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Vejledning i Kendskab til den elektriske Togbelysning, 
------==----===--==----==-=--=-==============-~========= 

(Til Brug ved Vognmesterkursus paa Jernbaneskolen). 

1. Almindelig Elektroteknik. 
-----------------------------~--------------------------------

li'or bedi·e at kunne forstaa Virkemaaden af de Maskiner og Appara-

ter, der anvendes i Vognene til den elektriske Belysning, er i det ef-

terfølgende givet en Del Oplysninger om Elektricitet og Magnetisme morn 

som det vil v~re gavnligt at have Kendskab til. 

Hvad :Elektricitet egentlig er, ved man ikke; man kan konstatere> 

at den er til, paa de Virkningerp den har, og man kan beregne disse 

Virkninger og stort set dirigere Elektriciteten, som man vi~. 

:F.'ra Skoletj.den huskes Forsøgene med "elektriske" Papirstykker m, m. 

Ved disse ]'orsøg drejede det sig om saakaldt "statisk'', d. v. s. hvilende 

Elektricitet. Den faar man i Praksis ikke meget at gøre med. Nåar 

Elektriciteten derimod strømmer fra et Sted til et andet (en elektrisk 

"Strøm"), er den et dagligdags Fænomen, idet den f.Eks. kan frembrin-

ges ved at forbinde et Lommelampebatteris 2 Lameller (Poler) med et 

Stykke Ledning. 

~lektrisk Strøm i større Mængde (større Strømstyrker) kan frem-

bringes at en Dynamo eller afgives af et opladet Akkumulatorbatteri. 

Begge disse Strømkilder anvendes i Togbelysningen. Det bemærkes, at 

der i disze Anlæg altid kun er Tale om Jævnstrøm, d.v.s, Strøm i en 

bestemt Retning. Vekselstrøm, a.v.s. vekselvis rettet Str,..m, anvendes 

aldrig i l'ogbelysningen, hvorj_mod den snart vil være anvendt •veral t i 

almindelige Lys- og Kraftanlæg. 

Man skelner mellem "Ledere'' og "Isolatorer". Ledere er Stoffer, 

som den elektriske Strøm mere eller mindre let kan pas·sere (Kobber, 

Jern, Aluminium og de øvrige I'.:etaller, Kulstof, Vand, Syrer og oplø-

ste Salte ro.m.), medens Isolatorer spærrer for Strømmen; Isolatorer er 

Glas, Porcelæn, Gummi, Ebonit, Bakelit, Papir (tørt), Glimmer o.s.v. 

Endelig er tør Luft en god Isolator. Isolationsevnen er dog begrænset 

D-:m afhænger af Materialets Art og_ Tykkelse m.m. Bliver SpændinR:sfor-

skellen mellem 2 Poler for stor til Åfstanden mellem Polerne og den 

Isolation, der er anvendt, kan ddr finde et Gennemslag Sted, d. v. s. 

Strømmen baner stg Vej. Isolationen kan derved blive ødelagt, saa at 

den maa repareres eller fornyes. 

Analogien mellem en Vandstrøm gennem et Hør og en elektrisk StrøiL 

gennem en Ledning er velkendt. 

:E'or at faa Vand strømmen til at flyde kræves en Trykforskel mel-· 

lem Vandrørets 2 Ender. ]1or at faa den elektriske Strøm frembragt kræ-

ves en tilsvarende "Spændingsforskel", der i Praksis maales paa et 
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Voltmeter i den Enhed 1 der kaldes Volt. (Enheden "Volt" er ·aefinexet 

som den Spændingsfo1 skel, a...• r er mellem de 2 Poler af et saakaldt ''Nor-

malelement"; en opladet Akkumulatorcelle udviser en Spændingsforskel 

mellem Polerne paa ca. 2 Volt, eller "Spændingen", som man i det da.gr• 

lige siger, er oa. 2 Volt). 

Strømkredsløbet skal være "sluttet" for at faa Strømmen til at 

flyde, d. v. s. der maa ingen Afbrydelser være nogetsteds i Strømkreds ... 

løbet. (Afbryderen lukket - Fig. 2.) En Afbrydelse virker som en luk-

ket Ventil i Vandrøret; Strømmen hører op, smlg. Fig. 1. 

