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TMa 2 329/1961... '"2)/7 1964,.fTokal 28Je 

Idet henvises til ovenmevntø skrivelse meddeles herved, at cier til levering i 
centralværksted.et, Årbu.s, er indkØbt• 

1;0 stk. kul 1 tvillingudtØrelse med metalbØjle (6,2j + 6,25) x 2S Jt 32 mm, 
kval. lin 98 B, 1 Øvrigt i henhold til vedlagte Titan tegning 
BT 4588, (bJæ).pedJD.amo 11 tra MT)• 

Leveringstid ca. j - 4 mineder. 
Reservekul at den oprindelige kvalitet ... Ilt '4 D - bedes kasseret, når foran-
nævnte tt1,ø CarbODeø kul er modtaget. 
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HOVEDGENERATOR. 

Hovedgeneratoren består af en jævnstr;msgenerator med 
typebetegnelsen H 2/35, der er sammenbygget med en syn-
krongenerator med typebetegnelse BG 57 / 15. Jævnstrøms-
generatoren har en ydeevne på 267 kW ved 1200 o/min.; 
driftsspændingen er fra 380 til 600 volt. BG 57 / 15 er en 
trefaset 100 per. vekselstr;msgenerator, der yder 30 kVA 
ved cos; = 0, 8; driftsspænding her er ca. 150 volt. An-
ker og polhjul er monteret på samme aksel. 

Lejer. 
Hovedgeneratoren har to rullelejer. Lejet i akselendesiden 
er SKF type NU 322, og lejet i den anden side er SKF type 
NH 318. Begge lejer er forsynede med fedtventiler, der 
sikrer" at lejet ikke oversmøres. De udvendige lejedæk-
sler er forsynede med smcJlrenipler, hvorigennem lejet, 
medens generatoren kØrer i tomgang, smøres med: 

Fed,ttype: Andok BR. 
Fedtmængde: 100 gr. pr. leje. 
Smøreinterval: 50. 000 km. 

På undersiden af lejedækslerne er der en sprække; heri-
gennem slynges, når maskinen har roteret nogle minutter, 
alt overskydende lejefedt. Det udpressede fedt bcJlr opsam-
les og kasseres. 

Kul for kommutator. 
Ved inspektion af kul og kulholder aftages skærmene over 
og under kommutatoren. 

Kulantal: 18 stk. 
Kuldimension: (10 + 10) x 32 x 50. 
Kulkvalitet: EG 14 D fra Morgan -@G 98/itf_.1 

-f;:a Le ey. 
Kultegning: BT 4543. 
Mindste længde inden udskiftning: 20 mm. 

Kullets kontaktflade skal være silkeglat og jævn. Ved gen-
montering bcJlr det iagttages, at kullet kommer på samme 
plads og med samme orientering i kulholderen som tidli-
gere. Kullet skal gå let i lommen; er dette ikke tilfældet, 
renses denne med trykluft eller en blØd klud. 
Samtlige kul kan demonteres uden ændring af børstebro-
stilling. Ved montering af nye kul skal kontaktfladen til-
slibes, således. at kullet ligger an mod kommutatoren med 
hele sin kontaktflade. 
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Kul for kontaktringe. 
Ved inspektion af kul og ringe aftages skærmen foroven på 
statorhus. Skal kul demonteres eller skiftes, fjernes des-
uden de to påskruede skærme på lejeskjoldet. 

Kulantal: 4 stk. 
Kuldimensioner: 10 x 16 x 30. 
Kulkvalitet: EGAD fra Le Carbone. 
Kultegning: BT 4557. 
Mindste længde inden udskiftning: 17 mm. 

I(j>vrigt gælder samme forhold som omtalt under kul for 
kommutator. 

Kommutator. 
Kommutatorens kontaktbane dækkes efter kort tids k(j>rsel 
med en brunlig patina, således at farven her bliver lidt 
mØrkere end udenfor banen. Denne patina er af meget stor 
betydning for kommuteringen. Derfor må enhver afpudsning 
eller slibning på kommutatoren undgås, medmindre den er 
blevet beskadiget ved rundfyr eller er blevet urund. 

