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FORORD:
Nærværende lille hefte er udarbejdet efter opfordring af deltagerne ved studiekredsarbejdet i Odense.
Vi benytter lejligheden til at takke vor leder, lokomotivmester E. Bækager Pedersen for de mange
staldfiduser vi der har hentet.
Det er vort håb, at heftet må vise sig at være et
brugeligt hjælpemiddel og vejledning for lokomotivføreren.
DANSK

LOKOMOTIVMANDS FORENING
Odense afdeling
Januar 1961
P. A. L. Jørgensen
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Motore n tørner ikke rundt ?
Det foruds ættes at B 13 og A 35 er slutte t,
Træd på pedale n.
Skift A 08 fra frem eller bak og lyt om tids- og
brems erelæe t smækker.
Unders øg PM omski fteren .
Unders øg A 35.
Unders øg A 85 ved at sætte en vandpumpe på direkt e .
MOTOREN

forsøg er at tørne, men kan ikke dreje rundt ?

Unders øg batter ispæn dingen , falder denne meget , til ca.
3o - 40 volt under start, er der en død celle i batteriet.
Unders øg om der er vand i en cylind er.
Åben indika torskr uerne og tørn motore n rundt.
Unders øg om banem otorre læet A 03 hænger (relæs kabet
under vogn i venstr e side).
MOTOREN

tørner rundt, men starte r ikke?

Unders øg om D 04 løfter .
Unders øg om sikker hedssp jældet er slået.
Hjælp motore n igang ved træk i tandst angen , slip så
snart motore n tænde r.
Åben luftsk ruen på brænds tofpum pen, sæt toldha nen på
brænd olierø ret til omløb, spænd luftsk ruen til igen
når olien løber i en klar strøm, fri for luftbl ærer.
Løber olien ikke, unders øg afspær ringsh anens stillin g,
rens om fornød ent skotf iltere t.

:

MOTOREN

starte r, men gå:r i stå igen?

Unders øg om stemp let i sikker hedss tartve ntilen går op.
Unders øg smøre oliesu gefil teret for snavs, se om palmin-gen er i god stand, kontro ller oliest anden .
Har motore n været starte t uden der er opnået olietr yk,
kan det under tiden være nødve ndigt at spæde smøre oliepumpen ved at hælde olie ned langs stokke n på filter et
medens motore n går rundt.

MOTORERNE

viser ingen ladnin g?

Unders øg A 85

ved at sætte en vandpumpe på direkt e.

E~ af motore rne viser ingen ladnin g?
Unders øg sikrin gen B lo
Unders øg sikrin gen B 29 på tavlen .
Unders øg om magne tiserin gsrelæ et B 28 i skabet er gået ind, hjælp eventu elt ladere læet B 11 ind.

MOTORERNE

trække r ikke på knap

"l/2" ?

Unders øg om startk ontro llerne står i stilli ng "DRIFT"
og er rigtig i hak.
Unders øg om bremse n er løs.
Skift A 08 til modsa t kørere tning, prøv om vognen kan
køre der, skift eventu elt vende valsen med håndta get,
ind imod vognen , svarer til frem fra føreru m 1.
Brems vognen med luft, sæt A 07 på 11 1/2 11 , lyt om
A 31 og A o3 smækker, hvis ikke, unders øg da om vendevals en er rigtig i stillin g.
Udlign bremse n igen.
Sæt A 07 på stilli ng 11 1/2 11 , lyt om A o3 og A 31
smækker.
Er dette tilfæl det, unders øg da om bremse n virke lig er
løs.
Er bremse n løs, unders øg da A 82, læg evt. kniven over.

En af motorerne trækker ikke på knap

11

1/2 11 ?

Undersøg om startkontroller D o2 står på "DRIPI111 •
Undersøg magnetiseringssikring A 32 på tavlen.
Undersøg om banemotorrelæet hænger (under vogn v. side)
Undersøg bikontakter på A o3, de yderste kontakter
skal være sluttede når relæet er ude.
Undersøg bikontakter på startrelæet D ol, skal være
sluttede når relæet er ude.
Undersøg kontakterne på A 04.
Undersøg bikontakterne på A 31 (relæsk. ih. side). ~/·
KØRSEL
En af

på knap 1 ?
MarORERl"IB

går ikke op i omdrejning.

Undersøg startkontrollerne står i stilling "DRIFT".
Undersøg om elektroventil D o5 løfter.
Undersøg bikontakt på banemotorrelæ A 03 v. side.
KØRSEL

på knap 2?

En eller begge motorerne yder ikke mere end på knap 1.
Undersøg ved snydestart om A 37,1 går ind.
Undersøg kontakter på A 37 i (relæskabet ih. side).
KØRSEL

på knap 3?

En af mQtorerne yder ikke mere på knap 3 end på knap
2 og end.hu mindre på knap 4.
Undersøg ·kontakter på A37,2
KØRSEL

på knap 4?

En motor viser afladning?
···-"7?"..

puds dem evt. af.

Motoren gå:r ikke op i omdrejning?
Undersøg om elektroventilen D 06 løfter.
Undersøg om elektroventilen D o5 gå:r ned.
Undersøg kontakterne på banemotorrelæe t A 03.

Vognen trækker då:rligt og ingen ladning på knap 4?
Undersøg sikringen for reguleringsmoto ren A 43 på tavlen.
Undersøg fortrykspumpen ved at sætte toldhanen på brændolierøret til omløb.
Rens eventuelt skotfilteret, - er posen bleven hå:rd og
tæt, fjern da posen.
Hvis

09.

