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·D ieselmotor eis h~storie og princip.
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Dieselmotoren hørEr til en gruppe af maskiner, der kaldes
forbrændingsmotorer. Diss es historie er meget gatilijl.el, idet de første forbrændingsmotorer fre~stilledes allerede i 1678,
Først i 1860 ly}dceåes det en franskmand Lenoir at konstruere en b~ugbar motor; der. blev drevet af gas, men arbejdede uden kompression, Dernæst otto 1 9 gasmotor, også uden kompression. Franskmanden Beau de Rochos f a ~dt ad teoretisk vej, at kompression er nødvendig for en god økonom:.
I 1893 udgav de ~ tyske ingeniør Rudolf Diesel (1858 - 1913)
en afhandling "Theorie ur.d Konstruktion eines rationellen Warmemotors",
som .er det egentlige grur/2lag for dieselmotorens konstruktion, De
store tyske firmaer Krupp og MAN byggede de første forsøgsmaskiner,
men først i 1897-98 fremstilledes praktisk anvendelige dieselmotorer,
D_ieselmotoren er en stempelmaskine, og dens virkemåde er
~aseret på, at luft ved at sammentrykkes - komprimeres som det kaldes - udvikler varme (jfr. fortsat brug af ~n cyklepumpe, so~ kan
blive temmelig varm at holde på) o Når kompressionen drives til ca.
32 atm ~s bliver luften så varm, ca. 600 grader, at .den kan antænde
den brændselsolie, almindeligvis solarolie, der i forstøvet tilstand sprøjtes 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 udfører 4 frem- og
tilbagegående (op- og nedadgående) bevægelser (slag) for hver arbejdsydelse, stemplet præsterer (arbejdsslag). Dette sker kun
l gang for hver 2 omdrejninger af maskinen.
I totaktsmotoren udfører -s t emplet kun 2 frem- og tilbagegående (op-· og nedadgående) bevægelser for hvert arbejdsslag, idet
indsugning og kompression foregår i samme slag, forbrænding og udstødning i næste slag.
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Jernbanedieselmotoren.

---------------------Oprindelig anvendtes dieselmotoren kun som stationær ·- kraftmaskine, f oeks. til elektrici tetsvær}:er, senere også som skibsmaskine. Begge steder, men særlig på lancjorden, er pladsforholdene gode,
hvorfor den slags maskiner er langsoætgående med omdrejningstal
mellem ca. 100 og 200 ~mdro/mino
I jernbanetog er pladsen derimod meget indskrænket, ligesom
derM~ fordres ringe vægt pr c KK, hvorfor man er tvunget til at
anvende langt højere omdrejningstal~
500-1000 og flere omdrejninger pr o minut o Tendens e n går i re~ning af at bygge kraftige,
lette dieselmotorer og generatorero Sammenlign f.eks. motoren i det
nu udrangerede Mt-loko (c a . 240 HK ve d 500 omdro) med en MO-vogn
(ca. 2 x 250 = 500 HK ved 1000 omdro) med hensyn til trækkraft, toghastighed og motorernes vægt o
De fleste af Statsbanernes dieselkøretøjer er forsynede
med 6-cylindrede opretståe~de firetaktsmotorer med trykforstøvning.
MK haT dog 8-cylindrede dieselmotorer med trykladning; d.v.s. udstødningsluften driver en turbine, der trækker en trykladebla-aer,
som giver friskluften overtryk i indsugningsrøret (indblæsningsrøret).
Dieselmotorens opbygningo

----=-================--=

I Statsbanernes dieselkøretøjer er kun anvendt opretstående motorer af trm1k-'Gyper:, d. v. s. maskiner uden særlig stempe le tang
og krydshoved, men af to i princippet helt forskellige konstruktioner i motorernes opbygning.
Opretstående motorer giver i modsætning til liggende min0.re slid i cylindre og lettere a dee ng til alle ventiler.
I MR 533, MQ, MX og NN- motorerne,

----=======-==~================---

de ældre typer, er maskinstativ~ - C ~inderblok stålstøbt ud i eet,
dog delt i 2 sektioner (a _yey·i indre), der er sammenspændt med bol te
indvendig i stativet, m~'fi desuden med bolte udvendig eller indvendig
på cylinderblokk?
Maskinstativet er fastspændt påyn--s~ stålstøbt ramme, 'un~rammen, som udgør en del af se 6 askinen, og
hvori kr
apakslen hviler i hovedlejer a
r . tegningerne MQ 8~lo og, 8"2 -
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Kom press ions- og foror æn
stryk ket i cylin dren e virk~ r
dels nedad på s~~m plet
opad på cyl~ derh oved et. Æræ ftern e
over føres gennerr. stem
trunk pind og ;re'j lstan g t· ~ umta paks len
og den ande n ve:
nnem cylin derh ove · t, dett
blokk er.,
i,-ets s i devægge og t rribb , bol tene til bundr amme
n
sam~ n e s tvær ribbe r til hove d e·
og krum tapak slen, hvor kræf terne altså op:11æver hinan den ~

y

!2~ og MO- -stati ver P cylin derb lokk e o

------=============================

De nyes te type r , I\~- og MG- moto rerne , se tegn . M0 III
8 .1,
har mask insta tiv 0 g cylin derb lok st~nt i 2 adsk ilte
dele , stati vet
af alum iniurr . og cylin derb lokk en af støbe j erno
De er spæn dt sammen med lange bolt e , stag bolt e, som
hver
er anbT agt i e n bo=i ng i on lodr et vuls t i stati vets
tvær ribbe r og
har brys t ved UI:.de::.~ siden a f sta tiYe t og møtr ik lige
over fode n af
cylin derb lokk en , hvor der på begg e side r af blok ken
er en . udsp aring
me llem hver 2 cylin dreo Da hove dlej erne for krum tapak
slen jo også
finde s melle m cylin dren e, kan stagb o lt ene også brug es
til at spæn de
· hove·d lej erne sammen med, og stagb ol tene er derfo r" forlæ
nget " nede ft er og har møtr ik i den ned erste endeo Hove dleje dæks
lerne , som er
stå lstø 1te ; haT p l ads i firk a nt ede udsp aring er i tvær
ribbe rnes unde rside · o g fasts pænd es hver for sig af 2 stag bolt e o Diss
e moto r er har
ingen bundramme r , men krum tapak slen er ophæ ngt i tvær
ribbe rne i stative t, og s~agt olt e ne er, som før sagt , tilli ge hove
d l ejeb olte .
Tvær ribbe rne sammenhol des på unde rside n unde r hove dleje
dæks lerne af
stå lstøb t e forb inde lsess tykk er, der er fasts pænd t til
ribbe rne med
særl ige skru er «
Kræf terne hidrø rend e f ra komp ressi ons- elle r forbr ænd
ingstryk i cylin drene på disse mask iner virk er neda d genne
m stem pel,
trunk pind og plej lstang til kr umt apak slen og opad genne
m cy lind erhove det , s tøtt erne for det te, cyl i nå erblo kken , stagb
olten e til
hove dle j e dæks lerne og op t il la.'um tapak slen , så at kræf
terne også
her ophæ ver hina nden ~ Kraf ten opad på cylin derh oved
et og nedad på
stem plet i en MO-motor er f.eks o et øjeb lik und er forbr
ændi ngen i
cylin der_en--c a = 1 6 000 kg .

- 5 Funda ment srammer ~
Da der i Ii1P= o g ].~0- moto r e r i kke f ind es bund ramme ,
er mask instat ivet i s-':; ede t l!lo nte:r- e t på e n l a ng j ernra mme , funda
me ntsra mme n,
bestå ende_ a f 2 prof i l jerns vang er med t væra fs tivninge
r, o g hvor på
c gså den til æc ~oren høre nde gene rat or er fasts
pænd t o Fund a ment sra~ en
er på v.nde r s id e n f orsynet me d 3 tapp e , 2 i moto rende
n og 1 i gene r·a torenden 7 der p asse r i 3 hull er i bogi e n . Omkr ing tapp
ene er la gt gum::iiski •rer _og gumm i ma nche tt er fo!" ,s ,'.;. - ~-~::; Il.tU.:. igt at
undgå ? a t st ød og
r yste l s er f r a s ki;.';....'1estød eue s ka l forp l a nte s i g til
mot orern e unde r
1:::ørs le:1 e
Mont erin.gsmåd c1 : d-'3r b:n1æv:10 s 3- punk ts ophæ ngnin g,
t illa der
i mo dsæt ni ng t i l moto r er mzd J~nd ramme en hurt i g uds
k iftni ng og ad. s kill e l se af mo t or en, idet et lrnlt mask inaggre·gat
på sin fund a ment sr amme ka n fjer nes fra ·oo g .!.er- 0.g mot o:r-en der efte r liurt
ig adsk illes .
5::;.r.-.d }: a::-

c

Begg e mas kinty per 6:C f or s y ~et æed bu..n.dkar i d e ældr
e type r
1
bt'-71.d b akke r a f j ernp l a de fa.sts uæn<~-~ til bundr amme n ,
i MP- o g MO-mo tor erne a l umin i ums s t øbt e b u.:.' ldkal ' , der er f a e tspændt
til und ersid en af
s tat i vEt
Bund kar::- e t t j ,::m e::- dals t i l a t l u..l{ke mask ine n n e defte
r og
de l s ti l at opsam le den fr 8 ma s kine n t i lba geløb e nde
s møre olie og er
f or MO- moto r ernes ved~ omo ende forsy n et med en s ump
7 hvor i ur e nhed er
kan saml e sig , I@- og MO--b u.."l.dlca:r-re t er udve nd i g f orsy
net med k øleribb er t i l at bor t l ede va rme n fra s mør eolie n o
Cylinder f or ing er o

I cy:.indero l okke n e:r a:.1bra gt cyl i nd er f a r inger af støb
eje rn,

se tegn UP 8 o 1 5 ø Uden om i'o:!:'L:g~r n e f in.de s køle va
nds rum, de r er
s ammen,.~æng e n<le
h e l e ~y l i nder J l ckke n v.ndt a gen i MX- moto r e rne , hvor
ke:l eva ndsr UL.uJ.e ne er a åski l t v :-2 ·i_. ••-cS:..~vægg e rr..ell em cy
lindr en e n Forneden omkr i ng for i ngen er L1d l::;3:·~ 2 a 3 r ekt a n gu :::..ære
gummiringe, som
dann er t æt ning mod kø1,.~a r.dets t-:1t:r-æ ngen f orne der_.
Foro ven h ar cyl i nderf a ring en e n k rave? s om er s l ebet tæt i e n r eces
i blok ken, o g
s om cy lind er ho~e det t r æder på fo~o v en~ Fori nge n har
desu den e n ops tåend e ka nt (MO og MP ) e l l er sn Le dd.:."ejet ri lle (l'lR
533 , MQ o g MX),
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som danne r styrer eces for cylind erhov edet; i rillen indlæg ges en kob
berpak ning for at tætte mod kompre ssion s- og forbrænding strykk et .
For MO og MP anven destop pakni nger for at tætte mod nævnte tryk
og for kølev andet.
Motor erne kaldes af og til også trunkm askine r, d . v . s .
maski ner uden stemp elstok og særlig t krydsh oved , . som det bruge s i
meget høje maski ner , f . eks. dobbe ltvirk ende skibsm askine r . Cylind
erforing er og stemp ler er i stede t særlig lange , så at sidstn ævnte
s amtid ig overta ger krydsh ovede t:: 'Y;_: gc.,.-e overf ørelse af sidetr ykket
1
(fra krumt appen) t il cylind ervæg gen og videre ti l stativ et.
1

Cylinderho veder .
Hver cylind er har sit cylind erhove de af støbe jern (tegn .
MP 8 . 30) , der fastsp ændes på cylind erblok ken med 4 eller 6 krafti ge
støtte r . Cylind erhove derne må - ligeso m cyli nderb lokken - vandk øles
på grund af forbræ nding sgasse ns høje tempe ratur . Kølev andet får
adgang gennem hulle r i cylind erblok kens overfl ade og tilsva rende hull
er
i hoved ernes under side, og der anven des en særlig paknin g mellem blok
og hoved er for MO og MP. På MR 533 MQ og MX er der anbra gt nipler
1
fastsk ruet i cylind erblok kens overf lade, som passe r i hulle r i hovedernes under side 1 og for at skaffe tætnin g er der lagt en gummir ing
omkrin g niplen . Kølev andet bortle des gennem det vandkø l ede udstød
srør, som har studse , der med rørbø jninge r som mellem led er fastsp ændt
til cylind erhov edern e, se tegn . MQ 8. 1 og MO 8 . 1. I et hul midt
i
cylind erhove det er brænd stofve ntilen anbra gt , så at dysen lige rage
r
igenne m på hoved ets under side. Forbræ ndinge n foreg år altså i selve
cylind eren. - For t iden foreta ges der dog forsøg med cylind erhov eder
,
hvori der er indsa t et særlig t kug leforme t forbræ ndings kamm er , hvis
vægge er af en speci el varme bestan dig stålle gerin g , og hvori brændstofv entile n er anbrag t i en skrå r etning . Forbræ ndinge n foregå r
i kamme ret, hvorfr a forbræ nding sprodu kterne igenne m en forho ldsvis
snæve r åbning ekspa ndere r ud i cylind eren.

- 7Indsugnings- og udstødsventiler,

===============================~
Indsugnings- og u_d stød_sventilerne er kegleventiler af spec i a lstål, der enten er anbragt i løse, vandkølede ventilhuse (kun udstødsventiler), som i gen er fas t spændt i cylinderhovederne MQ og MX
(jfr . tegn. MQ 8.1) eller direkte i disse MR, MP og MO (tegn. MO 8.1).
Ventilerne er fjederbelastede, som regel forsynede med 2 fjedre, den
e_ne inden i den anden, som normalt holder ventilerne lukkede. Åbningen af ventilerne sker imod fjedertrykket ved hjælp af vippet ø jet •
.MX-motorerne har 2 indsugnings- og 2 udstødsventiler i hver sin side
af maskinen.
Ventilerne i de hurtiggå ende maskiner, MO og MP, har en t ap
under ventilhovedet, som altså rager et stykke ned i cylinderen, og
som tjener til a t lukke ventilen, hvis denne af en eller anden årsag
skulle _hænge. Ventilstokken er s lebet tæt i ventilstyret, der er
presset fast i cylinderhovedet.
Stempler.

----------------

Stemplerne, der overfører det i cylindrene udviklede arbejde igennem trunkpinde og plej~stænger til krumtapakslen, er af aluminium for at gøre dem lettere, hvilket særlig har betydning for
h cxtiggående maskiner. Stemplerne er hule.
I endefladen foroven har stemplerne en skålformet eller ringformet fordybning, dog er stemplet plant i maskiner med særligt forbrændingskammer. Desuden findes i MO- og MF-stempler 2 små afplatninger foroven lige under indsugnings- respektiv udstødsventilen,
hver _ventiltappene kan træde, hvis de skal luklæ af stemplet, samt
2 udfræsninger i stempelkanten for ventilhovederne, idet stemplet i
topstilling går meget nær imod cylinderhovedet.
Stemplerne er endvidere bearbejdede omkring trunkpindhull erne, så at spillerummet mellem cylindervæg og stempel her er større (på langs i maskinen; på tværs skal ·stemplet styre - jfr. foran som krydshoved)•
ringe.