Max. tilladelig urundhed: 7 / 100 mm. 
Efter en eventuel afdrejning eller slibning må micalamel-
lerne underskæres igen, således at micaen ligger ca. 1 mm 
under kobberlamellen. Alle lamellekanter reifes herefter 
ganske svagt med en trekantet fil, og til slut pudses kom-
mutatoren ganske let over med meget fint sandpapir for at 
sikre, at alle grater er fjernet. Kulholderne må efter af-
drejning indstilles på ny, således at afstanden til kommu-
tatoren bliver 2 - 3 mm. 
Er kommutatoren meget mØrk, kan det skyldes 1.) for 
kraftig belægning af patina (i reglen forårsaget af mindre 
velegnet kulkvalitet), 2.) overophedning af kommutatoren 
eller 3.) tilstedeværelsen af olie eller oliedampe; hvis det 
sidste er tilfældet, renses kommutatoren med en blØd ren 
klud, som eventuelt kan være let fugtet med benzin, hvis 
kommutatoren er meget fedtet. 
Hvis kommutatorens farve er uensfarvet (lysere pletter el-
ler striber), kan det være tegn på begyndende urundhed. 
Almindeligvis er det uden betydning, når blot de lysere 
partier stadig er dækket af patina. 
Micaringen på kommutatorens krybeflade mod jern er be-
skyttet med glasbændel og lakeret med en speciel rØd iso -
lationslak. Denne flade skal i særlig grad holdes ren for 
støv og kulpartikler. Den kan renses med en benzinfugtet 
klud. Er det nØdvendigt at lakere den igen med rØd isola -
tionslak (lufttørrende), aftørres den yderligere med sprit-
klude. 
Kontaktringens ompressede micaisolation behandles pc! sam-
me måde. 
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B(/>rstebroen. 
Kulholderne for kommutatoren er anbragt på. en drejelig 
ring i magnetstellet, og denne er fastlå.set ved hjælp af to 
spændestykker (pos. 0) foroven ved statorhusflangen.. B(/>r-
stebroens stilling er af meget stor betydning for kommute-
ringen, og den rigtige stilling er markeret med en pil og 
et hak i stellet. 

Kulholderne for kontaktringene er anbragt på. en fælles iso-
leret tap i lejeskjoldet. 

Anker- og magnetspoler, 

stator- og polhjulsspoler. 

3 

Disse spoler beh(/>ver kun ringe eftersyn. Det på.ses gennem 
jævnlig udblæsning af generatorens indre, at spolerne hol-
des rene for st(/>v og fremmedpartikler; navnlig magnetiske 
partikler har en tendens til at lejre sig på. spoleisolationen 
og efterhånden beskadige denne. Nå.r maskinens indre blæ-
ses ren med trykluft, må. det på.ses, at strå.lespidsen ikke 
kommer for tæt til isolationen, idet en koncentreret luft-
strå.le kan rive isolationen op. 

Spolerne er udvendig - med undtagelse af statorspolerne -
beskyttet med en grå. luftt(/>rrende isolationslak. Så.fremt 
denne efterhånden slides af eller beskadiges, må. der på.-
f(/>res et nyt lag efter omhyggelig rensning. 

Ankerstavene er isolerede med glasmica og asbestbændel 
og bakeliserede. Ankeret er vacuumimprægneret i termo-
hærdende lak nr. 555. De (/>vrige spoler er isoleret med 
glaslærred og mica. Start- og vendespoler er dyppet i ter-
mohærdende lak. 

Shuntspoler, viklet stator og monteret polhjul er vacuurn,-
imprægneret i termohærdende lak. 

Shunt-, serie-, vendespoler og ankervikling er prcpvet med 
2, 5 kV. Stator- og polhjulsvikling er pr(/>vet med Z kV. 

Demontering og montering. 

Ved total adskillelse af generatoren gå.s frem på. fcplgende 
må.de: 

Kulb(/>rster fjernes, kommutator og kontaktringe beskyttes 
mod overlast med presspan, som lægges rundt om over-
fladen. Udvendig lejedæksel i kontaktringssiden (pos. X) 
aftages f(/>rst (6 stk. ½" skruer). Derefter aftages slyng-
ring (pos. Æ) (3 stk. ½" skruer), hvorefter yderring for 
fedtventil (pos. Z) og rullelejets styrering kan aftages. 
Lejeskjold (pos. U) kan nu demonteres (8 stk. ½" skruer), 
ved benyttelse af de 3 gevindhuller for sprængskruer (pas 
på. ikke at beskadige rullelejet). Skal rullelejets inderring 
fjernes, benyttes aftrækker, og der trækkes i den indven-
dige tætningsring (pos. Y), som samtidig fjernes. Leje og 
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lejeskjold i akselendesiden demonteres på tilsvarende må-
de. Statorhus (pos. Q) aftages, når man fjerner 12 stk. 
5/8" skruer i flangen (brug sprængskruer). Rotoren er nu 
let tilgængelig og kan udtages. 
Det kan lade sig g<pre at udtage rotoren uden at adskille 
magnetstel, statorhus og lejeskjold i kontaktringssiden på 
flf)lgende måde: Lejedæksel, slyngring, yderring og rulle-
lejets styrering i kontaktringssiden demonteres. Derefter 
anbringes generatoren vertikalt stående på statorhusets 
flange med akselenden opad. En l<pfte<psken anbringes i ak-
selenden ved hjælp af 2 stk. 3/4" skruer. Med en kran 
l<pftes rotoren netop så meget, at kontaktringslejet aflastes 
for rotorvægten. 8 stk. 3/4" skruer for fastspænding af 
lejeskjold i akselendesiden (pos. D) fjernes nu. Lejeskjol-
det drives ud af recessen ved hjælp af 3 !Stk. 5 / 8" spræng-
skruer, samtidig med at man f<plger efter med kranen. Når 
lejeskjoldet er ude af recessen, kan rotoren uden videre 
hejses op af generatorstellet. Ved arbejde med rotoren 
med påsiddende lejeskjold må stor forsigtighed iagttages. 
Således må rotoren ikke hvile på lejeskjoldet, da dette vil 
kunne beskadige rullelejet og tætningsrillerne. 
Maskinens vendepoler er fastgjort i magnetstellet med spe-
cielle umagnetiserbare skruer af er. ni. st. Skruerne er ken-
detegnet med en cirkulær knast på det 6-kantede hoved. De 
må ikke udskiftes eller erstattes af almindelige skruer. 
Ved montering af maskinen foregår operationerne i modsat 
rækkefl/)lge. Det iagttages ved montering af lejerne, at sm<p-
rekanalerne i indvendig lejedæksel, lejeskjold, yderring for 
fedtventil og udvendig lejedæksel passer sammen, således 
at sm<prefedtet kan passere uhindret. 

