• J.ft J• 
l. · :~ ~~Qen u.u ~:t &JJ~wti ffti A r:~.i rw:.-a't.~ro •.• , ft:i;(U'" æMfil b -~l :o t d~n t~ r 

,; 

v "!."' i d ~n ti-ll~n."' n1lih tn :!J."Wl-1 • r~r- dGn 't~8~» 1 t'U6 l ~cn •• 

,,,,t-~n~ t o l1.'" v.p~11a t it;e r1nz 1 

;; "t e:: ilt!to ~~rl~.t).11 -;t at tU;Qi)J11:vr'.u ~:l.u~bbi11~en.A n tor .. ~'. ~TtfJ-

~Jt~x- n.r; . 
J'\P.Q!liil 1 "i,ø :ulc\OJN! ~ l en 04.t 6~l t't'illØ .U)U f'iå~·e r: 

1 . ~~.k J;~ · c$tlt1itin o» ø~ l u ;.lWt~let 1 ;~•.i~ul-1tt1l·rn~~n t.1lQ!~& 

3a iCt!1tr~ritw1r:Uuu~ftø ( ..:7 ) fi~4ilUla1Uai~·lndcløii ( a6 ) -flf aknes 

Gø d n 34N J~o~ tv-o ( 51) ar1aacu. 

~• i>' J-~~!:"~t!t.:t,~m f'JM.~s. o~-. ln,Jøt'1,lllr1t,~uøt1tt~n (4) ) 1 }:;vttt.'4l"• ••J 

t · 1~~, ~a ud , ø~ V1 tUttZln1":.t~n (4J) • uoa b :~ r Tr;;·kp11:rn:h.i:n1 cV1t~ 

g,1H1 ti4 .klt\i? ftJ! i~:;~Q\~rQp1fl.jt1lon ( l!e} , o~ tGzn iaii~l"Gt·• ~~ ø-

~ ,.;. V~ ( ,z) ~'ta.pc. ( r~,. t Jel".llff~ bttli!J . Vf·1: ~~-n •d Hol.1~r ) • 

4. ~ ~vt•~z.~t a:?tru@a l.i,~ Oit !Jt~rti.~.; , m» n.v;\'itm 1 ~~~'c! tn#omhim irona 

i~o. 
!-. Jr~ 1t·ilv~:a4~,t:, tikrn~iiJ.• 1 i~u~i 1 H&fr~tor~n;J~n t ~~~:J, •" C)f't1u• 

"'I htWø luwl?itfl ~ltt~trt ~d c,n E~l:lb~t"- ell.~1" 1:a.,~r I J(4!'1t.-QO d~t.. 

ti3 ke2.~l.ot ~d \"en-til og Vwnrt1lv1v»• •~t"m. 

L. ~~ka,~t1;1.ll'.'ltt& ( ~O ) 1 i ndti f"tattl J'J;1dø ( lSt ) ar f ifl[:} l i4'tOr~~ l:'i.l~ S . 

( Di~~~ l;.øl.J~Jt n~Gtll.t:~tør~n t',~tl~ JJWic J . .k JlQnj . 

·1 • ~w·t~l4 ia(;)ia ~Y-~~i cll6 t l.U' 'k{1iå~ liøt~ O OJ~ uluu :r 'et.'~li1to" t• løa v ·4 

t1-t :U~; j'a~ ~t1J.;-6l~lw!?t{~ <; a ~t1 en rlt~"'?tH".'• :;~n t~t.,wn~t10~ . a.oa 

@lit tUt}t"ir,;~11 -t y ~,w:1 t1l~tr~kclt.t; ~o-:ihs"'~t~~.tl :rm:i : d~t lotto ;·;3.tl \ 11 SOr'j 

er Z/1.$\41/G~:~ iet" rm. Jo, øØllatoron ) l.l~r noJi•~~~~vtrA. 