I stemplet er inddrejet riller for stempel- og skrabe-
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Rillerne for s :c raberingene er rejfede på de nederste kanter
for at skaffe plads fo~ den opsamlede olie o
Smøringen af 3templerne i cylinderforingerne er den såkaldte
s1ænksmøringe Olien, cer fra trunkpindlejet driver ned indvendig i
stemplerne, siver ud pl cylindervæggen ved stemplets underkant, når
stemplet er i top; endvidere kastes der olie op i cylinderen af
krum~apslaget under de~tes rotation ~ Olien siver ud ved krumtappanderne o Krumtappene dypper ikke ned i olien i bundkarret o
Stempel- og skraberingee

------------------------

Stempel.ringene (s e tegno Ns 8.18 ob) er fjedrende støbejernsringe, som ved fjederkraften holdes spændt ud imod cylindervæggeno
For at give tilstrækkelig tæthed mod de høje t ry k op til ca. 60 atm ~,
anvendes fra 4-6 stempelringe, flest i ældre typer, ovenover trunkpinden. Stempel.ringene er rektangulære i tværsnita Nyere stempler
har i stedet for 4 kun 3 ringeo De 3 nederste ringe, 1 over og 2
under trunkpinden, er skraberinge, som tjener til at skrabe overflødig olie af cylindervæggen under stemplets nedadgående bevægelse.
Skraberingene er stempelringe , hvori der er drejet en rille på undersiden, så .at der fremkommer en æg l~ngs ydexkanteno Endvidere er
skraberingen fra overkanten dr e j et let konisk på ydersiden med en
smig på ca.5 grader, så at ringen kun berør er cylindervæggen langs
et ca. 0,25 mm højt ~ælte ~

når stemplet går nede

Herved undgås , a t olien trækkes med op,
når stemplet går opad, medens æggen kan
skr~oe o:ien med ned ad cylindervæggen 9

Ringene må af og til skærpes for at holde æggen skarpo
Såvel stempel- s om skrabe:::-inge er jo opskåret, så at de
kan udvides og tvinges på plads i ringrillen ~ Lås en var tidligere
udført med overlapning, den s 2kald t ~
bajonetlås, men er på nyere sterr.:pelringe kun et skråt snit under 45
grader.

- 9 -

Stem pelpi nde .
Stem pelpi nden er en hul akse l, som er svømmende i stem
pelnave t og plejl stan gsøj e . For at pinde ne ikke skal bevæ
ge sig i
læng deret ning en og derv ed slide på cylin derf aring en ,
er de i begg e
ende r forsy net med en såka ldt slids ko af alum inium med
en rund ing
svare nde til stem plets og en tap , der pass er ind i den
hule pind .
Plejl stæn ger .
Plejl stæn gern e (se tegn . MF 8 . 63) er smed ede ståls tæng
er
med I - form et tvær snit, der forov en har et plejl stan gsøj
e med en
ipre sset bron zebø sning sikr et med en skru e , og er forne
den smed et
ud , så at ende n dann er øver ste halv del af plej lstan gsle
jet , se tegn .
MP 8.63 . De nyes te plejl stæn ger er gjor t noge t svær
ere , og plej ls.:tan gslej et har 4 i sted et for elle rs kun 2 bolte .
I leje t er anbrag t tode lte bron zepa nder med istøb t hvid tmet al. Smør
inge n fore går ge nnem krum tapak slen .
Olie n træd er ind i plej lstan gsle jet gennem et hul midt i krum tapsø len og opsa mles i oliel omm
er ved halv pand ernes kant er, samt trykk es genne m et hul i overp
ande n og enten
gennem den hule plej lstan g (MX, MQ) elle r genne m et
særl igt rør
(MR, MO og MP) , der er f astn ittet på side n af plejl stan
gen op i
plejl stan gsøj et . Her ford eles olien genne m en dre jet
rille i pl ejlstang en udve ndig om bron zebø sning en til 6 hull er i denn
e , så at
trunk pind en bliv er smur t på hele omkre dsen .
Krum tapak sel .
Krum tapak slen er af smed et spec ialst ål og har 6 k r umta
l)bugt er, der 2 og 2 vend er nø jagti g til samme side , nr
. 1 og 6, nr . 2
og 5 og nr . 3 og 4. Vink len melle m krum tappe ne er såled
es 120
grad er (360 grad er : 3) . Melle m alle krum tappe ne og
for ende n af de
yder ste finde s hove dleje søle r, hvoro m krum tapak slen
drej er sig i
hove dleje rne. Af disse finde s altså 7 ialt , hvor af
kun det midt erste, styr elej et , styr er aksle n i læng dere tning en. I
de nyes te
krum tapak sler e r såve l hove d- som krum tapsø ler genn embo
rede på
lang s.
Hove dleje pand erne er ente n af bron ze elle r (i de nyes
te
moto rer) af stål med istø bt hvid tmet al .
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I krumta pakslen er boret sk~å huller fra mid~en --af hovedlejesøl en gennem slagen e ud til midten af krumta psølen , og olien
passer er herigen ne.2, ti l pl ejlstæn gerr.e. - Krumta pakslen er afbal an1-1-,r.3 -f-,
ceret med kon~ravægte i de hurtigg åen:e maskin er MO og MPo Krumta pakslen har et tandhj ul i forres te og e~ flan@ i bagest e ende~
Svingh jul.
Svingh julet er stift i de ældre langsom tgående maskin er .
I de nyere, hurtigg ående er svingh julet ·delt og forsyn et med indlag te
gummik lodser (flexib elt) til at optage s~ød ved igangsæ tning og
standsn ing af motore n samt variat ioner i omdrej ninger under gangen s
genera toren er koblet dir ekt e til motore n ved en særlig flange fastspændt til svingh julet . Genera toren virker såled es tildels som
svingh jul ,
Gearka sseo
I den forres te e n_d e af dieselm otoren , d.v.s , modsat genera.-tci"Bnde:;.) er der anbrag t et tandhj ulsgea r , bestå ende af drev på
krumta pakslen , ~ellcm hjul og knasta kselhju l o MO- og MP- motore r har
endvide re et forlag shjul, der driver forlag s akslen med regula tor
0g brænds-t-o:fpumpe , -- -Så.v:-el knasta kselhj ul som forlag shjul er h er i
indgr eb med mellem hjulet; på MQt TuIZ og MR 533 drives forlags akslen
af et t andhjul på knasta kslen (for indsug ningsv entil erne på MX , som
har 2 knaota ksler)ø Knasta kseihju l og forla gshjul har dobbe l t så
mange tænder som krumta pdreve t, id et brænds tofpum pen jo kun skal give
olie, og ventil erne (indsug nings- og udstød svent il) jo kun skal å bne
een gang ved h,-er2nd en cmdre jning af krumta paks len c Mellem hjul rg
forlag shjul er i MO- og MP-mot orer anbrag t i særlige støbe jernstandhj ulsbro er, der er spændt f a st med støtte r til stative t , Man
opnår derved at kunne fly~te t andh julene lidt p· efterso m krumta pa ksle n slides og slider s i g op i hovedl ejepan derne e Tandhj ulene er
indkaps l ed e i en f ælles kasse , gearka ssen. Krumta paksel , knasta ksel ~ forlag saksel l øber alle samme vej rundt , nemlig oversid en
bort fra maskin ens manøvr eside (brænd stofpump es id en), (undtag en MQ,
rox , MV og MR 533 . s forlags aks 91, som ( jfr. foran) l øber ud fra
maskin en modsat )n
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Knas takse l o
Knas taksl en er en lang a~se l, der går gennem hele mask
inens
længd e ved siden af cylin derf aring erne . Knas taksl en
hvil er i leje r,
i de nyes te mask iner MO og MP i delte alum inium sleje
r, i stati vets
indv endig e ribb er ud for hove d lejer neo Leje rne smør
es gennem kana ler i
stati vet fra hove dsmø reoli e ledn ingen , i MF-m otore r
samt i MQ og MX
gennem den hule knas takse l o Knas taksl en har 12 knas
ter for de 6 indsugn ings- og de 6 ~dst ødsv enti~s= , ~[-m otore r har to
knas taks ler
(hver med 12 knas ter)s een på hYer side af cylin dren e
for indsu gnin gsresp ektiv udst ødsv entil er ne c Knas terne er anbr agt rege
lmæs sigt på
aksle n, såled es at vent ilern e ( indsu gning s-- resp o udst
ødsv entil erne )
sædv anlig vis åbne s i rækk efølg en 1, 5~ 3 s 6s 2, 4, hvil
ket altså
også er tænd ingsr ække følge n i cyl~n drene ~
Ru:i. ler 0g I'nll esty r <>
Hver knas t på virk er unde r knas taksl ens omdr ejnin ger
en hærdet stål rull e, som er lejre t i et rulle styr af stålo
Dett e er fornede n gaffe lform et og har en tvær akse l for rulle n og
er i øvri gt
cylin drisk med en firka ntet tap i hver side , der styr
er rulle styr et
i tilsv aren de bøsn i~ge r forov e n i mask inst at ivet , i
MQ , MX og MR 533
1 stati vet lige ·unde r cylin d erblo kken o Opef ter er rulle
styr et hult
og kugl eform et i bund en o

Vent il l øftes tæng er.,
Vent illøft estær d'_ge rne er stålr ør, der forne den har en
hærd et
kugl eflad e, som træd er i rulle styr et og forov en ender
i en hærd et
kugl eskå l. Ven tillø ftestængerne går løst genne m hull
er i cylin derblokk ens over flade og hull er i cylin derh oved erne .
Ven tillø ftest ænge r ne for udst ødsv entil erne i MO- og
MF-m otorer er forsy net med en krav e , som tjen er til at l øfte
vent ilern e,
når man ønsk er at t age komp r es sion en fra mask inen for
at lette
start en. En lang s gåend e akse l på bags iden af cylin derb
lokk en har
udfræ sede hak, som kommer i indg reb med nævn te krav er,
når man bevæger en arm på aksle n ved mask inens foren de på MO og
MPo

- 12 Vippe-':;øj.

-------- -

Når en ventillø ftestang 'løftes af sin knast, påvirke r den
foroven gennem. en stillesk rue med ~uglehov ede en vippearm , der drejeJ
sig om et nåleleje på en vandret a~sel, der er fastgjo rt i en søjle
(MX: i dækslet) på cylinder hovedet •. Vippearm en trykker da ventilen
ned imod ventilfj edertry kket.
Vippearm ene i de nyeste maskine r er gennemb orede med snævre
smø~ehu ller, som får olie gennem oliekan aler i søjlen på cylinde rhovedet .
På MQ- og MX-moto rer findes på cylinder hoved nr. 1 et håndtag, som har fat i en gennemg ående trækstan g, der på hvert cylinde rhovede er forbund et med en arm på en kort aksel, der har en knast
lige under enden af vippearm en for den ene indsugn ingsven til. Så
længe håndtag et holdes i en· bestemt stilling , løfter akselkn asten en
indsugn ingsven til for hver cylinde r, hvorved kompres sionen udelukke s
så at starten lettes.
Luftfil ter og indsugn ingsrør .

~-=-=== ======= ======- =======
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For ikke at suge støv og andre urenhed er med luften ind i
cylindre ne under sugesla get, (og det er meget store luftmæn gder,
en dieselm otor forbrug er, f.eks. indsuge r en'"MO-m otor ved 1000 omdr.
ca. 18 m3 luft pr. minut), passere r luften et luftfilt er ved maskinens ene ende, inden den gennem indsugn ingsrøre t, der har studse
ind til indsugn ingsven tilen i hvert cylinder hoved, suges ind i cylindrene . Luftfil tret består enten af tætsidd ende, vandret te plader eller af små aluminiu ms-rørst ykker ("Rasch ig"-ring e) tæt sammenpakk ede i en ramme med perfore ret plade på br~ge sider. Filtrene
er dyppet i en fed olie og efter afdrypn ing indsat i filterka ssen,
der er spændt tæt til indsugn ingsrøre ts ene ende. Urenhed er i luften ~indes af olien og tilbageh oldes i filter et.
Udstøds rør og lyddæmp er.

---=====================

Udstø~s produkte rne (røgen) bortlede s fra cylindre ne gennem
udstøds ventiler ne og studse på cylinder hoveder ne til et fælles udstødsrør ~ som sluttes tæt til en lukket beholde r, lyddæmp eren, under
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vogntaget, hvorfra en skorsten fører op gennem taget.
er altid vandkølet.

Udstødsrøret

Lyddæmperen udjævner udstødsprodukternes trykvariationer
og dæmper derved l~den. Den er omgi v8t af en pladejernskappe med
flere huller, hvorigennem der suges luft fra maskinrummet under
maskinens gang, således at oliedampe udsuges fra maskinrummet.
Luftkappen omlyddæmperen er i forbindels e med en ydre skorsten, og
udstødsprodukternes udstrømning gennem denne skab er vacuum i luftkappen ved ejektorvirkning.
I MR-, MQ-, MP og MO-vogne (med maskinbogier) er udstødsrøTene forbundetmedlyddæmper en ved teleskoprør med kugleled.
I

·Sikkerhedsregulator og -spjæld.

-=================-= ==========--

På MP- og de nyere MO-motorer er anbragt en sikkerhedsregul ator, som forhindrer motorerne i _at l øbe løbsk, hvilket f.eks. kan
ske, hvis belastningen pludselig forsvinder - sprængt magnetiseringssikring - medens maskinerne kør·er på de høje omdrejninger, eller hvis
131an- holder MF-motorens startekontroller i stilling 11 Start" i for
lang tid (se starteventil under MP- og MC-regulatoren).
Da der ved løbskkørsel kunne ske alvorlig beskadigelse af
motoren (~lejlstang ud gennem siden), er der anbragt et luftspjæld
j_ indsugningsrør et lige ved luftfiltret.
Spjældet er anbragt i en
aluminiumsramme og fastgjort på en vandret aksel, som udenfor rammen
er forsynet med en skruefjed.er og et lille håndtag, der dels kan
dreje spjældet, dels vise dets stilling "Åben" og 11 Lukket 11 • Akslen
s idder usymmetrisk i spjældklappen, så at dennes største flade vender nedefter i lukket tilstand ~ Spjældet hindres i åben stilling,
hvor skruefjederen er spændt med den ene ende i rammen og den anden
i håndtaget 1 i at klapp e i af en pal, der v e d en trækstang skråt
ned gennem filterkassen er forbund et med en arm, som er lejret i
denne. Trækstang og pal ho1.des oppe henholdsvis imod sp•jældet af
en fjeder. I enden af armen udenfor filterkassen er anbragt en
s~illeskrue me d kontramøtrik, Sikkerhedsre gulatorener en centrifugalregulator med 2 svingvægte, der hold es sammen af 2 fjedre.
Regulatoren er anbragt lodret i stativet i forlængelse at smøreolie-

/

- 14 pumpeakslen, som driver regulatoren gennem en fjedrende kobling.
Sikkerhedsregulatoren løber på kuglelejer. Svingvægtenes vinkelarme
er i indgreb med en forskydeli g muffe; som trykker på undersiden af
en forskydelig aksel, der går op midt i regulatorens hus lige under
stilleskruen og trykker denne opad, når svingvægtene svinger tilstrækkelig langt ud. Derved drej es armen , trækstangen trækkes nedad,
og palen slipper spjældet, som hurtigt klapper i, dels på grund af
sin fjeder, dels på grund af sugningen fra maskinen. Stilleskruen
indstilles således, at pa len udløses, når· maskinen kommer op på
1150 omdrejninger.
Smøring_.