. . 
. ·.~ ---
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BANEMOTOR. 

Banemotorens typebetegnelse er BM 3 81. Det er en frem-
medventileret seriemotor med en varig ydelse pA 75 hk ved 
250 V og 260 o/min. Den er forsynet med en enkelt tand-
hjulsudveksling på 16 - 65 tænder. Tandhjulskassen er to-
delt og fastgjort på magnetstellet. Motoren er trepunkts-op-
hængt på sædvanlig måde. 

Lejer. 
Banemotoren har to hovedlejer af rullelejetype i speciel 
udflflrelse og to bærelejer. Hovedlejet i akselendesiden er 
SKF type NU 2322 MA-C4, og hovedlejet i den modsatte 
side er SKF type WUPM 75 MA-C4. Disse lejer er forsy-
nede med fedtventiler, der sikrer mod oversmlflring. De er 
desuden forsynede med smøreri/Ir, som peger nedad, såle-
des, at sm;ring let kan udflflres, når lokomotivet klflres 
over en grav. 

Fedttype: And ok BR. 
Fedtmængde: 100 gr. for leje i drevside. 

50 gr. for leje i komm.-. side. 
Smct,reinterval: 50. 000 km" 

På undersiden af lejedækslerne er der en sprække, hvori-
gennem overskydende fedt slynges efter få minutters kcf,r-
sel. Det udslyngede fedt bl/Ir opsamles og kasseres, men 
sprækkerne må ikke skrabes rene for fedt, idet dette vir-
ker hindrende mod indtrængende urenheder og vand i lejer-
ne. 
Bærelejerne er glidelejer og består af to ens todelte bron-
celejepander med hvidtmetalforinger. 

Max. diametralt spillerum: 1, 2 mm. 
Max. aksialt spillerum{ensidigt): 5 mm. 

Det diametrale spillerum måles med s'/)ger, når man af-
tager skærmen over hjulakslen (pos. L), der fastholdes 
med 4 skruer. 
Oliestanden i bærelejerne kontrolleres ved hjælp af måle-
pinden (pos. P), der er fastskruet på hver lejeoverpart 
(NV = 24); m!lepinden skrues ud, og oliestanden skal da 
ligge mellem de to hak, når pinden stikkes ned i den mag-
netiske oliepåfyldningsstuts (pos. Y), indtil selve dets seks-
kantede hoved hviler p! stutsens overflade. 

Oliemængde: ca. 2 1 pr. leje. 
Oliekvalitet: SOVAC 320. 
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bet kontrolleres, at sml{>reulden {pos. Z) ikke er' så slidt, 
at den ikke kan nå indtil akselsl{>len og sml{>re denne. 

Tandhjul. 
Tandhjulene ll{>ber i en lukket todelt tandhjulskasse, hvori 
der er ca. 4 kg o li e af k v a lit et C alt ex G e ar t a c 
R R. Olien skiftes ved hver 100. 000 km, og kassen renses 
omhyggeligt indvendig. Ny olie påfyldes gennem dækslet 
foroven. 

Kul. 
Ved inspektion af kul og kulholder aftages skærmene over 
og under kommutatoren. 

Kulantal: 8 stk. 
Kuldimension: {8 + 8) x 40 x 50. 
Kulkvalitet: EG 14 D {Morgan) EG 5309 D/T 

{Le C). 
Kultegning: BT 4550. 
Mindste længde inden udskiftning: 25 mm. 