\ 

r' 

t 

\ 
t 
r -

3. i.;cl t-~t1~ 1 .. ~~tl#l:~rt (Jl) l ?~J:~ållÅto1."'~n,j .fli t1 .f J-G rnø•• oa; 1t.!1:~t:- \ 

:-øn <"..tt ,r1a.!~o , 1<4ø'C ~1 nkl:-u~r do ltwi~,,. r~o.1• .. o , ~iit~.l&4ll'e 

- i u~ tø Gvv1:adl'~ll@~ 1 lJmH~b't . Vt1a te~, ~k.nten :. :-
.,.. ... 1- ,.,,-A ·.M. -,i.. . ...... ,L,~ .. .. I <> ·• ,..~,._.- l,,;;....,.; ,..,.. - .• w• Jl·w~ - W 6"" J,Vliilii,..,.W 7t> ... ~~·U e 



g.., ~~ll:lf-~$t .• :1 Ltt~•trikkon (2) l~~~u. o ... : -.:'aJailtl.l~n ( ~: ) ~ - . 
,~ø ,~l ~t.t'i.kktH·i , a~za uu kat, lilt~D v~d et ).~ t · ~.a.~~ l"a.;l,J.'-

A i : 1~ 0110-
~ (:.- -. ~ " ,~i. wj(t:i~~v&u ( J ) Ut1J &., J.t icwt:"ihl•.::'111 fJorr~a 

::J~~• (l!J l . 
t--------~----------__c_.-"c------'-------.,-----------------

lO. V~i al ~Wtl1 't~d~ "ltl.~~rr"~ ~• l ::;t,,t,uitt-1 far }:ol t!lit• w:·to&eø f~l•-
lcJsl · fra AadcHt. ~!stm.u~i tør I;tYrlBci ( 41} · t J~J"'M-.9e ( tie l ltt•l, 

· 1~1• a1, er t4ttJ , f3~rnøu te't ø~n øui ~::l~t ( 29 ). 
u. fir3 ~14• • ec-- lwlll~r '.':økulefl (29) i L~i uliitoi~a4~m, ukru~a w'I, 

c · vud ot l1&1t Jl.il.l~ •d! øn ll~P l11um~fl .nma,l.$t o~ i J~~i!! v ed 

1. 

I-ijælp af en SkruetrækkfDl eom smttee ned 1 Kanten. Rotoren ( 46) 
kommer eaa til Syne. 

· 12. Nu gaa,r m.at1 til Turbinao.nden og fjern.er de Bol te, som sikrer 
Dækslet (33) 1 Turbineenden, øg Dælcele~ løeneø med et let Slag 
paa Turb1n~m.iaet mød en Kobberhammar, Rotoren ør da parat til 
at trækkes ud. 
lidvarsøl. Trsk ikke Rotoren ud, før det følgende or foretaget: 
Fjern~J.e9 af Rotor-: Genaratorf'eltet frembringe s af kra:f't1gø 
Mø.aneter mo4 øtør Evne til at holde paa ~gnetismen. Rotoren 
f~erorøom "Keeper" d.v.s. slutter det magnetiske .Kredsløb 
1geø{)m sig. Rvi.a dette Kredaløb br~dea, selv kun momentant 1 

vil ~neterne evmkkes og vil kræve Opmagnetisoring. Hviø man 
ikke · har · til Herus1gt at op~"!lotiøore .Maokinen, maa en "Kee:per" 

. ' 
indææ1rteø sam.'t1d1g med, · at Rotoren t~ækkøø ud af Generatoren. 
Hviw man ikke har en "Keeper", ma.a man benyttø et Oj,magnetise-
ringeappara't øoa Er.etatning. · Uvis Maskinen skal opm&gnøt1eerea 
Eii®nere, er øa.adanne Forsigtighedsregler ikke nødvendige. 