========

På grund af de forholdsvis høje omdrejningstal, som m~derne
jernbanedieselmotorer løber, er en god smøring af disse maskiners
\
bevægelige dele et yderst vigtigt problem. Overalt i dieselmotoren ·anvendes derfor tryksmøring undtagen til cylind ervæggene, knastrullerne og rullestyrene, der smøres ved st~nksmøring , d.v.s. ved
den olie, der driver ned fra trunklejet, og den, der fra krumtap- _
panderne slynges ud und er maskinens gang .
Smøreoliesystemer,
Smøreoliesystemerne i ·d~ 1orskellige typer motorer er i
hovedsagen ens. Olien suges af en oliepumpe fra bundkarret
,
u5-..~~s-...Lflr'~en smør 1·
en· for hver llIO"'tiO'!'-....=--;;w~e~~ g e n n e m et sugefilter og try~es efter p u m p e n ~
--tttelt e~liQk0-ler gennem et trykfilter og en hovedledning ud til
maskinens forskellige smøresteder, hvo·raf de vigtigste er hoved- og
plejlstangslejer, trunkl~jer og knastaksellejer.
udvendig på stati
, og ~er er ind til hver~
edleje ført minqre
rør . fra hoved
ningen. Ffr de nævnte typ~Es_ ved mmende er de
ført en rør edning fra hov, dledningen t · et dækse på maskin ativet for enden af knastaks ; en (MX h
2 knastaksle
i mot ens
bagende
Dækslet bærer en g nnemb et tap, som passe
oldsvis
tæt i enden af den hule knast , 1, hvorigennem olien ledes til
alle nastak~ellejer. I MF-motoren er den hule knastaksel hoved-

I
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- 15 ledning . Olien føres til akslen gennem det midters te leje fra en
boring i en vulst i stativri bbe og bundkar . Fra den hul e aksel smøres først alle knastak sellejer , og olien passere r videre fra disse
gennem borede kanaler i stative ts ribber til hovedle jerne. MO- maskinerne har i stative t en gennemg ående vulst i modsat side af den, hvor
knastak slen er lejret. Vulsten er gennemb oret og danner hovedled ning, og herfra er igen boret kana l er i stativri bberne dels til
hovedle jerne og dels til knastak sellejer ne.
I alle maskine r s krumtap aksler er der boret smøreka naler
fra hovedle jesølern e skråt gennem slagene ti l krumtap sølerne . Hovedlejeover pandern e og i de ældre typer også krumtap overpand erne har
midt i panden en drejet rille, der tillader smøreol ien at passere
gennem kanalern e i krumtap akslen henhold svis gennem plejlsta ngen til
trunkle jet under 1/2 omdr ejning af krumtap akslen . Såvel hoved- son
krumtapp ander har smørelom mer udfræse t i hvidtme tollet ved de vandrette sidekan ter . I disse lommer opsamles smøreol ien og slæbes unQer
akslens omdrejn inger ind mellem pande og søle. MQ og MX- plejlstæ nger er gennemb orede , og på MP- og MO- plejlstæ nger er anbragt olierør
langs kroppen op til plejlsta ngsøjet , som sn0res herigenn em .
Tandhju l m. m. smøres fra mindre olierør 1 der står i forbindelse med hovedled ningen , men som i alminde lighed er skjult . Vippe tøjet smør es i MP- og MO- maskine r gennem en særlig ledning fra tryksmøreled ningen (topsmør ing )e På ledninge n, som forgr ener s ig til
søjlen på hver sit cylinder hovede , er indskudt en ve ntil eller hane.
Oliefil tre.
Oliefilt rene er cylindri ske ribbehy lstre af metal , hvori der
er anbragt et fint metal trådsvæv , som tjener til at tilbage holde ir
heder og eventue lle metalde le, som falder ned i bundkar ret . I alle
filtre kommer olien ind foroven eller forneden og træder ud gennem
de cylindri ske vægge efterlad ende eventue lt snavs inde i filtret.
Sugefi l tret i MP- og MO- motorer sidder i et særligt kamme r henholds vis i en filterku rv i bunden af bundkar ret og er forsyne t med e t
langt skaft med en fj e der i den øverste ende , der holdes spændt af
et dæksel , som skrues fast i stative ts oversid e. Herved trykkes en
læderpak ning under en krave ved filtrets overkan t tæt imod et sæde ,
sål edes at oliepump en ikkG suger luft; dette har s_æ rlig betydnin g fo:::1

0
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MO- filtre t, som ikke dyppe r ned i olien . Filtr et er lukke t
forov en
og åbent nede fter, hvor 9et styre s om en lodre t studs indve ndig
i
filter kurv en respe ktiv sugek amme ret lige over suge røret , der
udgår fra
sumpen henh oldsv is bunde n af bund karre t. I bunde n af dette
filte r
er indsk ruet e-n tragt med mind ste diam eter forov en, som kan
epfan ge
urenh eder og meta lpart ikler ·f ra even tuelt afbræ ndte plejls tanga
pand er
(se tegn. MO 8.290 ). For de . ældre mask iner MQ og MX er suge
filtre t
anbra gt i et eærli gt ·støb ejern shus adsk ilt fra selve mas~ inen;
MQ og
MX har dobb elte suge filtre .med omsk ifterh ane, så man hurti gt
kan
skift e om fra det ene filte r til det ande t. Disse suge filtre
er åbne
forov en og lukke de i bunde n.
.

.
I tryko lieled ninge n lige inden smør eolie n går ind i maski
nen
er indsk udt et tryk filte r (anbr agt i et særli gt støbe jerns filte
rhus ),
hvor olien altid kom:mer ind forov en, før den træde r ud genne
m filte rvægge n. I regle n kommer olien dog ind i filte rhus et forne den,
men
løber så gennem en lodre t ·kana l i huset s forvæ g, som udmu nder
ved filtrets ~verk ant. Tryk filtre t er indsk udt for at hindr e, at even
tuelle
urenh eder, der er slupp et igenn em suge filtre t, kommer ud i maski
nens
bevæ gelig e dele, hvor de kan forår sage rivni ng.

Smør eoliep umpe r.

Oliet ryk.

Smør eoliep umpe rne (se tegn. MV 8.290 , MP 8.290 og MO 8.290 )
er i alle moto rer tandh julspu mper bestå ende af 2 cylin drisk e
tandh jul,
der i begge ender slutt er tæt til pumpens ended æksle r, ligeso
m tænd erne slutt er tæt til hver sin cylin drisk e væg i pump ehuse t. Desud
en passer tænde rne i de 2 hjul godt samme n.
I MP- og MO-m otorer drive s det ene tandh jul rundt ved et
skrue hjul på den lodre tte pump eakse l af et skrue hjul på enden
af knas taksle n; i MI-m otoren drive s den gennem konis ke tandh jul fra
krum tapaksle n, og i MQ trækk es den af forla gsak sel. De -2 tandh jul
i pumpen
dreje r hver sin vej rund t, det ene dreve t af ·d et ande t, og olien
udfylde r mellemrummet melle m tænde rne og huset s cylin drisk e vægge
og
føres over mod pumpens afgan gsstu ds, hvori mod den ikke kan komme
·igenn em, hvor tænde rne i tandh julen e er i indgr eb med hinan
den.
Olien kommer altid ind på den side af pump en, hvor tænd erne
løber fra
liinan den, og trykk es ud ved den side, hvor tænde rne løber samm
en.

- 17 MX-pumperne er totrins~

· Olietrykket, der normalt ligger mellem 1 og 2 kg/cm2 , højst
fir de nyeste typer dieselmotorer, kan af motorføreren aflæses på
manometre på .førerpladsen. Disse er ved snævre rørledninger forbundet
med try'ksmøreledningE;in lige efter trykfiltret. Desuden findes i førerrummene på MX, MO og Ml? meldelamper, som lyser grønt, når olietrykket
er over en vis størrelse, idet et trykmanometer (kontaktmanometer) da
slutter en elektrisk kontakt.
Oliereguleringsventiler .

Omskifteventil .

------ -----------------------------------

Som omtalt . er der på smøreolieledningen mellem oliepumpe
og maskine på alle motorer anbragt et trykfilter, som frafiltrerer
de sidste urenheder, inden olien går til smørestederne. For at hindre
en eventuel sprængning af trykfiltret som følge af, at dette fo~stoppes, er der mellem pumpe og filter anbragt en sikkerhedsventil eller
overstrømningsventil, d.v . s . en fjederbelastet ventil, der åbner, når
trykket vokser over en bestemt værdi, og derved lader noget af smøreolien løbe tilbage enten til krumtaphuset eller til sugeledningen
( før pumpen) o
Da smøreolietrykket er lavt under dieselmotorens start, (hvor
den trækkes forholdsvis langsomt rundt), er der på de diese lmotorer ,
_hvo.r regulatorens virkemåde er afhængig af smøreolietrykket truffet
særlige foranstaltninger for at få dieselmotoren startet .
På MX- og MP-motorer er der anbragt en særlig elektroventil .
for start (se sene re), MO- motorerne har en særlig oliereguleringsventil med tilkoblet omskifteglider og automatisk olie-starteafbryder.
Oliereguleringsventilen og omskifterglid er ener indbygget
i et fælles støbejernshus, A, der er fastspændt på den udbygning i
stativet, hvori sugefilter (bagest) og tr~kfilter (forrest) er an. bragt, henholdsvis påbyggeto Reguleringsventilen b estår af et aftrap-

/
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pet stempel, B, der Er fjed erbelastet, Fjedertrykke t kan indstilles
med en stilleakrue i ~usets dæksel foroven. Fra rumme t under stemp let,
hvortil trykledninger. fra oliepumpen er tilsluttet, er der direkte adgang til en række slidser, a, foroven, og derund er et hul, b, i foringen C for omskiftergl:der en D. Denne er fj ederbelastet, og den ender
forneden i en ke gleve~til. Glid er e n er ge nnemboret ned efra og op til
4 tværhuller, f, og har desud en en korter e og en længere inddrejning.
Under maskinens stilsta nd stå r glider en i bund nedtrykket af sin fjeder. I huset er der fra gliderrummet endvid ere 2 boringer for rørtilslutninger, den øverste, c, ind til re gulatoren lige over for hullet b;
det nederste, d, ud for den lange inddrejning i glider en er forbundet
med tryksmøreledningen efter trykfiltret.
Ved maskinens start f ør es olien først ind under reguleringsstemplet B, gennem hullerne b og ·c til regulatoren, hvorved maskinen
kan gå i gang. Når olietrykket er steget til ca. 2 kg/cm2 åbner . stemplet B, og olien trykkes genne m studseng og trykfiltret ud i maskinen
og desuden gennem hullet d.
Når trykket i tryksmør e l edningen er tilstrækkelig stort,
løftes glider en Dog lader olien pass er e gennem slidsen e og hullet c
til regulatoren, Samtidig er hulle t b l ukke t a f glid er en •g hullerne f
kommet i forbindelse med slidserne a, og olien · strømmer ned i rummet
under ventilen og trykker denne mod sit sæde. Dette er omskifterventilens normale stilling under maskinens gang. Stiger olietrykket under
stemplet B for højt, løftes de tt e endnu mer e og blotter nogle mindre
huller h, hvorigenne m overskud af olie løber direkt e i krumtaphuset,
Falåer olietrykke t i tryksmørele dningen f.eks. på grund af
et sprængt olierør elle~ tilstoppet trykfilt er, f å r r egulatoren ikke
tilstrækkelig olietryk, og maskine n gå r i stå. Glid er en D trykkes da
i bund af sin fj eder, me n bliver stående der ve d e n eventue l ny start
af maskinen, idet olie trykket ge nnem hulle t d ud ebliver. Maskinen går
i gang som normalt og kunne hold es gåend e v ed det direkte olietryk
fr a pumpen gennem hulle t b, inddrejningen i glid er en og hullet c til
regulator en, hvis man ikke h a vde olie-starteafbryd eren.
For a t forhindr e maskinen i a t hold e sig i ga ng under sådanne forhold, der kan medføre alvorlige beska digelser i motoren, når
der mangler smørelse , er omskifterglid er en forsynet me d de n a utoma tiske olie-starteafbryder, som sidder under ventilen, Den b estår af
et fjed erbe l astet st empel E, der ka n be væge sig i e n cylind er, hvis

-
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- 19 øverste rum v ed små huller "i" er forbund et med omskift erventilrummet,
og hvis nederste ruip. ved en snæver rørledning er forbundet med trykledningen mellem pumpe og r egul eringsventil . Stemp l et har en tap foroven,
der går igennem bunden af huset A og under l øftningen kan trykke på
undersiden af glideren D. Normalt står stemplet i bund, da olietrykket
er lige stort over og under stemplet, og fjederen holder det nede.
Vil man imidlertid starte en maskine med forstoppet trykfil- ·
ter (eller med en l ækage ude i tryksmøresystemet eller f.eks. i oliekøleren), går maskinen i gang, men stoppe r straks efter , idet trykket
under starteafbryderstemplet trykker dette op - oven over stemplet kan
olien undvige gennem hullerne "i" og l ækagen, Glideren trykkes til
vejrs af stemplet E-s tap, hvorved der lukkes af fra hullet b til regulatoren (som jo hell er ikke f år olie gennem hullet d) , og maskinen går
i stå. - En sådan maskine bør i kke ve dblivende forsøges startet.
Ko ntaktlampen er her en rettesnor .
Oliekøling og olietemperatur .
For at olien ikke skal blive for varm , er bundkarret på MOog MF- maskiner forsyn et med kø l eribber udvendig, som giver en stor
overfl ade , der bestryges af luft en under vognens kørsel . I MR 533,
MQ ~g MX er for hver motor anbragt en cliebeholder under vognkassen,
som ligeledes a fkøles af luftstrømme und er kørslen. De nyeste MOvogne er forsynet med særlige oliekølere, en for hver motor på t aget .
Køl erne , der er rørkøler e s er indskudt mell em oliereguleringsventil
og trykfil ter o På l edningerne , d er er forbundet med kølerme med a r mer ede kobberslanger, er anbragt en ski ftehane , hvormed kø l erne kan
ind- ell er udskydes i systemeto
Oli etemperaturen, der ved ful d belastning ligger ved 50-60
grader, bør i kke overstige 70 grader.
Kø l evandssystemero
Lige så vigtig smøringen er, lige så vigti g og uundværlig
er køling af cylinderfaringer , cylind erhoveder~ og for nogle motortypers vedkommende, (MQ og MX ), køling af udstødsventil erne . Angående kølevandssyst emerne, se tegno MX 9.3, MP , MO og MS 9 .1.
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For a lle motortyper gælder , at kø l eyandet opbevares i en særl~g kø l evandsbeholder, f r a hvis bund der før er en sugel ednin g til køleva ndspumpe~ > der er en c entrifugalpumpe .
Fra pumpen f ør es en hovedtrykledning l&ngs maskinens en e side ( i r egl e n bags iden) i højde med
cylinderblckls:ens iod (cy lindrenes underside) , og gennem studse før es
kølevandet i nd i cy linderkøl ekappen , som omgiver hver for ing ~gi øvrigt er ee·c ca.rr:::-ied:::.Jngende ::!'.'Um undtagen i lY1X e Vandet stiger op o g
l edes gennem l11.::..ler :l. cylinderbl ok-keris over f l ade og i toppakningerne
O? i cylinder ~ovederne: der er uden direkt e fo r binde ls e med hinanden
Yide:::-e genr. e:n k a :.1a ler i 1-<d 9tødsrørstudsene (.MR, MO og MP ), eller gen....
nem ~dst0J s v entiler ne og r ør f r a disse til en fælles kølevandsledning
og til det va ndk:r..(i.ede udstøds r ør (MQ, MX, MR , MO , lVlP ), der ve d slanger
eller faste r~r står i forbind~lse med kø l evandsbeholderen og tagkø; arnec På trykledningerne eft er motoren er indskudt ventil er , så at
man efter oehov kan i ndskyde flere eller færre tagkøler e , hvorfra vand0t løber til8age i kølevands beholderen . I MO- og MP-vogne kan tagt øJ.e:.~en endvidere spærre s hel t f r a , så at kø l evandet i stedet føres
di rekte tilbage i ~øleva ndsbeho lderen, ell er det kan sætt es dels i
ucnne ~ d'3ls i ta gkø l erne :. alt efter vejrliget og årstiden, s å a t temperature~ hold es noge~lunde på det norma l e. I MX-loko , hvis kølevands behclder er anb::.'agt under ·v-ognbund en ~ findes oppe i maskinrummet en
Cc~lebehol jerr hø j e:re er..d motorerne , s å at kø l evandet altid står t'}P i
~isse o
MX ' 3ren
l ig kun med kølevandsbe~olderen unde+
7ognkassen i
d
dr ev et
iret k0