A 35 manøvresikring brænder over, afbryd d. F
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Brændoliefo rtrykspwnpe kører ikke?
Undersøg om afbryder for manøvrestrøm er sluttet.
Undersøg om fareafbryde r er sluttet 3 stk.
Førerplads begge sider af lok.
Startsmøreo liepumpen kører ikke (giver ingen tryk) !
Undersøg om startomskif ter står på stilling
Undersøg om sikkerhedsr egulator er slået.
Undersøg oliestanden .

"START".

Motoren tørner ikke rundt ved tryk på startknap!
Undersøg om køreretning somskifter og kontroller står i
"HUL".
Se om startomskif ter står på stilling "START".
Lyt om startrelæet går ind.
Undersøg om der er vand i en cylinder (åben indikatorskruerne og tørn motoren rundt, mindst en gang rundt med
tørnestang) .
Motoren tørner rundt, men starter ikke?
Undersøg smøreolietr yk (ca. 1 atm.).
Undersøg brændoliefo rtryk.
Undersøg om sikkerhedsk nappen på regulator er gået ud.
Undersøg om brændolien strømmer i en kraftig strøm gennem skueglas på bronzefilte r, hvilket kan være tegn på
at filtrene kan være stoppet.
Hjælp motoren igang ved at trække ud i tandstangsf orbindelsen i forenden cylinderræk ke B (håndtag med kugle,
brug en skruetrække r at tr-Jkke med, medens motoren tørner rundt).
Motoren går i stå når startomskif ter stilles i "DRIFT" ?

Og sikkerhedsknap falder eventuelt ud?
Motoren gå:r i stå nå:r vi går op i omdrejninger?
Mo~oren gå:r i stå når vi går ned i omdrejninger?
Undersøg smøreolietryk, skal være mindst 1 atm.
Undersøg oliestand om olien event. er fortyndet.
(Lugter af solarolie event. høj oliestand)
(Undersøg om der er vandperler indvendig i ventildæksel).
Undersøg pakning på sugefilter forreste filter på maskinens forende ved oliepumpen.
Motoren starter, men der l yder vekselstrømsala rm.
Ladelampen lyser ikke?
Undersøg afbryder for magnetisering af jævnstrøms(=)generator.
Undersøg ladesikring i lille relæskab.
Undersøg om ladedynamo løber rundt.
Vekselstrømsala rm

ladelampen lyser?

Undersøg om afbryder for magnetisering af vekselstrøms(,c--.:))generator er sluttet i lille relæskab.
Undersøg om termorelæ H 22 er faldet ud i store relæskab. Stillingen skal være skråt opad til højre, og
der skal være et synligt I tal i ruden, drej relæet
til venstre og siden til højre.
Motoren trækker ikke, kontrollampen for

A 48

lyser?

Undersøg om bremsen er løs.
Undersøg om hovedluftbehol dertryk er mindst 6,5 atm.
Undersøg om startomskifter står på "DRIFT".
Sæt køreretningsom skifter i parallel , hvis kontrollampen da går ud, undersøg da om en eller flere banemotor er er koblet ud (dækslet f . II).
Undersøg om kontakter på kørelås A 88 slutter.
Undersøg om jordslutningsre læ A 85 er gået ud.
Undersøg om kontakter på manøvrestrømsu dkobler A 82
slutter.

Undersøg P.M. omskifter, stilling.
Undersøg om startrelæ D ol hænger og se om bikontakter er sluttet (store relæskab).
Motoren trækker ikke og kontrollampen for
slukket.

A

48

er

Sæt køreretningsom skifter og kontroller på "NUL".
Undersøg magnetiseringss ilcring A 32.
Tryk på elektroventilen for banemotorrelæ A 03 og
se om relæet går ind (lille relæskab).
Undersøg afspærringshan er for banemotorrelæ og særluftbeholder (særluftbeholde rtryk skal være 5,7 atm.)
(store relæskab , bemærk hanernes stilling er på tværs
når de er åbne. )
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Motoren kan ikke gå helt op i omdrejninger?
Undersøg fortryks brændolietryk, hvis fortrykspumpe
er gået i stå, undersøg da fareafbrydernes stilling
(førerrum og begge sider af lok.) .
Åben luftskruen på luftfilteret foran førerplads II
luften skal blæse meget kraftigt , er dette ikke tilfældet løsen da omløberen over kontraventilen, røret
til højre for filteret og lad eventuelt snavs blæse
ud, fjern skærmen for kontrollen førerplads II bevæg rullen for reduktionsvent ilen, motorens omdrejninger skal da følge bevægelsen, hvis der er lufttryk nok
ellers er der fejl i regulatoren.
Kølevandsalarm ?
Undersøg kølevandstempe ratur.
Undersøg vandstand i beholder.
Undersøg om kølevandvenJil. tor går rundt.
Undersøg om jalousierne åbner.
Hvis kølevandsventi lator ikke går rundt, undersøg da
H 14 afbryder for kølevandsvent i ~ vor (store relæsk.)
klods eventuelt relæet op (En blyant eller træpind
sættes ind under .)
Termostat går ind ved ca. So gr . ud ved ca. 76 gr .
anbringelsesste d i forenden på motorenden i B siden.
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