' . 
I 



lJ. I?or at 1ndøæt~_ø "Keeperen" (eller 0_pmagnet1ser1~sapparatet 

benyttcrt ts:0!4 eaadan) lader man en Modhjwlper underet"tta Tu.r-

binem.ieet , medens "Keeperen" skubbes ind fra Regulatorenden cg 

· erotatter øruucdes Rotoren uden at bryde dot mattnetieke Kreds-

løb. Ogm115neti~eringsapparatet er en kraftig Elektroma&net be-

wtemt til at· pa@sø tæt m-øllem 0-anaratorenø Folsko • 

. Der kræves fra 100 - 120 /r.m_p. Jævnstrøm vød 24-32 Volt 

(d.v.e. 3 kW) for at opmagnetiaere Maaneterne. AT-5 "Liliputtt 

T~tbelyøsni~sdynamo v_J.l kunne levere donna Strøm 1 den korte 

T1d, raom er :m,4vend1g. · ;Hvis en caadt-in Dynamo ikke er d1øpollibøJ 

lti1..~ et Batteri e.f Togbelysninssakkumu..latorer benyttes. Hvis 

kun 81!1.aa Celler er dieponible, kan to .Batt~rier anvendes 1 Pa-

ralleltorbindeløe. ·Opma~ut1aer1ngea;pparatata enø .rol ør rit-

1«.t 1 sin yderste Bnde, og near Apparatet skydes ind mel1em 

Polskoone, ekal. dor.ne Fol anbringes paa Generatorens .Kl.emåkrue-

c1de. Dan pce1t1vo Pol er mærket med et+ og skal forbindca 

· tU Strømkildens pooi 1i1vø Pol. 
----

_Qvp..a,æ;etMe ring . med en Togbely:sningødypam.o • 

~•• aabriqoa paa Prøveplan og forbind•• · direkte til _Ap,,. 

• paratøt 1 scr1o m4 et øpl,renter 5 - 0 - 150 Amp., men hverken. 

~ed Omskifter eller Afbryder. Efter at have prøvet Polariteten, 

8. 

atar'tes DJ!P..amoen og reguleres op i Hastighed, indtil den giver en 

St røm paa 100 - 120 Anr.9 •, som kun behøver at opnaaa i nogle faa 

S®lrunåer. i~arton 1·e&U1eres sa~ gradvis nedad, indtil Maskinen 
. • ,.-< 

atopne~. Fo~bi dl tdl , · · - n e se . Jl. Dynamoen man 1kka brydes, før Dynamoen 
er g aet 1 Staa. 



9Jæi;t , ."':,!,li,,r~~~µig m~ .. d et ~Oåbelysningiabattej~,..:. 
Hvis me.n vil ben,ytta et Batteri• kræves følgende Udruotning: 

.I.!. En itlomeintloliva:f'br~dør med et langt Brydningeatyldt0 grundet paa 
J-ippar~tet s . induk•tiva Følt . 

'!.L Var1&bel Mod~tø.nd mod 10 Trin og flerpolet Afbryder. I det 

s1dstø Trin med al Medmtanderi 1 Kredsløbet• m.aa Str~mmen i kke 
ovareikrido 5 ~ - • , · Kredel.øbet skal da ai'brydeø af Knivafbry-

deren .,og ikke med den bevægelige Arm paa sidøtø Modstam'lstr1n. 

!J. Der ~nvende a Ja:wnøtrømøamperem.etar 5 - O - 150 Afnp . 
Appuat®t torbin'1oa .,mollem Polerne med aabentstaaande Kniva.t-

bry(.h1).1!.' eg Kontektar~en paa sidste Tr·in med al Modstand .1 Kreds-

lø'b~t . 
Efter ~t have prøvet Forbindclaez-ne og Apparatets Pøler 

·f,jJ..utte~ førbi!(ldilløen v ed a t l ukke l<.nivafbryderen, og strømmen 
for.i'Øgea ved mt bevæge 0mek1.ftera.rmen, idøt man gradv1ø udokyder 
~edS'tS1rJ.d • indtil Au.<p~a--eme.tret vise i· 100 . - 1 20 Amp . Efter at .. 
have VGdlig~holdt fuld strøm nogle faa Geku:nder, føres Armen 
lru1gsoæt tilbagG for Qt indskyde f w.d Modstand , og Knivafbry-
d®ren åabr11tHll førmrt, r1aar Strømmen er fald et til 5 J.J».p. • Mag-

n~tiser1!{l..gespparett!t z.r~a ikka ta8e ø ud . 