-,randnpump e ~

Sidekøl

ind

øl \e , anafe~
trykker den gennem

Tagk~lerLe er i øvrigt bygget som rørkø l er e i sektioner , der
parv~s er fo rbundP. t v ed trykrør ene ng har fælles r eturl ed ning til
k0levandsc : holderen ~ En r crkø l er b est år af een e ller fl er e r ækk er
f~rholdsvi s t ætsidd end e metalrør , der hver i sær er forsynet med en
~ål oddet kølespiral~ oppr ess et af en sma l meta l strimmel. De lige
2a nge kølerører i begge ender fastloddet t il et fælles dæksel, der
~ed pakning imellem fastspændes til en aluminiumsstøbt endebund e ller

r
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et mellemstykke, forsynet med henhol dsvis til- og afgangsstuds e for
kølevandeto
I MO- og mi-vogne findes kun 1 kølevandsbeho lder, hvortil
fører 2 returledn i nger og 2 sugeledninger, 1 fo r hver motor .
I lyntogene MS og MB er kø l erne af hensyn til luftmodstanden
ind'fu(ygget under t agf'laden, der på et stykke er erstattet med stå ltrådsvæv af hensyn til køleluften. Her er det nødvendigt a t have kunstig ventilat i on , der besørges af vent ilatorer dr evet af e l ektromotorer
I a lle vogne og loko er a nbragt påfy l dningsrør med studse
på undersiden af vognkassen, hvorigen nem der kan fy l des vand på kølevandsbehold er n e , ~ ved vandt 1·yk udefra
f
Kølevandstemperaturen ligger norma lt fra 50-70 grader og må
ikke overstige 80 gr adero
Brændsel so lieo
Som brændselsolie i diesel motorer anvend es solarolie, et
destilla t af råolien, der er en minera l olie , som f indes i jorden og
stammer f ra ·en forlænget uddød plant e- og dyreverden, hvis besta ndde l e
er gået i forrådnelse og i årtusinder har været udsat fo r jordlagenes
tryk o
Efter bort d~st ills ring af gasoli n , benzin og petroleum fås
"Masut", som ved dest illation g i ver solarolie og en restblanding af
smøreolier og tjærestoffer o Råolie kan dog også fr emstilles kunstigt
ved tør destillation af f.eks. 'J:r·v1.1:,~·J.:. " Den forekommer ikke i levende
dy.r 9g plantero Den simple fremstillingsmåde i forbindelse med de
store forekommende mængder gør solarolien billig som br ændselsolie,
og den benyttes derfor i udstrakt grad verd en over som d i eselolie.
Kompr essions- og forbrændingstemperatur.

---------- ------ ------- - ----------- -----

For at opnå antændel se og en god fo rbrænd ing af den i cy~
lind eren indsprøjtede solarolie, må k ompr ess ionstrykket drives op
2
til ca. 32 kg/cm ~ Oli ens antændelsestemper atur ligger omkring 500600 grader c e l s ius . Under forbrændingen s tiger trykket i cy lind er en -
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2
til 50-60 kg/cm , og tempe raturen til ca. 2000 grader, afhængi gt af
tænding stidspun ktet, d.v.s. tidspun ktet for oliens indsprø jtningt og
Jo tidliger e - til en vis
af mængden af den indsprø jtede olie~
grænse - tændinge n finder sted og jo mere brændst of, der indsprø jtes også til en vis grad - des større bliver forbræn dingstry kket . Sker
tændinge n, d.v.s~ indsprø jtningen for tidligt, risikere r man tilbage slag, og motoren vil da _ikke gåo Sker tændinge n for sent, vil forbrændin gen forts ætte for langt ind i ekspans ionslage t og ikke blive
fuldstæn digo Forbrænd ingen vil vare længere , og kølevan dstempe raturen
vil stige. Mængden af brændst of, der kan forbrænd es fuldstæn dig, afhænger af, hvor meget luft maskine n indsuge r under sugesla get, idet
der med en bestemt luftmæng de kun kan forbrænd es en ganske bestemt
mængde brændst of. Den indsuged e luftmængde er bestemt af slagvolu minet, men da forbræn dingspro dukterne ikke kan fordrive s fuldstæn dig,
dels på grund af det skadelig e rum, og dels , fordi der under udstøde t
er et mindre overtryk i cylinder en, vil den indsuged e luft ikke være
ren atmosfæ risk luft.

MK har trykladn ing, d.v.s. at der er et lille overtryk i
cylinder en , når indsugn ingsven tilen lukker, idet friskluf ten blæses
ind af en tryklade blæserc
Fo~bræn dingsgas sens udseende og tempera turo

-----=--======= ==========================-

Sprøjtes der for meget olie ind i cylinde ren , vil den ikke
forbrænd e fuldstændig; maskine n yder ikke flere hestekr æfter , men
bliver blot varmere , og s templer og ventile r tilsode s, ligesom udstødet viser sig som sort røg, Under en god forbræn ding viser udstøde t
sig som en hvidgrå røg. Er der f.eks. på grund af utætte stempel ringe eller dårligt skærped e skraberi nge kommet smøreol ie op i cylindrene, viser forbræn dingsgas sen sig som en kraftig er e gråblå røg.
Stemple r og ringe samt ventile r vil herved hurtigt forkoks es.
Maksimu mstempa raturen i cylindre ne under forbræn dingen når
som. sagt helt op på ca. 2000 grader, men fald er hurtigt under ekspansione n, idet fcmrbræ ndingspr oduktern e afkøl es af de vandkøle de
cylinder væggec Det ses heraf, at det er meget betydel ige varmemængder , der skal bortlede s af kølevand et , og at kølevan dscirkul ationen må være helt i orden.

- 23 I udstø dsrøre t er forbræ nding sgasse ns tempe ratur mellem ca.
250 grade r (MO- motor en)
~~e n).

~7«/p/.h49 /,.!i/.p 1!,hn .

Brænd stofsy steme r .

øØ#P .ff4 3/.f'J! h'~ ,

Brænd selsol ien opbev ares under kørsle n i særlig e tanke , der
ved rørled ninge r er forbun det dels indby rdes og dels med motor erne
til et fu l dstæn digt aflukk et system , når lige undtag es afluft nings
rør,
,i::,,,, ~-n~~ d

•

På øvrige loko og alle motorv ogne er anbra gt påfyld nings rør
med slange forskr uning er lige under vognk assen i hver side og forsyn
et
med en afspæ rrings hane lige inden for studse ne . En fælles lednin g
fø r er op langs den ene væg i maskin rumme t til en vingep umpe . Solarolien passe rer deref ter et dobbe lt trykf ilter, det ene inden i det
andet , og hvert beståe nde af fint metal trådsv æv , førend den træde r
ind i hoved tanken e . Nævnt e vingep umpe bruge s , når olien skal indtag
es
fra tønde r eller håndb etjent e oliefo rsynin gssted er . Fylde s der på
med elekt risk pUmpe , trykke s olien enten op gennem vingep umpen som
f . eks. i MP- vogne eller gennem et omløb srør med hane uden om pumpe
n
som i MO- vogne . I motorv ogne findes for hver motor ophæn gt under
taget i maskin rumme t en måleta nk , forsyn et med oliest andsg las med
skala , hvorp å oliemæ ngden i tanken kan aflæse s . I lokom otiver ne haves
ligele des
måleb eholde r for hver motor, Æ\.M

.SH)l (:¼f-/;Pt!]I, )

Mot orvogn ene er forsyn et med en hoved tank un«er vogne n , som
ved en suge- og fyldel ednin g fra tanken s bund er forbun det med vingepumpens sugesi de , i nyeste MO- vogne også med pumpe ns tryksi de . Ledninger ne har haner for tilve jebringe l se af de ønsked e f orbind e lser
.
Fra hoved tanken e r ført,e n ovJerf lodsle dning , som i de nye MO- vogne
er
$ooZ.
ført til to ppen af måle anke e . Di sse er forsyn et med en sump, hvorf
ra
slam kan aftapp es gennem et rør til balla sten .
Fra måleb eholde ren fø re s solaro lien gennem et rør med af spærri ngsha ne til et sugef ilter, beståe nde af et metalt rådsvæ v
omgiv et af en tøjpo se, den såkald t e kaffep ose - i MR , MQ , MP og MOvogne endvid ere ge nnem en slange (fra vognk assen til midte n af maski
nbogien ) - til fortry kspum pen, der trykk er solaro lien til brænd stof-
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pumpen , i MO-, MP- og MR- vogne først gennem endnu et filter , et Boschtrykfilt er, en metalsi udenom en tøjpose .
På for trykssys temet er der (i det øverste punkt) en overstrømni ngsvent il , hvorfra den overskyd ende solaro l ie gennem slange og
rør føres tilbage til målebeh olderen . Den solaroli e , der kommer ud
ved utæthed er på brændsto fpumpe , brændst ofventil er, fo r trykspum pe og
returpum pe samles i en solaroli esamleb eholder , hvorfra den tages af
retur pumpen og gennem forannæ vnte slange og rør føres tilbage ti l
målebeh olderen .

t:fV ,

.
Fortryks - og returpumpe---l-ffi:n enten yære tandb3ul
spnmpen (MX ,
MQ gg MB 5-»1 elle~ Bosch- stempelp umper (MO , MP , fiffi.., MK).

Fortryk s- og returpum pe.
type .

På samme maskine er for tryks- og returpum pe altid af samme
orer , MQ , M
MR 533 , hvo
f ,rtryks i
tur -

tandh. l ssmø epumpe
hju
l øber f r a hinanden og trykkes ud ved
s

tandde l øber

Bosch fo~tryks - og returpum pe er nøjagtig ens , og der er anvendt samme størrels e på alle MO- , MP- og MR- motorer (ikke MR 533) .
Pumpen består af et a luminium shus med en suge - ag t rykstud s i hver
sin side . Midt i huset og på tværs af studsene er cylinde r en boret
og slebet fint sammen med et lille hult stålstem pel, der normalt
holdes mod cylinder bunden af en fjeder , som holdes spændt af en tætpakket pr op. Fjederru mmet i cylinde ren står ved boringe r i forbind el se med en suge- og en trykven til henhold svis på suge- og trykstud ssiden . Venti l erne er små f jederbe l astede , plane fib e rve nt iler med
en tap , der styrer i proppen , som lukker ventilru mmet ; vent ilsæder ne ,der er af stål, er presset ned i huset og plansleb ne . Fra trykstudsen er der boret en kanal til bagsiden af stemple t (bundsid en i
cylinder en) . Stemple t påvirkes gennem en igennem bunden af cylinderen t ætslebe t st ift af et ligelede s fjederb elastet rul l estyr med rulle
1
der bevæges af et på forlagsa kslen anbr agt knaststy kke med 2 knaster .