Kullene er uden forbindelseslidser, og strl{>mmen fl{>res di-
rekte gennem kulholderens trykarm til spændestykket. Ud-
tagning af kullene kan lettes ved brug af kulfang M5-68460. 
Ved genmontering iagttages, at kullene kommer i samme 
kulholder og med samme orientering som tidligere. Kullene 
skal gå let i lommen. Når nye kul monteres, skal de til-
slibes, således at kontaktfladen passer til rundingen på 
kommutatoren. 

Kommutator en. 
Max. tilladelig urundhed: 7 / 100 mm. 

Hvad der er sagt om kommutatorens behandling og udse-
ende under hovedgeneratoren gælder også her. 

Anker- og magnetspoler. 
Ankerstavene er isolerede med glasmica og asbestbændel 
og bakeliserede. Ankeret er vacuumimprægneret i termo-
hærdende lak nr. 555. Vendespolerne er dyppet i shellak 
og varmepresset, dernæst isoleret med mica og glasbæn-
del, imprægneret med termohærdende lak og presset. Ho-
vedspolerne er bakeliseret og isoleret med mica og glas-
bændel, imprægneret med termohærdende lak og pres set. 
Magnetspoler og anker er beskyttet med grå lufttl{>rrende 
isolationslak og prl{>vet til stel med 2, 5 kV. Vedligeholdel-
se af spolerne foregår il{>vrigt som beskrevet under hoved-
generatorens spoler. 
Mellem hovedspoler og stel er der anbragt rlogle jernpla-
der, som er fastspændt til stellet med de påskruede lede-
skinner af silumin. Plader.ne er beregnet til justering af 
variationer i stel. Det er derfor vigtigt ved en total demon -
tering at mærke dem, således at de altid fl{>lger den samme 
plads i magnetstellet {se il{>vrigt tegn. nr. M1-82834). 



7 

Demontering og montering. 

Ved total adskillelse af motoren gå.s frem på. fcplgende må.de: 

Efter at motoren er nedtaget af boggien anbringes den lod-
ret med kommutatorenden nederst på. et par bukke. Drevet 
(pos. R) aftages ved hjælp af trykoliemetoden eller med 
passende værktcpj {der må. ikke varmes på. drevet med flam-
me}. Kullene udtages, og kommutatoroverfladen beskyttes 
mod overlast ved ombinding af et stykke presspan. På. ak-
selendens gevindtap (55 x 2 MFG} skrues en passende lcpf-
tecpsken. Smcprecpret i kommutatorlejet (pos. Q) aftages. 
8 stk. 5 / 8 11 skruer (pos. AB}, der fastholder lejeskjoldet i 
komm. -siden til magnetstellet, fjernes. (Lejeskjoldet har 
indvendig flange). Lejeskjoldet i drevsiden er fastgjort til 
magnetstellet med 6 stk. 7 / 8 11 skruer (pos. AA); disse 
fjernes ligeledes. Ved hjælp af lcpftecpskenen på. akselenden 
og kran eller talje lcpftes ankeret så meget, at komm. -lejet 
netop aflastes for ankervægten. Derefter spændes begge le-
jeskjoldes recesser samtidig ud af magnetstellet med 3 stk. 
5/8" sprængskruer i hver side, idet man fcplger efter med 
kranen eller taljen. Ankeret kan nu forsigtigt hejses ud af 
magnetstellet og anbringes vandret hvilende på. underlag på. 
ankerpladerne. Det må. aldrig hvile på lejeskjoldene, da 
rullelejerne og tætningsrillerne herved let kan beskadiges. 
Monteringen foregS.r i omvendt rækkefcplge. 

Komm. -lejet demonteres,ved at man aftager udvendig leje-
dæksel (6 stk. ½11 skruer). Derefter kan fedtventilens slyng-
ring (3 stk. ½" skruer i akselenden) og yderring (uden skru-
er} aftages. Rullelejets styrering kan nu trækkes ud over 
akselenden. Herefter kan lejeskjoldet med isiddende rulle-
lejeyderring med ruller samt indvendig lejedæksel forsig-
tigt trækkes ud over rullelejets inderring. 

Lejet i drevsiden demonteres på lignende måde. Udvendig 
lejedæksel aftages fcprst (7 stk. ½" skruer}. Derefter afta-
ges fedtventilens slyngring (6 stk. 5/ 16 11 Umbraco-skruer} 
og fedtventilens yderring (uden skruer). Herefter kan leje-
skjold med isiddende rullelejeyderring med ruller og ind-
vendig lejedæksel med forsigtighed trækkes ud over rulle-
lejets inderring og krymperingen. 