Hvis 2 Strømkjlder - f.Eks, 2 Dynamoer - forbindes som i Fig. 3, 

siger man, at de er "serieforbundne"; hvis de e;r forbundne som Fig. 4, 

er de "parallelforbundne". Ogsaa. Strømforbrugere 9 f.Eks, Lamper, kan 

serieforbindes eller parallelforbindes. Naar Lamper faar Strøm fra 

f.Eks. et Batteri, er de normalt parallelforbundne. 

Den elektriske Strøm frembringer Varme, naar den gaar gennem i·:-n 

Ledninr. Naa.r Varmen reprcnoen terer et Ta·b, f •. Eks. i elektriske Maski-

ner~ søges aen begrænset mest muligt ved at anvende gode Ledere med 

lille Modstand; naar Varmen udnyttes, f. Eks. i en elektrisk Vandvar-

mer, anvendes deri.mod Ledere, der har ret stor Modstand (Mi:,datands-

traad) for at begrænse Uodstandstraadans Omfang (Volumen). 

Varmeudviklingen søges alteaa reduceret mest muligt i·Maskiner 

og Ledninger, hvorfor disse maa beregnes til det 1 de kommer ud for. 

Overbelastning skal man være forsigtig med, da, som det senere skal sest 

Varmeudviklj_:ngen vokser med 2. Potenf af Strømstyrken, saaledes at 

hvis Strømstyrken vokser til det dobbelte, vil Varmeudviklingen blive 

2 x 2 = 4 Gange saa stor. En Overbelastning paa f. Eks. 1 i pCt. i Strøm ... 

styrke vil bevirke, at Varmeudviklingen stiger med 21 pCt. 

Foruden Varmevirkningen har Strømmen ogsaa en kemisk Virkning 

(Galvanisering, Forsølvning o.s.v., Opladning af Akkumulatorbatteriert 

elektrisk Tæring m.m.). Herom vil nærmere blive gjort Rede senere u:n-• 

der Batterier. 

Sidst og ikke mindst har den elektriske Strøm den Evne :;_t kunne 

frembringe et magnetisk Felt, al tsaa en magnetisk Virkning, hvorom nær--

mere senere. 

Naar man aftager elektrisk Strøm fra et Batteri, er det kemisk 

bunden :Energi, der omsættes til elektrisk Energi, 

Naar man aftager elektrisk Str0m fra en Dynamo, er det mekanisk 

Energi, der omsættes til elektrisk Energi. - De omvendte Processer 

kan ogsaa finde Sted, f.Eks. respektive ved Opladning af Akkumulator-

batterier· og i elektriske Motorer. 

Energi tab søges forminds~:et mest mulif;t ved Anvendelsen af kor-

test mulige og tilstrækkeligt svære Ledninger og Dimensionering af }Fa-
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skiner og Apparater paa rette Maade. For at begrænse Strømstyrken an-

vendes Sikringer, der brænder overt hvis Strømmen bliver for stor (nær-

mere herom senere)= 

Den elektriske Strøm kan under Omstændigheder bevirke Ulykker, 

hvorfor Y.endskab til dens Natur er nedvendig for den, der har med Elek .. -• 

tri.ci tet og dens Anvendelse at gøreo Ved "Kortslutningn; som det kal-

des~ naar Strømstyrken vokser meget kraftigt i et Anlæg, kan der opstaa 

Brandskad.Jr. Ved større Spændinger kan .Elektriciteten indvirke skade-

ligt _pEa levende Organismer, f,Sks. paa Mennesker, der ved Uagtsomhed 

kommer i Berøring med den" Det er populært sagt Strømstyrken i For-• 

bindelBe med Tiden, der er afgørende for, hvor farlig en Strøm gennem 

et Legerr:e er. Derfcr kan selv ved lavere Spændinger Virkr.ingen blive 

farlig, hvis Forholdene er saaledes, at Strømstyrken kan naa op paa 

den faLlige Værdi (fra 1/100 til 1/10 Ampere)o ~orholdene er ikke 

simple ~g meget forskellige for forskellige Personer. 