1
- 25 Når en knast passere r, trykkes rullen ind (imod sit fjeder tryk), trykker stiften og dermed stemple t i
"top" imod stempel fjedertrykk et , hvorved trykven ti le n åbner sig, og solaroli en fra cylinderen trykkes ud i trykstud sen , hvor den imidl ertid gennem omløbskanalen løber ind på bagsiden af stempl et og fylder cylinder rummet
her . Når knasten forlade r rullen, trykkes denne ud af sin fjeder ,
og stemple t går i bund påvirke t af stempel fjederen . Dette slag er
både suge - og trykslag , idet ny solarol ie suges ind i topende n, og
den olie, der stod i cylinder ens bundende , trykkes ud i trykl edningen, idet trykven tilen holdes trykket mod sit sæde . Da det er ste~pelfjede r en, der under denne proces er alene om at bevæge stemple t,
er ~lietryk ket i trykledn ingen alene bestemt af det ved stempel arealet og f jedertrykket bestemte tryk og kan aldrig overstig e detten
Slaglæng den og dermed den indsuged e solarolj_ emængde bes t emmes da
udelukke nde af trykket i t r yklednin gen, d . v . s. ·igen af fjederen s
styrke . Fjederen er fremsti l l et for et fortryk på ca . 1 kg/cm 2 •
Knaststy kket på forlagsa kslen har 2 diametr a lt anbr agte
knaster , så at der fås 2 pumpesl ag for hver omdrejn ing af forlagsa ks-•
l en , d . v . s . 1 pumpesl ag for hver omdrejn ing af krumtap akslen , idet
denne jo løber dobbelt så mange omdrejn inge~ som forlagsa kslen . For tryks- og returpum pe er anbragt , så at de bevæges af de s a mme knaster .
For at undgå nedbrud , hvis fortryks pumpen svigter (går itu),
e r der mellem pumpens suge - og trykl edning indskud t en rørledni ng,
som på MF- motorer er forsyne t med en overstrø mningsv enti l og på
MO- motorer med en afspærri ngshane . Overstrø mningsv entilen, som er en
fjederb elastet kegleve ntil, der virker, hvis pumpetr ykket bliver for
stort~ må fjernes, hvis pumpen skulle ophøre at virke , og olien løber da ved sit naturlig e fald t i l nr~ndsto fpumpen . Afspær~ ingshane n
på MO- motoren tillader i åben stilling ligelede s solaroli en at l øbe
direkte til brændsto fpumpen .
Bosch- trykfilt eret
består af et cylindr isk filterhu s med et støbt dæksel , de r har en
flangefo d til fastspæn ding af filtret f . eks . på maskine n . De 2 dele
holdes sammen af en gennemg ående central bolt med bundmøt rik
i begge ender , som samtidig med pakringe tætter for oliens udtrængen . I dækslet findes til- og afgang for olien diametr alt mod-

- 26 sat1 Afga ngen har et dykr ør inde i beho l dere n
, som går et styk ke
ned i filt er posG n . og som forh indr er, at luft ,
der even tuel t har
saml et sig i filte ret 7 skal trykkes over i bræn
dsto fpum pen og derv ed
forå rsag e ~oto rsto p. Selv e fi ltero rgan et best
år af et grov filte r,
en perf orer et alum inium sbeh olde r , der kan tilba
geho lde part ikle r
over 0, 1 - 0 , 15 rrrn di ame ter~ og i nden i dett e
et finf ilte r, en tøj pose udsp ændt om et tråd stel . Det hold es på p
lads og tætt es i grov filt ret af et 11 låg': pa dett e , som igen styr es
tæt om en rece s i behold erdæ ksle t, Gro vfil tret hold es tryk ket op
imod dett e af en fjed er
omk ring den g enne~ 6 åend e ~olt i bund en af beho
lder en . Oven på fjed e r en og unde r bund en af t0jp osen er anbr agt filtp
akri nge , som hind rer
olie n (med ur enhe der) i at løbe lang s bolt en ind
i filt rets indr e .
I dæk slet f inde s en a~lu ftnin gssk rue og på nogl
e filt r e (ude n for
filt eror gane t) endv ider e en retu rled ning med over
strøm ning sven ti l,
som lade r even tuel t olieo vers kud retu rner e ti l
fortr yksp ump ens suge le J ning , f.ek s . på grun d af fi ltre ts tilst opn ing
.
Bræ ndol ien 1-::o!l'.l:lle!' ind i fil ter huse t uden om filt
rene , træn --ger ind g ennem diss e og ud ge nnem dykr øret .
A.-~

Tryk fi l tret skal alti d sidd e høje re end bræn dsto
fpum pen , så
even tuel luft i røre ne kan saml e sig i fi 1 tret
.
Sc.ml e beho lde r .

Saml ebeh olde ren er en l ille cyli ndri sk elle r firk
ante t
jern plad ebeh olde r~ nvo rtil alle over flod sled ning
er for sola roli e ,
fra bræn dsto fpum pe, f orst ille r og even tuel t (MR,
MQ , MX , MO- og MPmask iner) oræn dsto fve ntil er m.v. e r ført .
Fra beho lder ens bund er ført en ledn ing til retur
pum pens

s uges ide, og endv ;_der e har saml e'c0!1 e:>~c::-en e
n over flod s-

ning sled ning ti l ball aste n .

J.

-c,,r& ~ -L:,;,

Bræn clsto fpum pe r.
Bræ~1ds·cofpu mpen tj e ner ti l at tilfø re cyli ndre
ne det ret te
kvan tum oli e , d.v. s. den ti l be l astn inge n til
enhv er tid svar ende
rigt ige oliemænGde og (af hens yn til fortæ ndi ngen
) på det til et hver t give t omd rejni ngst al svar ende rigt ige tidsp
unk t .

t

- 27 brændstofpumperne er al le stempelpumper .
MQ , MX og MR 533 brændstofpumper.

-----==========-=----------------

Disse 3 brændstofpumper er i princippet fuldstændig ens,
kun størrels erne er forskellige .
MQ - , MX- og MR 533- motorerne har en pumpe for hver sin
cylinder, og alle 6 pumper er samlet på et fælles stativ, der er
fastspændt til maskinstativet.
1 gruppe for hver 3 cylindre.

Pumperne er samlet i 2 gruppe r,
Hver pumpe består af et pumpehus af

stål , hvori en metalforing er f&::o-~Sl:Jændt og slebet tæt i huset .
Stemplet er af stål, slebet tæt i foringen og har forneden en konus~
som bærer en fjederskål.

På denne træder en kraftig fjeder , der

foroven t rykker på undersiden af den møtrik , som fastholder foringen
i husetQ

Den nederste ende af stemplet træder i et bæger , styret i

en bøsning af huset.

Bægeret har forneden et halv- cylindrisk tværhul,

hvori fra siden er indskudt en cylinder- tryksko , som med en flade for neden træder på en rullearm.

Denne , der har opstående sidekanter, så

at trykskoen ikke kan glide ud, kan dreje sig om en ekscentrik på
en gennem hele pumpestativet gående fælles ekscent rikaksel , hvis
6 ekscentrikker sidder på linie. Armen bærer på undersiden en stålrulle, der påvirkes af en knast på en l ige ledes gennemgående knast aksel, der er koblet til forlagsakslen , som drives ved en tandhjuls udveksling fra indsugningsventile rnes knastakse l
knastakslen i MQ - og MR 533- motoren.

i MX- motoren , fra

De 6 knaster på pumpens knast -

aksel er forsat 60 grader for hinanden i tændingsrækkefø l gen .
Rullearmen holdes ved en fjeder op imod den omtalte cylinder- tryksko under pumpestempl et, Suge- og kontraventilen er fjeder belasteie kegleventi l er . Brændolien ledes fra fortrykspumpen gennem
en fælles ledning med afspærring::;verit:i 7_ for hver pumpe og herfra gennem hver sit metaltrådsfilter til et sugerum under sugeventilen.
Fra den sidste afspærr i ngsventil er sugeledningen ført videre gennem
en overstrømningsventil, hvorigennem overflødig solarolie fra for trykspumpen ledes tilbage til samlebeholderen .
fra hver pumpe ti l sin tilsvarende cylinder .

En trykledning fører
Kontraventilen er an-

bragt i en nippe l lige over sugeventilen . Ved siden af pumpecylinderen er anbragt en afl astningsventil .
Den består af en i en foring
tætslebet nåleventil, hvis sæde er af hårdt stål.

Sædet er slebet i

huset; sæde og foring er spændt ind i huset af en m~trik .

I sæde og

- 28 -

pumpe hus er boret kanal er , sålede s at der ved ventil ens åbning
er ad gang for solaro lien fra pumpe cylind eren til rumme t under sugev
entile n.
Forne den har nålev entile n en tryksk o , som hvile r mod et omvendt bæger , der er styre t i pumpe stativ et , og som holde r nålev
enti-

len p r esset mod sit sæde af en kraft ig fjede r.
Af l astnin gsven tilen
kan åbnes af en vippea rm , der er lejre t på en e kscen trik på
en gennemgå ende eksce ntrika ksel i s tative t ; de 6 eksce ntrikk er på
denne aksel s i dder ligele des på linie . Vippea rmen er gaffel de lt i b
egge end er;
hvora f den ene træde r på bæger et for aflast nings venti len , meden
s de n
anden ende påvirk es opad af bæg8re t f o~ pumpe stemp let under
dette s o~adgåe nde bevæg else .
Virkem åden er følgen de :
Pumpe tryksl aget sker , når knaste n på knast akslen ramme r rul·
len og trykk er denne og pumpe stemp let opad imod fjeder trykk et
. Pumpe -slage t er prakt isk talt lige langt under alle forho ld , men tiden
fo r
tryks lagets begyn delse, d . v . s . tændin gen i cylind eren bestem
mes af
regula toren gennem eksce ntrika kslen for rullea rmene . Jo tidlig
er~
k~aste n ~~JilIIler rul len , des tidlig ere tændin g , og da nævnte eksce
ntrikaksel drejes af regula torens hastig hedsc ylinde r , svar er de r
en ganske
bestem t forili ng (se under tændin g) til hver omdre jnings hastig
hed a f
motore n . Suges laget sker alene ved fje d erens tryk .
Når stemp let har bevæg et sig et vist stykke opad i tryks l a get , ramme r dets bæger vippea rmen, og aflast ning svent ilen åbner
, hvorved trykk et i brænd stofrø ret til cylind eren straks ophøre r,
idet o li en
trykke s gennem aflast ni ngsve ntilen tilbag e i sugeru mmet. Det
stykke ,
stemp let bevæg er sig under tryksl aget , inden af~as tning svent
ilen åbner, best emmes af regula torens belas tning scylin der , hvis s t empe
l ved
en armbe vægels e drej er vippea rmens ekscentrikakse l og sålede
s bestemmer tidspu nktet for aflas tni ngen , d . v . s . brænd stofmæ ngden .
Falde r omdrejni ngern e for større belas tning , åbner aflast nings ventil erne
senere; maski nen får mer e olie .
Boschp umpen .
På alle Statsb anern es nyere motor er MP og MO anven des Bo2"'brænd stofpu mper , type PE .
Da motor erne jo er 6 - cylind rede , anven des
også 6-cyli ndred e pumpe r .
De 6 cylind re er anbra gt i et fælles

pumpe hus af alumin ium , som forove n har 2 gennem gående , vandr
ette
boring er ; den øvers te midt i huset er tilfør selsk anal for brænd
stoffet ; i den neder ste kan en gennem gående tandst ang bevæg e sig
frem og
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huse t finde s en stør·
re udsp arrin g , som dog kun er åben fort il og her
kan lukk es af et dæk•
sel. Unde r bund en af denn e udsp arrin g er pump ehuse
t hult og i begg e
ende r l ukke t af et dæks el, hvori genn em knas taksl en
er ført . Den hvi l er i kugl eleje r i huse ts to endev ægge . Knas taksl
en har i den for reste ende en flang e , hvorm ed den samm enspæ ndes med
en flang e på for l ags - elle r fors tille raks len , og i d en ande n ende
et tand hjul , der
driv er regu lator en. De 6 knas ter på knas t aks len
er forsk udt 60 grader for hinan den i rækk efølg en 1 , 5 , 3 , 6 , 2 , 4,
den norm ale tænd ings rækk efølg eo Knas terne dypp er unde r omdr ejnin gen
ned i en fin olie ,
der smør er rulle r og rulle styr . Diss e er styr et
i melle mbun den i
huse t og er forsy net med en still eskr ue (med kont
ramø trik ) , oven på
hvilk en pump estem plet træd er . Stem pel og cylin der,
der er af mege t
hård t stål , er sleb et tæt samm en . Forn eden har stem
plet en tap med
en indd rejni ng, hvor i en fjed ersk ål med en slids e
kan indsk ydes fra
siden . Fjed ersk ålen virk er som indsp ændi ng for en
fjede r , der for oven trykk er mod en ande n fjed ersk ål , som er indl agt
i lofte t i husets udsp arrin g , og hvor i der er fræs et halvr unde
inds nit . Stem plet
e r endv idere forsy net med 2 flige , der uden på cylin
dere n pass er ind
i 2 slids er i unde rside n af en stål bøsn ing , på hvis
øver ste ende lige over en krav e på bøsn ingen - en opsl idse t tandb
ue er fastk lemt
med en skrue . Når tandb uen løsn es, kan bøsn ingen
og derm ed stem plet
dreje s i forho ld til den ved at stikk e en dorn i
et lille hu l i kraven , I stem plet s øver ste ende er drej et og udfr.æset
en rille , en
læng deka nal og en skru eli nie melle m rille og kana
l . Cylin dere n , der
e r en stålf orin g med en hø j krav e forov en , pass er
tæt ned i hus e t
og ho l des fastt rykk et i dette af en nipp el med et
indsk udt mod cylinde ren tæts lebe t vent ilsty kke , der bære r en kont
rave ntil forov en
påvi rket af en fjede r , som øver st trykk er mod et
indv endi gt brys t i
niple n. I cylin dere ns krav e er i højd e med oli ekan
al en i huse t og
nøja gtig over for hinan den bore t 2 tvær hull e r, et
bagt il for olie ~
tilfø rsel og et fort il for tryku dlign ing .
Om sidst nævn te hul er nedfræs et en fo r dybn ing, hvor i en sikri ngss krue inds
krue t i pump ehuse ts
fo rsi de går ind og s ikre r cylin dere n mod at drej e
sig sammen med
stem plet .
Kon trave ntile n elle r aflas tnin gsve ntile n er en fjede
rbe laste t kegle vent il, der er cylin drisk på et gans ke
lille stykke unde r
vent ilkeg len.
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Når stemplet står i s i n nederste stilling, er begge hul ler
i cylinderen blottede, og fortrykspumpen fylder rummet mel l em stempel
og kontraventil samt udfræsning og i nddr ejning i stemplet . Det forudsættes , at maskinen er i gang . Stempl erne i brændstofpumpen er da ad
tandstangen, som påvirkes af en arm i regu l atoren , drejet i en sådan
stilling , at den udfræsede længdekanal står et sted mellem 11 indsugnings "- og t r ykudligningshul let i cyl inderen.
Under stemplets opadgående bevægelse ved knastens tryk på
rul len vil olien i cylinderen blive adski l t fra olien i ti l gangsledningen i .det øjeblik , da stemplets plane overside afskær er de øverste
kanter i de 2 omtalte huller , og samtidig begynder trykslaget ; kontraventilen åbnes , og olien trykkes gennem brændstofventi l en. Når
stempl et er nået så højt op i trykslaget , at skruelinien, som vender
fremad , lige når den nederste kant af trykudligningshullet , fal der det
store tryk i pumpecylinderen øjeblikkelig til fortrykket ; kontraventilen smækker i, og indsprøjtningen ophører . Trykudligningen finder
sted gennem længdekanal en i stemplet og rummet under skruelinien.
I resten af det opadgående og under hele det nedadgående s l ag (som
følge af fjedertrykket) , indtil stemplets overkant begynder afdækningen af " indsugnings" - hullet, sker der intet . De r efter fyldes
cylinderen i gen , og processen gentages .
Under kontraventilens hurtige lukning danner det lave cyli ndriske bælte under ventilkeglen den første tætning i venti l styret
og skaber et ubetydeligt undertryk i brændstofventill edningen , hvorved olien ligesom "suges lidt tilbage " f r a brændstofventilen , så at
denne lukker uden at efterlade dråber i dysehullerne . Derved undgås tilsodning af disse .
På grund af de høje tryk , op til ca . 220 atm., som pumpen
a r bejder med , er denæs dele, særlig knastaksel, ruller og cyl inder foringer , udført temmelig robuste .
Brændstofventi l er .
Brændstofventilerne er mere eller mindre slanke nåleventiler , der er anbragt i reglen i centrale boringer i cylinderhovederne . Man skelner mellem de æl dre indbl æseventiler som i den nu
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udrang erede MT-motor og de modern e tryk.fo rst-øvn ingsve. nt.iler- 1.-,aJ"le
øvrige motore r. Af trykfo rstøvn ingsve ntiler anvend es 2 typer , Boseh~
.
.
venti~e n i MO-, WS-, MB- og MF-mo torer, Frichs -venti ler i MQ, MX og
MR 533-mo torer.
Trykfo rstøvn ingsve ntiler.

Bosch- ventile n.