Ved monteringen gå.s frem i omvendt rækkefcplge. Det på.ses, 
at smcprekanalerne i indvendig og udvendig lejedæksel og 
lejeskjold i drevsiden samt indvendig lejedæksel og leje-
skjold i komm. -siden passer sammen, så.ledes at smcpre-
fedtet kan passere uhindret. Tætningsrillerne i indv. og 
udv. lejedæksel i drevsiden, samt i indv. lejedæksel i 
komm. -siden indfedtes let med rullelejefedt Andok BR. 

Påsætning af drev. 

Akselende og drev renses omhyggeligt, og drevet på.sættes 
akselenden uden nogen form for opvarmning_ og pres. Af-
standen fra akselendens endeflade til drevets endeflade må.-
les med micrometer, og må.let opnoteres. Drevet aftages, 
og akselendens temP.eratur måles. Drevet opvarmes deref-
ter i oliebad til 120° C + akselendens temperatur. Drevet 
aftcprres og sættes hurtigt på plads, hvorefter fcpromtalte 
målte afstand skal være mindst 1, 5 mm stcprre. Drevet 
sikres med sikringsblik og mcptrik. 
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LADEGENERATOR. 

Ladegeneratoren har typebetegnelsen BML 10 og kan yde 
4 kW varigt ved 80 volt og 900 til 2800 o/min. Det er en 
vent. kapslet kom.pounddynamo 

Lejer. 
Den er forsynet med to stk. helt kapslede, permanent smur-
te kuglelejer, som i komm. -siden er af type SKF 6306-2Z -
HT8 og i modsat side af type SKF 6308-2Z-HT8. Lejerne 
kræver intet rutineeftersyn og ingen eftersmtf)ring" Ved ud-
skiftning af lejerne eller en eventuel demontering fyldes de 
udvendige lejedæksler (pos. M og P) (efter rensning) halvt 
op med fedt af type Calol OHT. 

Kul, kulholder og kommutator. 
Inspektion af kul og komm.utator kan ske, når de to gællede 
pladejernsdæksler (pos. L) aftages (6 stk. 6MG skruer). 

Kulantal: 4 stk. 
Kuldimension: 12, 5 x 25 x 32 
Kulkvalitet: JiQ 3 4 15) .t1 • J Carbone. 
Mindste kullængde inden udskiftning: 14 mm. 
Kultegning: BT 4574. 

Kulholderen er af radiel type. Kultrykket kan indstilles. Det 
bc;r ligge på O, 6 til o, 8 kg. Hvis kommutatoren får en mat 
og fedtet overflade, som f cj>lge af olienedslag, kan kultrykket 
fors'f>gsvis sættes op, dog ikke til st(/>rre værdi end 1, 0 kg. 
Hvis bØrstebro og kulholderbærestykke har været adskilt, m! 
isolationsdelene samt fastspændingsflangerne males eller dyp-
pes i r(/>d isolationslak, og delene samles, medens lakken er 
vAd. Da dynamoen står i selve dieselmotorrummet, må nian 
være særlig pA vagt overfor olienedslag pA kommutatoren (af-
tc;rring med en bl(/>d ren klud). Se i(/>vrigt omtale af komm.uta-
tor under hovedgenerator. 

Max. tilladelig urundhed: 7/ 100 mm. 

Anker- og magnetspoler. 
Ankeret er viklet af glasisoleret tråd, isoleret med mica og 
vacuumimprægneret i termohærdende lak. Hoved- og vende-
spoler er viklet af glasisofaret tråd, vacuumimprægneret i 
termohærdende lak, isoleret med glasmica og dyppet i ter-
mohærdende lak. Ankervikling og spoler er prtf)vet med 2 kV. 
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Demontering og montering. 
Udvendige kuglelejedæksler {pos. M og P) i begge sider af-tages. Indv. kuglelejedæksler er nu lcf>se, således at begge lejeskjolde kan aftages. Forinden bcf>r man dog udtage kul-lene og beskytte kommutator mod overlast ved ombinding af presspan. Når b'f>rstebroen {pos. E), som sidder på ind-vendig lejedæksel, er fjernet, kan ankeret let tages ud. Ved montering iagttages, at b'f>rstebroen kommer til at indtage samme stilling igen. Denne er markeret med hak. 



Gevindhullet i midten rorsfl_nes -,ed 

.skrue og_ blf1.skive 

Atte slrruehovede,ne lakeres Fo, tætning_. _ 

.__ _ ___ -'-A_n---"-b_,;.._ring_ 75 gr. Ca/ol OHT fedt 

over lejet. 
Tagk9Jlerblæser B V 13 
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TAGK</>LERBLÆSER TYPE BV 13. 

Motoren er en speciel lukket kortslutningsmotor med kort-slutningsviklingen yderst og statorviklingen inderst. 