Forsigtighed maa derfor altid være en Hovedregel ved al Omgang 

med elektrislre Anlæg" 

Top;helysningsanlægenes Spændinger (12, 18, 24, 32 og 65 Volt) 

er dog saa lave, at disse Anlæg er ufarlige at berøre. Derimod bestaar 

Kortslutningsfaren r.aturligvis ogeaa i disse Anlæg. 

Elekt~iske 11,aaleenheder. 

Som nævnt maales en Spændingsforskel ( eller"Spændingen", som man 

siger) i Volt og af}æses paa et Voltmeter. 

Voltmetret ske.l være udført for den Spænding, der skal maalee. 

Almind~lige Jævnstrømsvoltmetre kan ikke bruges i Vekselstrømsanlæg, 

men <ier findes Tyr el' (Blød tjernsvol trnetre og Ventilinstrumenter m.m.), 

ddr lran anvendes i begge Tilfælde. Almindelige nnrejeepoleinstrumen ... 

ter" kan kun bruges for Jævnstrøm og er de for Jævnstrøm almindeligst 

anvendte. 

Strømstyrken kan .-;.flæses paa et Amperemeter og aflæses i Ampt:r .. ~. 

Hvis Instrumentet ikke selv kan taale den Strøm, der skal maales, f'er-

synes Instrumentet !ned en "Shw1t", svarende til den Strømstyrke·, ddr 

skal ma;..110s. Se l:i'ig. 5. De samme Typer Instrumenter som ovenfor om-

talt finces som Amp~remetre, altsaa Blødtjernsinstrumenter, Ventilin-

strumenter m.m. for baa.de Jævn- og Vekselstrøm·, "Drejespoleinstrumen----

ter" for Jævnstrøm alene" 

(Der findes m~nge andre Instrumenttyper: elektrodynamiske Instru-

menter, Varmetraadsi.nstrumenter o.s.v., men de er sjældnere forekom-

mende i Praksia) 

"Spændingen" maales ved at forbinde Voltmetret til de to Punkter, 

hvorj_mellem Spænaingen skal maales. Hvis Voltmetret kun er for f.Eks. 
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20 Volt ved fuldt Udslagt og Spændingen, der skal maales, er f.Eks. 

65-70 Volt, maa Voltmetret forsynes med en ]•orlagsmodstand, der ka1.. 

optage de 45 ... 50 Volt. Dtm maa naturligvis svare til Voltmetret, 

være justeret sammen med dette, saa at man ved, hvor meget Voltme-

trets Udslag skal multipliceres med, for at man faar den maalte 

Spænding, jfr. Fig. 6. 

Hvis en Dynamo giver Strøm til en Modstand "R", maalee Strøm-

styrken "I'' ved et Amperemeter, som er indskudt (se Fig. 7); even-

tuelt i Forbindelse med en "Shuntn som ovenfor omtalt, hvis Strøm-

men er for stor for Amp~remetret alene. "Spændingen'' maales tværs 

over Dynamoen som vist og aflæses paa Voltmetret. Er Spændingen fo1 

stor for Voltmetret, anvendes en justeret Forlagsmodstandt hørende 

til Voltmetret i.Serie med dette. Her maa man naturligvis iagttage. 

at Instrumenterne slaar rigtigt ud. Voltmetrets Plus-Klemme forbin-

des til Dynamoens positive Pol (Pluspol), dets negative Klemme til 

Dynamoens negative Pol (Minuspolen). Det samme gælder naturligvis, 

hvis det i Stedet for en Dynamo er f.Eks. et Akkumulatorbatteri. 

Amperemetret kan ogsaa være mærket med Polariteter, saa at man 

kan undgaa bagvendt Udslag, hvad Instrumenter ikke har godt af. 

Hvor stor Energi afsætter Dynamoen i Modstanden "R"? Energj en 

maales i~ eller Kilowatt, der er= 1000 Watt. 1 Watt er den 

Energi, som 1 Amp~re afsætter i en Mod~-tand, naar Spændingen over 

Modstanden er l Volt, altsaa 

Watt= Volt x Ampere 
Kilowatt= Volt x Amnere 

1000 

(ved Jævnstrøm) 

(ligesom Kilogram er Tusind Gram). 