GkuliJe ved en Fejltagelse :.itrw,m.man blive tilført den mod-
ea t ·t e Voj,. kan dette b@rigt i ge s v ed at v ende Apparatets For-

bindels@r oi e&.itte :.:s-trømmen til i gG n som tmgivet • . I dette Til-

. t æl.da er det tilraad@ligt at ·gentage Prooassøn en Gu:ng til. 
~'z.,w.uald.Jlen vil frembring e . Strøm lige eaa godt mod clen gale Pola-

ri tet , m:n det er bedre at bevare . den oprindelige magneti~k• 

Polaritet . 



----·-----
G ,..., n. · riallf.!:(j l $ tl af ~otor., · 

-r • - :1, . .. ,. ctr . . - . 

14. E!t$r Ogmagn.otiser1~ maa det magnetiøke Kredsløb ikke brydes. 
For igen at anbringe Rotoren . i Stator, sættes denne ind 1 Tur- 1 

biaeenden, m.edenø en l~dhjmlper støtter Opmag,netiøoringøappara-

tet, msdenø detta trwdt@ø ud af statorøn. 

ska samtidiot)• 

( Se Fig • 4 ) ( skal 

Rotoren maa ikke tages ud efter Opmagnet1eer1ng, medmin4r~ 

den erstatte a· af en ux:eeper" ( Sø Side 7). 
Samling : 

g. 

15. D slet (33) 1 Turbineenden genanb.ringeø, ligeledes :Oolte mad 
' .,; 

.FJede1·~kiv0r, og man strammer an. 
16. Dæk~let (29 ) ~enanbringeø, og Boltene med FJedersk1ver utram-

m&ta Jævnt u. 
17. &ening tor Smøring (41) anbringes, · og man fastgør øaa Kugl•• 

leje (1) paa Akslen, idet man anvender det specielle VerktøJ, 
eom er leveret me4 i Udru.stningen, beregnet til at fastgøre 
den indermte Ring t1l Kuglelejot. Tving ikke LeJet og vær om.-
hyggelig mad ikke at beøkadige Gevindet paa .Altsl:en. Smørerin-
g n (39) tareø eve,l" Løjet, saa at den hviloJ;" paa l5ssn1ngen (41). 

18. S»anderiag (3) paaeættea, og Lejetaatrik (2) øtramuø godt an 
med To~nøglo ved at let Slag. 

· Lw.uJisøkruen paa LeJemøtrikken skrues ombyggelist faet, 
ig. Dækslet (Jl) e.nbr1ngea i gen, idet man iegtteLger, ~t do to trem-

•Spr:!ngond 0 Stitter naar op til Toppen af Olieringen. 
·N:n . st:1.ftarne er der tor at forebygg~ tilfæidia Anbri:ngeløe at 
Ol1er:1ngeu Stilling paa Akslen. 

20. Den in.d@rota Ends at Bet,1Ulatoren skrues stramt paa ved Hjælp er 
Topnøglen med et taat ·Slag ·i Uretø Omdrejningsretnillg paa Tvar-
G~engen for Topnøglen. Laaseskruerne (20) øtramn.eø omhyggeligt 
an . 
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21. _He&'illatorll.us et (ll) enbringea igen, 13olte med FJederakiver paa-

s tteø o~ st1·ammes omhyggeligt. 