Lejer. 
Den er forsynet med to helt kapslede, perma:nent smurte kuglelejer. Øversre leje er type SKF 6312.-2Z/HT8 og ne-derste type SKF 6210-2Z/HT8. Lejerne kræver intet ruti-neeftersyn og ingen eftersm(/)ring. Ved udskiftning af lejerne eller en eventuel demontering anbringes ca. 75 gr. lejefedt calol OHT over begge lejer. 

Stator vikling. 
Statoren er viklet med glasisoleret tråd isoleret med glas-micaglaslærred, og vacuumimprægneret i siliconelak. Den er pr(/)vet med 1, 25 kV. 

Demontering og montering. 
6 stk. ½" skruer i overparten {pos. C} aftages. Overparten trækkes af akslen, idet man benytter 1 stk. 3 / 4" spræng-skrue i gevindhullet midt i overparten. (Hullet er lukket med skrue og blyskive). Skal statornav med vikling og ak-sel ud af underpart (pos. A), må man f(/)rst lodde stikprop-pens ben af, aftage beskyttelsesslangen og 1(/)sne den ind--vendige kabelklemme. 6 stk. ½" skruer i underpart aftages, hvorefter statornav kan fjernes. Kuglelejedækslet (pos. F) 1(/)snes, 4 stk. 3 / 8 11 skruer fjernes. Aksel (pos. D) med kuglelejer kan nu tages ud af navet ved at trykke (ikke slå.) på den tynde akselende. Ved montering foregår operatio-nerne i modsat orden. Pas på fasef(/)lgen, maskinen skal 1(/)be h(/)jre om set fra oven. 



[ 

Samlet motor type M K K 66 for ventilation af generator 



BLÆSERMOTOR TYPE MKK 66 
FOR HOVEDGENERATOR. 
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Blæsermotoren er en almindelig ventileret kapslet kortslut-
ningsmotor, som er flanget på. en centrifugalblæser til brug 
for ventilation af hovedgeneratoren. 

Lejer. 
Den er forsynet med 2 stk. kuglelejer type SKF 6305. Ef-
ter 100. 000 km eller 8. 000 driftstimer aftages det lukkede 
lejedæksel. Det gamle fedt aftcprres, og hulrummet fyldes 
halvt op med nyt fedt af type Andok BR. Lejet ved blæser-
huset ei forsynet med en smcprenippel. Herigennem presses 
3, 5 g ( .. ½ g) fedt ligeledes Andok BR. Efter 200. 000 km eller 
16. 000 timer adskilles begge lejer. Lejedæksler og lejer 
renses i benzin eller benzol og hulrummet mellem kuglerne 
samt hulru.mmet i lejedækslerne fyldes halvt op med leje-
fedt And ok BR. 

Statorvikling. 
Statoren er viklet med glasisoleret tråd og isoleret med 
mica. Den er imprægneret med termohærdende lak nr. 555 
og beskyttet med grå. lufttcprrende isolationslak. Prcpvespæn-
ding er 1, 5 kV. 

Demontering. 
Blæserens diffusorring aftages fcprst, dernæst aftrækkes 
blæserhjulet, hvorpå. blæserhuset kan aftages. Motorens to 
udvendige lejedæksler aftages (3 stk. 6 MG skruer i begge 
sider). De indvendige lejedæksler er nu lcpse. Man kan her-
efter trække lejeskjoldene af, når man har lcpsnet 3 stk. 
6 MG mcptrikker i hver side. Omdrejningsretning er hcpjre 
om set fra akselendesiden. 
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Samlet motor B M T 1Z for ventilation af banemotorer 
i 



BLÆSERMOTOR TYPE BMT 12 
FOR BANEMOTOR. 
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Blæsermotoren er en helt lukket, ribbek(/>let kortslutnings-
motor, som er direkte påflanget en centrifugalblæser til 
brug for ventilation af 2 stk. banemotorer. 

Lejer. 
Den er forsynet med to helt kapslede permanent smurte 
kuglelejer. Lejet i akselendesiden er type SKF 6310-2Z/HT8 
og det andet leje er type SKF 6308-2Z/HT8. Lejerne kræ-
ver intet rutineeftersyn og ingen eftersm(/>ring. Ved udskift-
ning af lejerne fyldes lejedækslerne {efter rensning) halvt 
op med fedt af type calol OHT. 

Statorvikling. 
, 
Statoren er viklet med glasisoleret tråd isoleret med glas-
micaglaslr. og vacuumimprægneret med siliconelak. Den er 
pr(/>vet med 1, 25 kV. 