------ -----==============================-

dele:

Bosch- ventile n, der er den mest anvend te , består af følgend e
Et ventilhus med udvend igt fingev ind forned en og
indven digt gevind forove n,
et omløbe rmøtr ik til fastspæ nding forned en af
en dyse med nåleve ntil,
en stødsta ng, de~ forned en træder på nåleve ntilen
og fo~ove n gennem en fjeder skål påvirk es af en
kraftig skruef jeder, der holdes spændt af en
stilles krue med en fjed erskål under,
en prop, der lukker ventilh uset . forove n, og hvori
stilles kruen er nedskr uet,
en trykrø rsstud s med indlag t fint metalt rådsfil ter1
en overstr ømning sventi l, beståen de af en nåleve ntil
med _gevind ,
en nippel for spilde - og returr ør,
en f øl enål igennem en boring i stille skruen .

Olien trykke s gennem filtere t i trykstu dsen og en vandre t
samt en lodr et ekscen trisk bor et kanal ned til dysen. Denne er slebet tæt sammen med den plane undersi de af ventilh uset og har i den
øverste f\ad e en neddre jning, som leder olien til 3 små boring e~,
\
der går ned, til et uddrej et kammer lige over nåleve ntilen s sæde.
Dysen ender fornede n i en knop, hvori er boret 6-7 meget fine huller
(diame ter 0,3 - 0 , 4 mm) ind til e n lidt støTr e centra l boring , der
udgår fra ovennæ vnte kammer . Nåleve ntilen, der er meget fint sammenslebet mea · dysen, b,ar forned en en stilk med ventil kegle, der er slebe t
'"t_æ t til sædet. Forove n har nålen en stilk, der går op i en lille
foTdyh ning j stødsta ngen . Nålens største diamet er er lidt større
end hullet for sidstnæ v~~e stilk i unders iden af ventilh uset, eg
dens l ~ngde er sålede s afpass et , at dens maksim ale løfteh øjde, der
begræn ses af ventilh usets und ersid e , er ganske ringe, knap 0,5 mm.
Da nålen er aftrapp et forned en, kan brændo lien i hulrum met i dysen
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lø.f te den ·fra sid sæd e. Der slip per da stra ks
olie ud gennem de fine
hul ler, hvor ved den fors tøve s meg et fint ved
det stor e tryk . Sam tidig_ ~ald er tryk ket lidt i ledn µige n; nåle n sæt
ter sig på sit sæd e,
men åbne s øjeb likk elig . igen ad~ ~ølg e af tryk
stig ning en. Nål eve ~til en
står såle des ikke· kon stan t åbeh , men hop per
meg et hur tigt . op og ned ,
•

•
Try
ksla get kan mærkes ved at tryk
ke en fing·e r hår dt ned mod
.
I
føle nåle n foro
ven
, Mærker mah
et lill e stød i føle nåle n, er man
.
I
sikk er på, åt den pågæ lden de cyli nde r får olie
; ~ænd er, som man kald er I
det.

•

I

I

•
Olie , der lang s .med ,Is tøds tang
.e n eye ntue lt kommer op i fjed erkam mere t foro ven ente n fra erl utæt hed ved nåle
n elle r v ed tætf laåe rt
mell em dyse og ven tilh us, fårI aflø b gennem en
bori ng til spil dest ~de en
uden om over strø !1!- Iling sven tilsp inde len, Denne
bori ng og tryk bori nge n
er forb und et ved en tvæ rbor ing, som norm alt
hold es afsp ærr et af ove rstrø mni ngs ven tilen . Denne kan åbn es, hvis man
ønsk er at sæt te pågæ ldend e cyli nde r ud af virk som hed, f. eks. hvis
man ved , a t en pand e er
afbr ænd t.

Bos ch-v enti len spæn des tæt i cyli nd erho ved et
med ~n kob berpak ring forn eden ved hjæ lp af _en løs, ova
l flan ge, der af 2 stø tter i
cyli nde rhov edet tryk kes ned imod ven tilh use t
fra oven .
Ven tiler ne . ind stil les til følg end e fors tøve rtry
k:
MF- ven tiler ••.•.• •••• •••• .•• ca . 180 atm .
MO-(MB-MS) ven tile r •••• •·• - 210 - •
MQ- , MX- , MR 533-brænd.at-of-ven-t-i len .

-================-================-

Diss e 3 bræ nds tofv enti ler er i hov edsa gen ens
, men fors kellige af stør rels e. MQ -ven tilen har dog en skål
form et udv idel se
øve rst på hus et , hvo ri tidl ige re var anb ragt
~n membran , der ved at
tilf øre tryk luft foro ven kunn e spæn de en indv
end ig ven tilf jed e!, så
at fors tøve rtry kke t forø ged es, Da det vist e
sig vans keli gt at få
membranen til at hold e, er den fjer net , og fors
tøve rtry kke t er nu
kon stan t for a lle omd rejn inge r.
Ven tilen bes tår af et ven tilh us 2 af stå l, der
pas ser god t
i en bori ng i cyli nd erho ved et og spæn des
tæt i dett e med en pak ring
forn eden . Foro ven find es 2 kna ster med skrå
hul ler ind til ven til-

I

- 33 ·husets centrale boring. Gennem det ene hul t"ilføres brændolien gennem en nippel med indbygget metaltrå dsfilter; gennem d et andet kan
olien, når en kugleventil med pakket spind e l 11 åbnes, få adgang til
ventilhusets hule topstykke, hvorfra de n g annem en r eturledning 12
føres til samlebehold eren. Ne d erst i ventilhus et og slebet tæt i
dette er anbragt en ståldyse 7 med 7-9 små forstøverhull er og indvendig drejet ud til et kegleformet sæd e , som er sleb et tæt med nåleventilen 9's kegleformed e spids. Nåleventile n er slebet tæt i bronzestyr et
3, som har en inddrejning 6 ud for ventilhusets oliehuller og derfr a
2 længderiller, der går helt ned på undersiden a f styret.
Forneden træder bronzestyret på dysen cg holdes spændt ned
imod denne og tæt imod ventilhuset af en pa kring 5, en spændering
og en bøs.ning med udvendigt gevind , der er skruet ned i ventilhuset.
Nålen har aftrappet dia meter ved bronzestyrets nederste ende og ender
foroven i en halvkugle, hvorpå der hviler en fjederskål. Mellem denne
og en nippel i husets topstykke er ventilfjederen 8 indspændt; dens
tryk er afpasset ved mellemlægsskiver . Niplen har en lang tap, der
går ned imod fjederskålen inde i fjederen . Afsta nden mellem fjederskål og tap bestemmer ventilens løftehøjde. Ventilhusets topstykke
er med en pakring imellem spændt fast til ventilhuset med den omtalte
gevindbøsning .
Ventilhuset har på tværs af de 2 kna ster en oval flange med
2 huller for støtter i cylinderhovedet, hvormed brændstofventilen fastspændes i dette ,
Når brændstofpumpen trykker olien ind g ennem rør et 10, forplanter pumpetrykket sig gennem længderillerne i bronzestyret ned til
nåleventilens aftrappede a rea l og løfter derve d ventilen fra sit sæde ,
hv~rved forstøvningen af olien sker gennem dysen ind i cy linderen ,
Brændstofventilen kan s ættes ud af funktion ved med en nøgle
at åbne ventilen 11, hvorve d olien trykkes ud i ledningen 12.
Forstøvertrykket va rierer fra c a . 200-280 atm , i de forskellige motorer, størst i MK- motoren.

- 3L Tænd i ng.
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For at få en rolig gang cg samtidig_ kunne _variere en motors
be l astning eft er behove.t.-må·-ma-n-.sel.v kunne bestemme tidspunktet for
-- brændsto:ffets a ntænd e lse.

--

I benzinmotoren tilføres brændstoffet (benzinen) cylindrene .
under sugeslaget godt blandet med den indsugede luft og a ntændes først
·a f en elektrisk gnist , når_ stemp l erne er ca. i topstilling. Dette
(a ltså brændstoffe ts t i lførsel under sugesla get) kan l a de sig gøre ,
for det først e , fordi b enzin er så l et fordampe lig , a t de t stad i g holder sig i dampform i cylinder en, indtil tændingen s ker (og benzin er
jo let antænd e lig af åben ild), og for det a ndet, ford i kompr essionen
i benzinmotoren ikke drives så højt, a t selvantændels e finder sted,
hvorve d tændingen ville ske r e t vilkårligt. I modsætning hertil er
solarolie så tungt fordampe lig, a t den ikke und er sugeslaget ville
overgå i dampform og he ller ikke kunne a ntænde s a f en e l ektrisk gnist
alene, da den er tungt a ntændalig .
Derfor tilføres brændstoffet i dieselmotorEm i forstøv et tilstand (enten mekanisk (tryk-) forstøv et eller pneumatisk (luft-) forstøvet) netop i det øjeblik, t ændingsøjeblikket, da forbrændingen
ønskes indle det, idet kompr essionen drives så højt, a t kompress ionst emper aturen , a llerede forinden brændstoffet tilføres , er tilstrækkelig høj til, a t dette a ntændes .
I no gl e dieselmotor er, f . eks. traktormotorer (d er er udsat
for større a fkøling), er i hver cylind er til hjælp for tændingen anbragt en el ektrisk gl ødespiral, d er bringes til a t gløde ve d a kkumulatorstrøm:i under starten i køligt ve jr, Derved l ett es starten, og
akkumulatorbatteriet skånes .
Tændingen i dieselmotor en sker a ltså i det øjeblik , da brændstoffet tilfør e s cylindrene, hvilket tidspunkt bes t emme s a f brændstofpumpen.
For a t gør e diese lmotorens drift så økonomi sk som mulig ,
a nvend er man liga som i benzinmotorer fortænd ing eller,. som de t også
kaldes her , foriling , og gør i r egl en denne va riabel efter omdrejningerne, såled es a t jo større omdrejningsta l man l ader motoren l øbe
me d, jo tidliger e l ader man tændingen foregå , d .v. s . jo størr e for-
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ling giver man motoren. Forilingen kan dog naturligvis kun drives
:il en vis grænse, for at forbrændingen ikke skal ko~me for tidlig og
drive krumtappen den forkerte v e j rundt~
Den fuldstændige forbrænding af en vis mængde olie t ager
en ganske bestemt tid, afhængig af kompressionstemperaturen, og kommer tændingen ikke tidlig nok i forhold til stempelhastigneden,
d.v.s. til motorens omdrejningstal, vil forbrændingen ikke nå at være
tilendebragt så tidligt, at man får den største yd e ls e ud af maskinen,
id et ekspansionen ikke får lov at virke så længe, som den kunne, fin'
I
udstødsventilen åbner. Forbrændingen vil da blive ufuldstændig, og
maskinen ryg er. Samtidig stiger t emperaturen både i cylinderen ng
i udstød et, og al varme, der bortledes gennem kølevandet og udstødet,
betyder tab .

..

---.,..

Da motorens ydeevne, hestekraft, varieres ved at variere
omdrejningerne, gives motoren desto større foriling jo størr~ omdrejninger den løber, d . v . s . jo større belastning man ønsker at byde den;
Som dieselmotorernes styring (regulering) er konstrueret , kan omdrejningerne ikke varieres vilkå rligt, men kun trinvis , og forilingen varieres derfor også trinvis ved r egulatorens indvirkning på brændstofpumpen, således at trykslagene i denne begynder tidligere, jo større
omdrejninger man giver motoren . En del af MF- motorerne kører med
fast foriling, henholdsvis ca. 11 grader og ca. 20 grader, d.v.s.
brændstoffet indspr ø jtes 11 grader og 20 grader, før krumtappene
når topstillingen.
I alle øvrige motorer varier es forilingen v ed regulatorens
indvirkning på brændstofpumpen , såled es at trykslaget i denne begynder tidligere, jo større omdrej ni1iger ma n giver motoren.
Angående MQ-,. MX- og MR 533- forilingens variation henvises
til disses brændstofpumper. Motorerne har 3 omdre jningstal.
Forstillermekanismen .
I M0- og nogle af MF- motorerne anvendes en særlig mekanisme, se tegn. M0 III 8 . 210, der v ed r egulatorens ha stighedscylineers
indvirkning får brændstofpumpeakslen (knastaks l en) til at dreje
sig, så at tændingstidspunktet r egul eres i 3 tempi, svarend e til de
3 variationer i omdrejningstal, fra "stop" til 3 . hastighed .
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Mekani.slIL8n er anbragt på forla gsakslen mellem gearkass.e n
o~ brændstofpumpen og bestå r af 2 gevinåstykker__,_ oo-gge--med meget
- - slanke fladgænge cte skruer, den ene med :C.ø jre., den anden med v enstregevi.nd._og -f a stgjort henholdsvis på en konus på forlagsakslen med en
not og til pumpeakslen ved en flangesam~ing. Omkring gevindstykkerne er a nbragt en med indvendigt højre- og ':er:i,str egevind forsy net
glidemuffe, der ka n forskydes frem og tilbage af en koblingsbøjle med
2 tappe 1 der bevæges med en gaffelarm, som er fastspændt på en aksely
forstille r aksl en o Denne er l ejr e t i lej er i et støbe jernshus (forstillerhuset), der omkaps l er hel~ fo1·s cill ermekanismeno På enden
af akslen uden for forstillerhuset er fastkilet en a rm, der gennem
en lang stang, forstillerst a ngen, kan drejes af en anden arm på regul a torens hastighedsaksel (se MO- og MP-regulatoren)c Gevindstykket,
der er fast s pændt til pumpeaksle n med flang e forbind e lsen, drejer sig
om en bøsning, der er f aet s.kruet på enden- af forlagsakslen og som
samtidig hold er de t andet gevindstykke fast på konussen. Den yderst e
ende a f forlagsakslen er tildanne t som en firkant, hvorom er anbragt
et lille sikringsbæger, hvis bund ha r et firkant et hul, og hvis kant
vejnes ind i bøsningens n øgl ehak. Bøsningen er herved s ikret mod at
gå løs på akslene Om dennes firkant er inde i bægeret a nbragt en
medbringerskive, hvortil er fastgjort en skruef j eder, hvis anden
ende har f at i e n tandkobling , der er i indgreb med e n -tilsvare nde
tandkoblingsde l, som er udfræset i gevindstykkets flang e og de lvis
indlagt i pumpeaks l ens kob lingsfla ngec Skruefj ederen er spændt ved
vridning , og fjed erspændingen holder forlags a kslen og pumpeakslen
drejet således i for hold til hinanden, at det eventue lle slør mellem
gevindstykkerne og forstillermuffen opnæves o For rigtig indstilling
af forilingen er fla ngen på brændstofpumpeakslen for synet med aflange
huller, så at akslen kan dre j e s lidt i forhold til hele forlagsakslen (gevindstykket)o Smøring a f meka nismens bevægelige dele foregår gennem en central boring i forl agsakslen, tværhuller i denne og
korresponder end e huller i bøsning enc Olien ka n derved komme ud i gevindene i glidemuffen Ag gennem huller i denne ud i rillen f~r koblingsbøjleno
Når maskinens omdrejninger sættes o p fr a "stop" til 1., fr a
lo til 2, og fra 2 . til 3, ha stighedstrin, dre j es forstill erakslen,
glidemuffen forskyd er sig, og pumpeakslen drejes gennem gevindstykkerne et vist stykke fr ema d i omdr e jningsr etningen i forhold til for. - lagsakslen, så at pumpe ns tryks lag b egynd er tidliger e end f ør i for-
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Omvendt, når man går ned i hastighedstrinene , drejes pumpeakslen tilbage i forhold til forlagsakslen af regulatoren.
Forilingen regulere s herved automatisk under motorens gang
i 2 tempi fra ca . 10 gra der og 20 grader ved 1. hastighed (tomgang)
til henholdsvis ca. 30 grad er og 40 grader v e d 3. hastighe d i MPr espektiv MO-motorer.
Regula torer.
En regulators opgave er at holde mot~rens omdrejningstal
(omtrent) konstant, uanset om belastningen varierero Dette opnås
ved at lede regula toren indvirke på brændstoftilførslen 1 således at
der tilføres mere brænd st of, hvis motorens belastning stiger, og
mindre, hvis motorens belastning synkerc
Til en bestemt mængde indsprøjtet olie svarer et bestemt
tryk (middeltryk) i cylinderen og dermed en bestemt kraft på krumtappen, a ltså et bestemt drejningsmoment, idet krumtaparmen stadig
er den samme.
Motorens arbejdsydel se er bestemt ved drejningsmomentet og
omdrejningstallet og skal svar e til den arbejdsydelse , der kræves
til at drive dynamoen. Hvis belastningen falder 1 f.eks. fordi man
begynder åt køre ned ad bakke, bliver motoren overlegen , og den kan
kun komme af med sit . kraftoverskud ved at løbe op i omdrejningerc
1Ien her træder regulatoren i vi:rks0 :r:hed. Regulatoren trækkes -a f motoren selv" dens omdrejninger svarer a lt så altid til motorens , cg
da svingvægtenes udsving afhænger af omdrejningerne, vil højere omdrejninger give større udsving af svingvægtene . Regulatorerne indrettes derfor således, at forøget udsving af svingvægtene får disse
·til at formindske brænds-to~tilførslen og omvendt, formindsket udsving får dem til at forøge brænds~oftilførsleno Man varierer altså
arbejdsydelsen ved at forandre omdrejningstalleto
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Disse 3 regula torer er ens i konstruktionen, kun forskellige a f størrelse og me d 1:'!ænsyn til fjedre, svingvægte m.v. indrettet efter de resp ektive omdrejningsta l f or de 3 typer motorer.
Regula torens fors ke llige dele er indbygget i et a luminiumshus, der er a nbragt ovenpå huset for forla gsaks lev. på siden af maskinsta ti v et v a:1 dett es forrest e ende.
dele:

Re gula toren (se tegno MX 8~ 2 40 ) består a f følgende hovedEn regula torstol med svingvægte,
en lodret forskydelig regulatoraksel med
koblingsstykke,
en h ætigh a:1s oylinder med h astighedsglider
og

en bela stningscylinder med belastningsglider,

Mellem regula torhusets bund og en mellembund er regula torstolen med 2 svingvægte lejret på kugle- og tryklejer, så a t den kan
dreje sig om en lodret akseo Regulatorstolen h ar forneden en t ap,
hvorpå er f a stkilet et konisk tandhjulp der drives rundt a f et større
konisk tandhjul på den va ndre~liggende forla gsaksel. I sidstnævnte
t a ndhjul er indla gt 4 fjedre- mellem nav og ta_ndkrans for at undgå brud
på t andhjulene und er pluds elige h a stighedsændringer a f motoren ( s kiftning mellem to ha stigh eds trin)~
Svingvægtene t r y kker med ruller mod undersiden a f et bryst
på den lodret forskyd e lige regula tora ksel, der er styre t i centra l e
lejer i regulatorstolen. En not i ak s len pa ssende i en notga ng i
regula torstolens øverste na v får a kslen til at dr e je rundt med stolene
På tryk- og kuglelej er i akslens øverst e ende er a nbra gt et koblings~stykke med styr erille for en koblingsbøjle me d t app e , der h a r f a t i
den ene end e a f en a rm, be l a stningsa rme n. Koblingsstykket er for l a vere omdrejninger a f maskinen på virket a f 1 r egul a torfjed er, me n
bliver ved størr e omdrejninger, nå r sving,-mgten e trykker r egula tora kslen høj ere op, på virket a f endnu en fj eder, d er er a nbra gt inderst på en forskyd elig bøsningo
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tætsleb et stempe l, som på unders iden er påvirk et af en fjeder . I
stempl et er fastskr uet en til begge sider gennem gående stempe lstok ,
som er slebet tæt i et l a ngt nav i cylind erens bund og i .et nav i cy~
linderd ækslet forove n. Neders t har stempe lstokke n gennem et l ænkele d
fat i enden af en ar m, der er fastki let på forile r akslen , som er
le jret halvt i regula torhus et forned en, halvt i huset om forlags aks len, og som ved en flange forbin del se er koblet ti l ekscen trikakslen for brænds tofpum pens rullear me. - Den øverste enae af stempe lstokke n går op gennem regula torhus ets topdæk sel ( af alumini um) og
h ar gennem et par glidesk o i styrer iller fat i 2 t a ppe i enden af
h a stighed sarmen , som kan dr ejes om en vandre t aks el , Regula torens
f aste omdrej ningsak sel, der er lejret mellem 2 knaste r på topdæk s l et.
Den anden ende af hast ighedsa rmen har gennem en kugleh ængsel sbolt
fat i den øverste ende af hastigh edsglid eren .
Ind til has tighed scylind erens øverste og neders te ende er
boret en olieka nal, hvorti l olietry krør fra tryksm øresyst emet er
tilslu ttet. Den neder ste t ilslutn ing er neddro slet , da olietry kket på
stempl ets unders ide hjælpe s af fj ederen . Ind i cylinde rvægge n fra
regula torhus ets bagest e plane endevæ g er udfræs et 8 a flange huller i
bestem te indbyrd es afstand ee 2 og 2 a f hul lerne er s ammenh ørende og
svarer til stopst illinge n r espekti v 1., 2 . og 3. hast i ghed nedeft er
i cylind eren . Afstan den mellem 2 s ammenh ørende hull er er tilpa sset
eft er højden af stempl et , så at dette i de forske llige stillin ger
netop dækker de tilsva rende huller helt. På regul a torhus ets pla ne
endevæ g er fastspæ ndt et ventilh us indeho ldende 4 pneuma tiske olieventil er, hver beståen de af en l ille tryklu ftcylin d ~r med et foroven
fjeder belast et st emp e l, hvis neda dgåend e stempe lstok, som er sleb et
tæt i en boring , under l øftning a f trykluft på stempl ets und erside
blotte r en ol ieka nal, der er i forbind e l se med en a fla ng fræset fordybning i ventilh usets plane tilspæn dingsf l ade . Hver ventil ha r
a l tså sin fordyb ning, der passer ud for de til den pågæld ende ventil
svar ende 2 huller i h a stighe dscylin d er e n . Stopve ntil en lukker dog
(imod sætnin g til de 3 hastigh edsven til er) for sin olieka na l i l øftet stillin g og står a ltså a ltid l øft e t und er maskin ens gang , så at
olien fr a h a stighe ds stempl ets oversid e ikke den ve j k a n undvig e til
krumt aphuse t , De tr e has tighed svent iler løftes een a d gangen og
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den pågæl dende ventil svar ende hul:er i hastighedscylinderen. I stopstillingen står h astighedsstemple~ i øvers te stilling påvirket af sin
fjeder og forskydes trinvis l ænger9 og l ænger e ned i cy linder en ,
efterhånden som maskinen starte s o~ sættes op i omdrejninger .
Hastighedsgliderener en 6liderbøsning af stå l, for s ynet
med 2 bælter a f slids er samt midt ~ellem disse en l ang slidse; der
i a lle g lid erens stillinger korresponderer med et hul f r a regulatorhusets forside, hvortil er f a stskruet et olierør f r a maskinens tryksmøreledning. Glideren er slebet udvendig for t æthed i en i regulatorhuset f astpresset foring, der ha r 2 afl ange hull er ud for hver sit
hul fra belastningscylinderens to ender, og indvendig for belastningsglideren, som nedefra kan bevæges op og ned indvendig i hastighedsglideren .
Bela stningscylinderen er en me ta lcy linder presset ned i regul atorhusets forreste ende . Tien er f orsynet med et tætslebet stempel
med gennemgå ende s tempe l stok , som er s l ebet t æt i cylinderbundens nav
forneden og i cylinderdækslets nav foroven . Stempelstokken er forneden udformet med et par tværknaster , som ved t appe er fo rbundet med
den forreste ende af den ga ffelformede be l astningsar m. Stempelstokken har endvider e gennem et l ænkel ed fat i enden a f en arm på en aksel, der er l e jret i r egul atorhuset o g ført ud gennem dettes bageste
ende, hvor dens drejnin gsbevæge l se ge nnem a rme og l ænke l ed everføres
til belastningsaks l en , der i nde i brændstofpumpen er forsynet med
eks c entriker, hvormed af l astningsv ent ilernes vippearme påvirkes , s å
a t aflastningen foregår senere, når belastningsstemplet går tilvejrs,
d .v. s. pumpen giver mere brændstof, og omvendt, når stemp let går
nedad, giver pumpen mindre br ændstof. Når der ikke er olietryk i
belas tningscylinderen, hol des dens stempel trukke t nedad af en t ilbagetræksfjeder i stempelstokkens ne derste ende . Stemplets bevægelser
s tyres a f bela stningsglideren, der v ed en kuglehængselbolt er f a stgjort til belastningsarmen mellem r egulatoraksel og belastningscylinder . Glid erlegemet er afdrejet, s å at det danner 2 stempler af samme
højde og indbyrd es afstand som de 2 r ækker slidser i hastighedsglideren og har fr æsede l ængderill er i den cylindriske styreflade forneden s amt en central boring fra oven ned under det nederste stempel
og har tværhuller ind til nævnte boring.

----
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For hver~ hastig hedstr in har hastigh ecsstem pel og hastigh edsglider en ganske bestem t stillin g . Gennem for~ler akslen har rullern e
i brænds tofpum pen derved en ganske bestem t stillin g i forhold til
knasta kslen , d . v . s . en bestem ~ for iling er til stede . Endvid ere har
belastn i ngsglid eren for hvert af de 3 hastig hedstr in en bestem t ligevægtss tilling og hertil svarer for afpasn ing af brænds tofmæn gden (stillingen af belastn ingsste mplet) en bestem t spændi ng (samme ntrykni ng) af
regula torfjed rene . Regula toren har a ltså 3 grunds tilling er , 1., 2 .
og 3 . grunds tilling , svarend e til 1., 2 . og 3 . hastigh ed af motore n
og dertil hørend e fjeders pændin ger, stigend e i den nævnte r ækkefø lge.Den inders te regula torfjed er træder først i funktio n v ed 3 . hastigh ed .
Til hver stillin g a f bel astningsglid eren svarer en bestemt
stillin g af belastn ingsste mplet i forhold til den øjebl ikkelig e belastnin g. Fa l der belast ning en , søger maskin en a t løbe op i omdrej ninger , svingv ægtene svinge r l ængere ud og trykke r regula toraks len ,
men dermed o gså belastn ingsgl ideren opad, olien under belastn ingsstempl et får a fløb til krumta phuset gennem de neders te afdækk ede
slidse r i hastigh edsglid er en , samtid ig med a t trykol ie strømm er ind
mellem belastn ingsgl i derens to stemp l er gennem de øverste slidse r i
hastigh edsglid eren til rummet over belas tningss temple t og trykke r
dette nedad . Denne bevæge lse medfør er en tidlige re a flastni ng i
brænds tofpum pen , d . v . s . mindre brænds tof , hvorve d maski nens omdrej ninger igen fald er, indtil l i gevægt er opnået , · i det belas tnings glideren samtid ig er trukke t neda d, så at dens stempl er dækker slidse rne i hastigh edsglid eren og d·erved spærre r for oliens a fløb respek tiv
tilførs el . Omvendt medfør er en stignin g i belas tninge n (fa l d i ~mdrejnin ger) løftnin g a f bela stning sstemp let, d .v.s . mere brænds tof .
Sætter man ved hjæl p a f hastig hedsko ntrolle r en i et af førerrumm ene hastigh eden op eller ned, bevæge r hastigh edsglid eren sig
også op eller ned, hvorved dens slidse r blottes , og belastn ings~te mplet bevæge r sig til svarend e op e ller ned . Herved gives der momen tant
maskin en mere henhol dsvis mi ndre brænds tof, og regula toren indvirk er
på brænds tofpum pen, indtil mængden a f brænds tof igen svarer til
den øjeblik kelige belastn ing und er det nye omdre jningst al .
Til styring af regul atoren og dermed a f motore ns gang
haves de ovenfo r omtalt e 4 pneuma tiske olieve ntiler (stop, 1., 2 .
og 3 . hastigh ed), som får tryklu ft fra hver s i n e l ektro-p neuma tiske

- 42 -

ventil, der sidder saml ede ovenpå gear~assen ved maskinens forende ,
og s·om dirigeres ad elektrisk vej fra hast i ghedskontroller en i førerrummene . En elektro- pneumatisk ventil ·oestår af en spol e med jernkærne, som l øft es, når der sættes strøm ~il s olenoi dens ledninger.
Jernkærnen en~er forneden i et plungerstem~el, som under l øftningen
blotter en trykluftledning, der l eder tryk l uft til den tilsvarende
pneumatiske olieventil på regula toren. Trykluften kommer fra lokomot ivets e ll er motorvognens bremseluftsystem.
Som omtalt side 18 har l\'.lX- motorerne h var en særlig elektropneumatisk start_e ventil. Tryksmøreledningen me llem oliepumpe og
regulator· på dis se motorer er nemlig så l ang, at det ville vare for
l ænge, inden der kom olietryk på regulatoren. Ved hver motor er derfor a nbragt en lille l ukket plade jernsbehol der, startebehol deren , som
er fy l dt med smøreo lie gennem en rørledning fra maskinens hovedsmørel edning . Mellem denne og en afgrening til regulatoren (fællesledningen til dennes tr e oliet ilgange) er indskudt en kontravent il, som
står åb en under maskinens gang , så at såvel regulator s om startebeholder da s t år under olietryk fra maskinen . I startøjeblikket
(startekontrolleren på " start") får startevent ilen strøm og l ader
derved trykluft str ømme gennem en s næver r ørl edni ng ned i startebeholderen , hvorved ol i e fra denne str aks tryk~s til regul a toren,
idet kontraventil en samtid i g l ukker og h indrer afl øb t il smøresystenet. Så snart maskinen er i gang, såttes startekontroll eren på " nul " ,
hvorved starteventilen igen b l iver strøml øs , og regulatoren får nu
maskinens eget olietryk gennem kontraventil en .
En betingelse for at holde (og få)_ MR 533-, MQ- og l\'.lX- motorer
i gang er a l tså , at der er til str ækkelig strøm på akkumulatorbatteriet ( til starten), trykl uft på br emseluftsystemet og olietryk på maskinen . Svigter f .eks . trykluften, fa l der den pneumat i ske elie-stopventil ned, hasti ghedsstempl et i regu l ator en går op , og bel as tningsstemplet ned (hjulpet af til bagetræksfjeder en) , a flas tningsventilerne i brændstofpumpen holdes åbne , og maski nen går i stå . Fa l der
olietrykket fo r l angt ned, eller forsvinder det helt , trykkes hastighedsstemplet ligeledes op af s in fjeder, tilbagetræksfjederen t r ækker belastningsstempl et i bund , og maskinen stopper .
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Disse
MF-reg ulatore n
til, der gives
vinkel arm , som
stofpum pen , s~
nødven digt, da
motore n (MS og

2 relula torer er fuldstæ ndi g ens, når undtag es, a t
er forsyn et med en s~xlig starte ventil , en elektro venstrørm under motore ns start og dervoo gennem en lille
går ned i regula torhuse ~, påvirk er tandsta ngen i brændat denne giver brænds to= i starteø jeblik ket . Dette er
MF- motore n mangle r olieomsk ifterv entilen , som jo i MOMB) straks giver olietry k til r egul atoren .