22. F~r man eamler Damprøret igen, renser man Flangeoverfladen om-
ey5gel1gt for gammel Pakning, og ny Pakning paaaattoø • .Brugen 

at speciel Grafitpalmingaoompound anbefales. Dette bør ogsaa 

~· anvendes til l3oltenof det vil bevirke lettere Udtagning d , 
0 . 

diaee. Denne øpeeialle Com~ound kan taale 315 C og kan taaø 

hos J. Stone & co •• 
23. Prøv Ventilen (53) to:,:- at se, om den arbejder trit. (Se Ventil/ 

Side 2) • 

~· 

24. Den 1n4ra S_pændeeld.ve (52) enb1"'1nges igen, 08 man passer ruaJe 

pea, at Stiften aennem ·Akslen griber ind ,1 Hakket. _ Vippearmn, 

der barer Trykpandon, ovinges 1 Stilling, og den ;vdr• Spende-

skive (51) pae.ø~ttea. · Derpaa anbr1r,.geø Ko!}tram.ri,tri.kkern• paa 

Røgulatoreyindelen og tiluidst Spl1 tton. ( Se Side J angaaendo 

Tryk)andernoo nøjagtige Størrelse). 

10. 

'Il:r:L" .llj.,ng:, :sftør at Turbogeneråtoren i g en er s amlet, økal den 

prøve~ for Spændi ng cg Fuldf art, 9g Parten reguleres, hvia dot tin-
des VØud1gt ( Side 4) • 

N:B • .Beeyt ~.m det · epcciolle Instrument eom nsrmt und er Haatigheds-

r ee-uisring (Side 4). 

. 
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jf~OJ°Cior,;i.gtii. er,p,.,f ~ <l7l'~1n0~Jid llJ)p,_ 

Skul.do det blive nødvendiat at afmontere Turbineenden f . Bkø. 
for at forny ~æloj3 ·(4). gaar man frem aom føl.ger • 

l , Døprø::et ZJernes , og Dækalet (13 ) 1 Udblæuningeenden aftae;ea . 
2. Splittøn (lO) 1 Tarbinehjulam.øtr1kken ( 9 ) fjernes, og HJulot 

hin/'rem 1 st c!rejø vød Hjælp .af L&aseøtrimmelen og to eZ Bolten• 

fra Dekelot 1 Udblmøaningae,nden. Af'trmJmh.1gspladcn fastgøreø vø~ 
· t skrue do medl<Z:Vøredo Bolte 1 . dø tilsvarende· .Hul.ler 1 Tu.rb1n~- . 

h3tiJ.0t (1 ). liidturuen iitramm.eø mod Akselenden , · og man giver 

Skr~oh~ved~t et lot S1Qg msd en Kobborhammer. TurbinehjulQt læn 
da tuitegeo (Fig. 5) . Akselkilen (8) tjerr:.eø fra Akalon . 

) . m.rnet (12) 1 Turb1n$enilon aftageo, idet man 1r:.g'ttager , at Flm.n-
.. 

1e.1"no rem.sera, øg J?aki."llingar fornyes, naar de igen ekal anbr~ea 

4. Vandia.følylil&ningsb~sningen ( 57 ) aftages, og Stiften ( 58 ) at bl ødt 

Sta.a.l, som holdær denne paa l'lada , a.f'tagea ligeledes'. 

; . ~~slet (J5) 1Ha~oø G.f ved Hjælp af Aftrækkeren. 

6 . Lsaeeek~on løses, og Lojømøtrik ( 5 ) og Skive ( 6 ) :f'Jernes ved 

HJælp af T@pnøgl@n E. 
7. Ved HJw.p af Aftrækkar f'jørnea Kugleleje (4), idet man er om-

l Yf.mcilig for ikke at ødelægge Olieringen . 

B. Hvi o det oneksa at fjarn0 Dækslet ( 33) . 1 Turbinconden, fjern.øs 

t<1r~1. Eøc~en for Smø1--1ng ( 42 ) fra Akslen. Saafremt det er 

t.~. kan dot tJornea swru:1en med Hu.møt . 
r------------------- - ·-
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l. Xbkclot (JJ) 1 Turbineenden paaeættes igen og etrammeø an (FJeder ft~ 
k1 vor anvenuaua). 