Demontering og montering. 
Blæserhuset aftages f(/>rst (6 stk. ½" skruer). Blæserhjulet 
kan godt blive siddende på akslen. De 4 stk. 5 / 16" skruer 
i hver ende, som fastholder kuglelejeb(/>sninger (pos. D og 
E) til henholdsvis lejeskjold (pos. C) og statorhus (pos. A1 
fjernes. Rotor med påsiddende kuglelejer, lejeb(/>sninger , 
lejedæksler samt eventuelt blæserhjul kan nu trækkes ud af 
stellet. Skal lejeskjold aftages, må f(/>rst statorviklingens 
udf(/>ringer (pos. Æ) demonteres klembræt. Lejebcpsninger 
og dæksler b(/>r ikke aftages, undtagen kuglelejer skal ud-
skiftes. Ved montering udfcpres arbejderne i omvendt ræk-
kef(/>lge. Omdrejningsretning er venstre om set fra aksel-
endesiden. 



. I 
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LITRA NR. MT 151 OG 152. 

Foranstående beskrivelse gælder for de elektriske maski-
ner i MT 151 og 152 .med fcj>lgende ændringer: 

Hovedgenerator. 

Arrangementet af skærme under kommutator er anderledes 
på MT 151 og 152, således at man her ikke kan komme til 
at udskifte de underste kul uden at dreje btprstebroen. Dette 
foregår på fiplgende måde: De to flexible forbindelser mel-
lem btprstebro og magnetspoler lipsnes. 2 stk. arreterings-
klodser, der er placeret i udskæringer i statorhusflangen, 
lipsnes. Btprstebroen kan nu drejes rundt, når man benytter 
drevet, der ender i en firkantet tap og er placeret i sta-
torhusflangen, således at bekvem udskiftning af kul kan 
foretages. · For at btprstebroen ikke skal sætte sig fast, 
dryppes ved hver 50. 000 km et par dråber dieselolie ned 
gennem de to smtprehuller i magnetstellet, der fcj>rer ind 
til btprstebrokransen. Det er vigtigt at kontrollere btprste-
broens stilling inden drejning (markeret med en pil og et 
hak i stelkransen) og bagefter at stprge for, at btprstebroen 
indtager nipjagtig samme stilling igen. 

Synkrongenerator • 
Typebetegnelsen for denne generator er i MT 151 og 152 
BG 57 / 10, 5. Den har iipvrigt de samme data og den sam-
me opbygning, men statorkerne og polhjul er 45 mm kor-
tere. 

Banemotor en. 

I MT 151 og 152 er der i banemotorerne ikke anbragt ud-
ligningsjernplader mellem hovedspoler og stel; vendespo-
lerne har fjedrende mellemlæg mod stel. Målepinden for 
oliestanden i bærelejerne har her firkantet hoved (NV = 25). 

Ladegenerator. 

Ladegeneratoren i MT 151 og 152 er forsynet med to ens 
kuglelejer af type SKF 6308. Lejerne er forsynede med 
fedtventiler, der sikrer mod oversmipring. 

Fedttype: Andok BR. 
Fedtmængde: 20 gr. pr. leje. 
Smtpreinterval: 50. 000 km. 



TIDSINTERVALLER FOR 
EFTERSYN, SMØRING M. M. 
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Nedennævnte anbefalede intervaller er baseret på sk'{)n. 
Deres st'{)rrelse er bl. a. afhængige af lokomotivets drifts-
måde, de forhold hvorunder de enkelte maskiner k'{)rer, og 
den sikkerhed man cpnsker. Intervallerne bcpr overholdes i 
garantitiden. 

150 driftstimers eftersyn (ugentlig). 
Inspektionsdæksler over (eller under) kommutatorer og 
kontaktringe aftages. Det nærmest siddende sæt kul u.nder-
s'{)ges. Kulholderens trykarm lcpftes op, og kullet udtages. 
Kullets kontaktflade inspiceres og længde måles. Er kul-
længden under angiven minimal længde, udskiftes samtlige 
kul på maskinen. (Der må aldrig være kul af forskellig 
kvalitet på samme maskine). Kulholderens trykarm må ikke 
smække ned på kullet, da dette herved kan beskadiges. 
Kommutatorens (kant. ringes) udseende inspiceres. Olie-
stand i bærelejer på banemotorer undersøges ved hjælp af 
pejlepind, og der efterfyldes eventuelt. 

600 driftstimers eftersyn (månedlig). 
Samtlige kul u.nders'{)ges for lcpse lidser og brud. Det under-
scpges, om kullet går let i lommen. Ved fcprste månedlige 
eftersyn efterspændes alle str'/)mf'/)rende forbindelser, især 
forbindelserne ved kulholderen. Banemotorer, hovedgenera-
tor og ladedynamo blæses rene for stcpv, navnlig renses 
kommutatoren og nærmeste omgivelser godt. Micaringe og 
isolation på kontaktringe aftØITes. Kulholderisolatorer af-
tcprres og underscpges for revner. Er kommutatoren fedtet, 
aftørres den med en tcpr klud. Det cpverste dæksel i tand-
hjulskasserne åbnes, og det kontrolleres, om tandhjulene 
er smurt. Tænderne skal være helt dækkede med olie. 