Selve r egul ato ren bætår af regula torsto l med svingvæ gte ,
forsky delig regula toraks el med koblin gsstyk ke, belastn ingsarm , hastig~
hedscy linder med stempe l, hastigh edsarm og tilbage træksf jeder indbyg get i et støbeje rnshus , der er anbr agt på en konsol på siden af maskinstativ et lige bagved brænds tofpum pen.
Regula torstol en er anbr agt liggen de , lejret på kugle- og
trykle jer i ribber i huset og ha r en t ap med fastki let t andhju l , der
er i indgreb med et tandhj ul på enden af brænds tofpum peaksle n . Sidstnævnte tandhj ul er fjedr ende , jfr . MQ-, MX- regula toren . Regul atorakslen , der ka n forskyd es vandre t i o-entra l e l e jer i r egulato rstolen ,
men ved en l ang not er hindre t i at dreje sig i forhold til denne ,
har et bryst med en hærdet stålsk ive, hvorim od svingvæ gtenes vinkelarrætry kker under udsvin get. Regula toraksl en bærer på kugle- o g
trykle jer et koblin gsstyk ke .
Under hastigh edscyl indere n er i huset udbore t en fjederc y linder , hvori de 2 regul atorfje dr e er a nbragt , den ene inden i den
anden . Den ydre fjeder , der er indspæ ndt mellem et dæksel for fjed er cy lindere n og koblin gsstyk ket med mellem lagsski ver ved dette, er i
virksom hed under alle omdre jningst al. Den indre fjeder er anbr agt
uden på en bøsnin g , der kan forskyd es i et l a ngt nav i foran nævnte
dæksel . Fjeder en er indspændt mellem dæksle t og et bryst på bøsningen ved hjælp af en møtrik på denne uden for dæksle t . Bøsnin gen
tjener endvid ere som (cylind risk) styr for koblin gsstyk ket . Den
indre fjeder er indspæn dt sålede s, at den først træder i funktio n
på 2 . hastig hed , idet svingvæ gtene da har forsku dt koblin gsstyk ket
så langt, at bøsnin gen går i bund i det . I koblin gsstyk ket er drejet en rille, hvori griber en koblin gsbøjl e, der ved t appe er forbundet med den ga ffelde lte bel,as-t ningsar m.. Dennes ene gr en er lang,
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fjedr ende ,
forsk ydeli gt led (kun MP) er fastg jort t il enden af tands tange
n i
Bosch pumpe n (se denne ) . Ned om dette led gribe r den gaffe
ldelt e arm
i MP-s tartev entile ns vinke larm. Når start even tilen får strøm
i starteoje blikk et , trykk er vinke larme n imod fjed ertry kket i le ddet
dette
hen imod brænd stofpu mpen og derve d t andst angen ind i denne
(bræn d~
oliet ilfør sel), medens b e l as tning sarme n ikke påvir kes .
Den nede rste også gaffe ldelt e ende af belas tning sarme n bærer
en trave rs, hvori er f a stgjo rt en forsk ydeli g stok, som er
styre t i
en borin g i huse t, og hvis anden ende gennem en kugle hæng selbo
lt har
f a t i den nede rste ende af hastig hedsa rmen , hvor også tilba
ge træks fjede ren, som søger at holde hasti ghed sstem plet i stop stilli
ng, har
fatn Hast ighed sarme n er kilet på en aksel (regu l atore ns faste
omdrejn ingsa ksel) , der er l ejret på tværs i regul atorh us et .
Armens
øvers te ende er gaffe l delt og har genne m 2 tappe med glide sk~
fat i
et styre stykk e, der er fasts krue t på enden a f den genne mgåen
de stemp e lst~k i hasti gheds cy lind eren, som er udbo ret i s e lve huse t.
I cylin deren kan et tætsl ebet stemp el bevæg e sig under påvir kning af
mask inens
tryko lie, dert illed es gennem e n borin g i h ver ende af cy l
inder en .
Fra r egula torhu sets plane overs ide, hvorp å der er fastsp ændt
et pakke t venti lhus, er der fræse t 4 firek anted e hulle r ned
i cylin deren, forde lt over l ængde n a f denne , hulle rnes l ængde er nøjag
tig lig
med stemp elbre dden, og de svare r i r ækkef ølge fra cylin deren
den nærmest hastig hedsa rmen til "sto_p" , 1., 2. og 3. hasti ghed . Venti
l huset
har på under siden fræse de fordy bning er svare nde til hver sit
hul ,
og fra fordy bning erne er boret kana ler , som fører til de respe
ktive
elekt rove ntile r.
En elekt rove ntil bestå r af en solen oide med en jernk ærne ,
som løfte s, når der sætte s strøm til solen oiden s ledni nger.
I jern~
kærne ns neder ste ende kan fra siden indsk ydes et ståls t empe
l , som
derve d er tvung et til at følge jet'nkærnen s lodre tte bevæ gelse
r.
Stem plern e. er slebe t tæt i lodre tte hulle r i venti lhuse t,
der er af
metal .
"Stop " og 1. hasti ghed har een fæll es e l ektro venti l, hvis
oliest empe l er inddr ejet 2 stede r, så at det fakti sk bestå
r af 3
forbu ndne stemp lero De øvrig e stemp ler har kun 1 inddr ejnin
g, består altså i virke lighe den af 2 forbu ndne stemp ler~

- 45 -

Star teven til en , som kun finde s på MP- moto ren, er r ent mekanisk. I st.ede t for et stemp e l ha:::- ~ernkærnen fat i en tands
tang , der
under l øftni ngen dr ejer en i Yent ilhus et tvær gåend e aksel ,
som derve d
l øfter en tands tang ved aks l ens anåen ende. Aksle n har små
t andhj ul i
begge ender . Sidst nævn te t andst ang gribe r forne den om enden
af en vinkelar m, der er l e j:ret på venti lhuse ts under side s og hvis anden
( lodrette ) a r m er gaffe ldel t og under vinke lar mens drejn ing trykk
er mod
de t f jederpåvir kede fo rskyd e lige led ~
For start af motor en - når i øvr i gt a lle nødve nd i ge forho ld
er i or den - sætte s der før st msn øvr estr øm til, dernæ st sætte
s for MO
kører etnin gsom skifte ren på " f r em" eller 11 bak " og. for MP hasti
ghed skontr oller en på 1. hast i ghed . Herve d går 11 s ii op 11 -ven til en
(1. hasti ghed) opo Når starte kontr ol leren der-e fter sætte s på "star t"
, går
MF-mo toren s start even tiL op; i MO- mot or en kommer der strak
s ved motorens Dmdre jning er fo r start estr ømmen tryko lie t il regul atore
n over
omsk ifterv entile n, og i begge typer inds tilles brænd s tofpumpen
(tand stang en) til at give br ændst ofc Når oliet rykket er tilste de,
bevæger r egul ator ens hast ighed sstem pel sig ~ras topst illing en
til 1. has tighe d, indti l det dække r denne kanal i cy li~de r e n, id et
der er spærret for oliea fgång . fra 11·S~: -,kana l "'n 0f strpv o:ntil ens stemp el,
mede ns
clien på den anden side af hasti ghed sstemplet kan løb e bort
gennem
11
1 11 -kana len og venti l huset s l ange borin g omkri ng inddr ejni ngern
e i
a lle vent ilste mpl er .. - Ved stemp lets bevGg e l se dr e j es hasti
ghed sarmen , den fo r skyde lige stok ··;rækker i den neder s te ende af
belas tnings armen~ soæ dreje r s ig om ~appe ne
kobli ngsbø j l en ~ og den øvers te
ende a f ar men trykk er t andst angen ind i br ændst ofpum penc Denne
kan
da give bræn dstof ,
Start even tilen for MP-r egul atore n virke r , så l ænge start ekont rolle r en st år på 11 start " ; så snart den dreje s på 11 drift 11
,
fald er
venti len ned igen. At regul a t or en i MP-- G:lotor en såle de s ikke
, i modsætni ng til MO- motor ens regul ator, kan trækk e tands tange n
tilba ge i
brændstofp umpen , når s tarte ko ntrol ler en s t år på " start ", forkl
arer
MP-mo tor e ns tilbø jelig hed til at l øbe op i omdre jning er (løbs
k) under
star ten. Det er for denne motor nødve ndigt hurti gt at drej
e start ekontr oller en på 11 drift " for at undgå , at lufts pjæld et klapp
er i o
Stop venti len blive r ståen de oppe under a lle hast i ghede r .
Sætt es hasti ghed en op fra 1. til 2., går e l ektro venti len for
2 . ha-

- A.6 stighed ~P ( 11 1 11 bliver oppe), og spærr er derved for olieafga ng fra
"111 --kanale n, men giver a fløb for " 2"--kana len, hvorved hastighe dsstemp l et flytt er sig hertil. På 3. nastigh ed går 3 op og 2 f alder ned,
olien fra "S", "l"- og 11 2"-kana l erne kan ikke undvige for henhold svis
elektro ventilst emplerne "stop" , 3 og 2 , medens " 3"- kanal en blottes
a f stempel 3, og hastighe dsstemp let still er sig over " 3"-kana len .
Ved hver__h astighed sforøgel se tryklces tandstan gen længer e ind i brændstofpump en , som derved giver mer e brændst of, omdrejn ingerne stiger,
s vingvæg tene tr~kker r egulator akslen længer e ud, hvorved belastni ngsarmen nu dre jer sig om sin nederste aks el (travers en fo r enden af den
forskyd elig e stok) og trækker t ands tangen lidt ud af pumpen igen;
herved mindske s brændsto fmængde n, indtil ligevæg t atter indtræd er .
Går man ned i hastighe d , sker dette i omvendt rækkefø lge,
idet olietryk ket på den anden side af hastighe dsstemp let nu ·bliver
det størs te, når "2"- og dernæst 11 1"-kanal .en får afl~b .
For hver af motorens 3 hastigh eder indtage r hastighe dsstemp let altså en ganske bestemt stilling , dækkende "l" - , 11 2 11 - eller "3" kanalen , og hertil sva rer tre . ganske bestemte fjedersp ændinge r i regula torfjedr ene. De 3 stilling er kaldes regulato rens 1 . henhold svis
2 . og 3. grundst illing, og for hvert hastigh edstrin af motoren vil
regulato ren hele tiden søge at afpasse brændsto f pumpens ydelse efter
belastni ngen, så at regulato r en så vidt muli g k an komme til at indtage den til det pågælden de hast ighe dstrin svarende grundst i~ling.Har regulato ren f.eks. på grund a f slør i dens bevægel ige dele eller
for stor frikt ion i pumpens tandstang vanske ligt ve d at indtage sin
grundst illing, vil motorens omdrejn inger variere etærkt op og ned,
motoren "rouser" , som det ka ldes o
Den faste aksel for hastighe dsarmen går i mask iner med for stillerm ekanism e ud gennem for s iden af regulato rhuset , hvor den bærer en arm, s om ved forstill erstang en har fat i forsitill erarmen , der
a ltså bevæges af hastighe dsstemp let. Til hver hastigh ed (hver grundstilling af regulato ren) svarer altså en bestemt foriling .
I MO- (MS- og MB-) motoren går brænds t ofpumpe ns tandstan g
under fuld belastni ng på 3 . hastighe d (køreko ntroller en på knap 4)
imod et stop, idet tandsta ngen er forlæng et hen imod maskinen s
forende, hvor der ovenpå forstill erhuset er anbragt en overbel astningsve ntil, en elektro ventil, som løftes, når kørekon trollere n i

- 47 føl'errumm,ei;-__dxejes på knap o Derved løftes · en stok, som har en ak.rå
flade (nedad tilspidsende kile) 1 hvorimod en rulle på enden af tand- ·
stangens forlængelse trykker, når maskinen er fuldt belastet på 3e ha- ·
stighedo Rullen er ophængt i et gaffeldelt lænkeled, som hænger i
ventilhuset. Ved ventile~s løftning skydes tandstangen 4 mm længere
ind i brændstofpumpen, og denne giver ·da mere olie.
På 3. hastighed og overbc~~stning er regulatoren ved fuld
ydelse af maskinen i virkeligheden blokeret "til den ene side", idet
tandstangen går imod stoppet i overbe1astnings~entilen, d.v~s. en
stigning i belastning (f.eks. kørsel gp ad bakke) medfører ikke mere
brændst~ftilførsel, da fjedrene, selv om de nu bliver overlegne i forhold til svingvægtene, som udøver mindre kraft, når omdrejningerne
falder, ikke kan skyde tandstangen længere ind i pumpen. Derimod kan
regulatoren "til den ande_n side" regulere omdrejningerne, så at disse
ikke stiger ved et eventuelt fald i belastningeno Hvis dmdrejningerne
nemlig steg væsentlig, ville svingvægtene spænde regulatorfjedrene
endnu mere, og tandstangen ville blive trukket lidt ud af pumpen~
hvorved clietilførslen igen bliver mindre o
Herved forklares også, at knap 5, overbelastning, ikke virker
på .maskinerne for kørehastigheder over cac 60 km/time (teoretisk
08 km/time), idet belastningen da i reglen er faldet så meget, at
tandstangen er trukket tilbage fra sit stop på grund af maskinens noget Pæjere omdrejninger, og det hjælper da ikke at løfte elektriventilen for overbelastning o
Belastningsv~sere o

=----=-----==-===

N~gle motorvogne MQ, MR og MP og lokomotiver MX er forsynet
med belastningsvisere, idet de ikke som MO-vo gne og lyntog har automatisk regulering . af belastningen. Belastningsvisere adviserer motorføreren om fuld belastning og overbelastning. De er indrettet som
små lampegrupper i førerrummene c Een lampe lyser grønt indtil fuld
belastning (MQ og MX har flere grønt lysende lamper for 50, . 75 og
100 pot. belastning), en anden gult for lettere og en tredie rodt
for stærk overbelastning. Lamperne er forbundet med kontaktstykker
og en k0ntaktarm, der bevæges indirekte 3f regulatorens belastningsarmo
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