1 
' &w.ung (42) for Smøring og Oliering (40) anbringes paa Ake- -· 

l øn, idGt mqn 0:1.\ygseligt · eørger for, . at . d~nne hviler paa Bæs-

.ni~ oa. 

2. Kuglelejo (4) anbrlngeø 1gen vec:i HJæl.p d dot leverede ~'peoial-

v~ktQj. LcJ@ckive (6) oa LejQmøtrik paa.a.gttcø, og Laasoøkruon 
s»ænd tH9 • 

l• D~alet (35) fa:1topmndea, og .Dolt& mad Sprandeekiver etrmmzuø an.i 

11. 

4• Stif ~n (58) og Dtløning (57) anbringea. 

5. il s mør a mod speciel Gratitpakn1ngsoom9ound for at være 
etkk r :paa. dampt 1; · Fetrbind0lse, hvorefter Turbinehua (12) pas.-., 
·s , t s, og Bolte med FJederek1ver ø:trammea godt an. 

6. Hjµll -n1n~astykket gøra ø tast, cg Kilen anbringes 1 Akslen. 

f r 1noh Jule t sætteø paa ·Plads igen. Hvis der skal anvendes en 

ny Kile , da mas. alle "Grador" o~gseligt t~erneø. Møtrikken, 

for MJulø t peaskruøø og ·spmndea omhyggeligt med den a peoiello 

· futø N@gle. En Split, scm pasæer stramt i Hullet, indsættes,. 

· os Bndsrne bøjes fra hinanden. 

N • Hv'.ilJ man har a.nbr04t . et nyt TurbinehJul, man Akslen anbrin-

g s })&9. 2 IDaivmø• Øl d'bal.&noereø •aet nøjast.ig't. 

I I • 
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7. Mvis D~p~yøGn har varetaftaset, skal Flangerne renseo, og ny 

)?slming l/J2" ti1k paalcgges (ca. 0,8 mm). 

N:B. Tykk~laøn er vigtig, da den regulerer Afstanden mellem Tur• 

b1n®hjul og Dyse. Dysen er indreguleret 1 StillingD:~ :raad
8

ø~. -

0

r l 1
. 

~t mod ~J'tift , inden Turbinen f orlador Fabrikken. ,..,.. ... ..-.. 

-1,asen Vanakelighed med e.t anbrinse dtn k orrekt. Ved Montering 

o.f en ny Dampdyea , akal den monteres aaaledes, at Afstanden fra. 

· døn ydør@tG f:l_pids G.f demiø til Sk.ovlhJul.eta J?er11'er1 er l/32" 

Gi en 'r'if :;t1f'tl pa.ae1\it1rtes, . hvis d.o'b er nødvendigt. 

8. D~røro't p~krueø i gen med nye l?akninger, smurt med speciel 

· Palmir'4Js@om&ound mød Grafit, for at sikre dam~tmt Forbindelse. 

g. 1 - Bløt 1 Udblæsn~æendøn paaøeotteø, idat man :fjern.er alle Spor 

af e~l l?w.ming fra Flanger og paa.løgger ny brun l?apirpakniDS 

.( J7 ) aivars·h:·øget mad epecial. · Grafitpakningeoompound. :Bol to med 

· Fjoder~k1ver peaslu"Ues i gen. 

l,* r1n1e • Som en ll1ndr!ns mod, at Olie øiver b.en 6-i(l ~.Ju1:1len, er 

.;c!er ·o:a'bra&'fi Piltpakni~aringe (30) (32) (34) cg (36) i HUler 1 

I 
' 

l 
L 

Jmsa og .Dt2kølor. Naar Generatoren efterses, or det e.f Fora1g-

t1&hedahensyn bedst et foi--ny di ose ~,il tr111..ge • pe behøver ingen / / 

PMru.~ ... ~ll4er Drif ton. 1 / 

J<u 3 Le.L8:.Jer-

fa3 6:!)o~ 
-Il- 6.3 06 (Z I{ I. ukl<el lve) . 
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