2. 000 driftstimers eftersyn (kvartårlig). 
Det firkantede pladejernsdæksel (pos. N) cpverst på bane-
motorernes bærelejer aftages. Det underscpges, om fjederen 
trykker med tilstrækkelig kraft på sm'/)reulden, således at 
akselscplen bliver smurt. Maskinerne rengØres udvendig. 
Dette gælder også tagkcplerblæseren og banemotorblæseren, 
idet disse maskiner, der jo er lukkede, ellers kan få for 
dårlige varmeafledningsforhold. 



4000 driftstimers eftersyn (halv&.rlig). 

Alle lejer med fedtventiler sm'/>res. Det drejer sig om ba-
nemotorerne og hovedgeneratoren (samt ladedynamoen på 
MT 151 og 152). 

8000 driftstimers eftersyn (årlig). 

Lejerne på blæsermotoren for hovedgenerator sm'/>res. Hvis 
der skal afdrejes hjulbandager eller bogien af anden grund 
er aftaget, nedtages tandhjulskasserne, t'/>mmes og renses, 
ligesom tandhjulene unders'/>ges n'/>je. Der på.fyldes ny olie. 
Maskinernes isolationsmodstand .måles. 

16. 000 driftstimers eftersyn (2 årlig). 

Lejerne på blæsermotoren for hovedgeneratoren renses i 
benzin og fyldes med frisk fedt. 

32. 000 driftstimers eftersyn (4 årlig). 

De kapslede lejer i ladedynamoen, tagk'/>lerblæseren og 
banemotorblæseren udtages og kasseres, der isættes fa-
briksnye lejer, samtidig .med, at maskinerne revideres. 

15 



J 

ALMENE OPLYSNINGER. 

Kontrol og måling af spoler. 

Alle spoler og viklinger skal have en isolationsmodstand 
til jern på mindst 1 megohm. Ved måling på polhjuls- og 
ankerviklinger anbringes stelforbindelsen på akslen, og ved 
målinger på stator- og magnetspoler anbringes stelforbin-
delsen på statorhus eller magnetstel. Husk at l<J,fte even-
tuelt kui fra. Er isolationsmodstanden for lille, kan man 
fors<J,ge at udt<J,rre i en ovn ca. 4 timer ved ca. 110° C. 
For banemotorblæser og tagk<J,lerblæser, som har silicone-
isolation, kan man dog gå op til ca. 130° C. 

H<J,jspændingspr<J,ver. 

Omviklede maskiner med helt ny isolation pr<J,ves med de 
under de enkelte maskiner omtalte spændinger. Ved repa-
rationer reduceres spændingen til det halve. 

Rensning af spoler. 

Spoler renses helst uden brug af flydende rensemidler. Er 
de så fedtede, at dette ikke er tilstrækkeligt, kan de ren-
ses i benzin med efterf<J,lgende udt<J,rring i ovn. Det~e gæl-
der dog ikke for viklinger med klasse H-isolation (bane-
motorblæser og tagk<J,lerblæser}. Skal den r<J,de isolations-, 
lak (på micaringe o. lign.) repareres, aft<J,rres den f<J,rst 
med spritklude. 

Behandling af kugle- og rullelejer. 

Ved arbejder · med kugle- og rullelejer må den st<J,rst mu-
lige renlighed iagttages. Når der sm<J,res gennem sm<J,re -
nipler, må disse f<J,rst tcj>rres rene. Ved aftagning af leje-
dæksler må lejerne tildækkes, således at indtrængning af 
smuds og st<J,v hindres. Lejerne b<J,r kun trækkes af akslen 
ved udskiftning. Brug aftrækker og træk i inderringen. 
Kuglelejer p!sættes ved med et r<J,r at trykke inderringen 
op mod brystet på akslen. De kan eventuelt varmes op til 
90° i °ovn. Rullelejer påsættes ved at opvarme inderringen 
til 120 og hurtigt skyde den på plads. Ved montering af 
aksel med inderring i lejehus med ruller må st<J,rste for-
sigtighed iagttages, da selv et meget ringe tryk af rullerne 
på 1(/)bebanen kan beskadige denne og herved forårsage 
sammenbrænding af lejet. Monteringen lettes ved at ind-
fedte lØbebanen med kuglelejefedt. 
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Laktyper. 
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I 
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Termohærdende lak: 
Sterling S 555. 

Grå dæklak: 
Sadolin og Holmblad nr. 0082-044" 

R9>d isolationslak: 
Antitracking Enamel No. 33. 

Siliconelak; 
Dow-Corning nr. 997. 
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