Watt er Udtryk for en Arbejdsevne, ogaaa .kaldbt "Effekt'' eller 

~~.i~~1l8,stighed. Den maales ogsaa i Hestekræfter HK (engelsk HP). 

1 HK= 736 Watt eller 
1 HK= 3/4 Kilowatt~ 

Eks. Er Strømmen maalt til 60 Ampere og Spændingen til 30 Volt, er 
Effekten altsaa 60 x 30 = 1800 Watt= 1,8 Kilowatt (kW) eller 
1 , a x 4 /3 = 2 • 4 1nc. 
Dynamoen skal al tsaa ;:.fgive 2 ,4 HK elektrisk Energi, Dette 

sker naturligvis ikke uden Tab. Er Tabene ca. 1, pCt., skal den D:i.,_~--

motor, der trækker Dynamoen, afgive ca. 10 pCt. mere eller ca. 2,67 

HK. Effekten giver altsaa Udtryk for Arbejdshastigheden. 

Vil man udregne, hvor stor en Arbejdsmængde der udføres, maa 

man altsaa multiplicere med Tiden. 
1 HK i 3 Timer giver 3 HK-Timer, 
1 kW i 6 Timer giver 6 Kilowatttimer. 

Naar man taler om et vist Elektriciteteforbrug i f.Eks. en 

Rationeringsperiode, er det altsaa Kilowatttimer, der menes, og ik-

ke Kilowatt, der kun angiver Effekten i et bestemt Øjeblik. (Paa 
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samme Maade er Vejlængden= Hastigheden x Tiden km= km/Time x Ti-

mer. ) 

I Fig. 7 var Modstanden "R" konstant. Hvis R var_;_erer, eller 

hvi.s Spændingen varierer, vil ogsaa Strømmen I i 3:redsløbet variereo 

Modsta:nden E. maales i Ohm ( .f'L ) • 

In ''Ohm"' er omtrent Modstanden i en Kvægsølva ~reng, der er een 

ifoter lang og 1 mm2 i Tv:l-rsni t. 

Modstanden li'. kan sammenlignes hermed og er f .. Eks. derved be-

stemt som R Ohm. 

Sammenhængen mellem Strøm, Jil.:.odstand og Spænding er da givet 

ved Ohms Lov: 
Volt ( E) 

Amp. = Ohm •• (I== R) 

Modstanden i en Ledning er ligefrem proportj~nal med Lednin-

gens Længde, d,v.s. ,vokser ligefremt med denne og omvendt proportio,· 

:nalt med Tværsnittet. (Er en ledning dobbelt saa tyk som en anden 

Ledning, er Tværsnittet 4 Gange eaa stort og Modstanden il m Længde 

altsaa kun 1/4 af den tynde Lednings Modstand, forudsat at de er af 

samme Nia.teriale.) Modstanden er tillige afhængig af, hvilket Stof 

Ledningen er lavet af, karakteriseret ved en Konstant: Meestandsfyl-

den, der angiver Modstanden i een Meters længde cg 1 mm2 Tværsnit af 

vedkommende Stof. 

Modstandsfylden for forskellige Stoffer er angivet nedenfor: 

Stof: 
Sølv 
Kobber 
Aluminium 
Jern 
Kviksølv 
Konstantan 
Nikkelin 
Kruppin 
Superior 

Modstandsfylde,!! (v. 15° Celsius): 

0,0158 
0 ,0175 
0,029 
0,12-0,16 
0,953 
0,488 
0,33-0,43 
0 ,84 
0,85-0,86 

) 
) Ledningsmaterialer. 
) 

! Modstandsmaterialer. 

Modstanden i en Kobberledning, der er 100 m lang og 10 mm2 

Tværsnit, er derfor 
R = 0,0175....:._l.00 = 0,175 Ohm. 

10 
Paa samme Maade kan andre Modstande ~eregnes~ 

Af Tabellen ses det klart, hvilke Stoffer der egner sig som 

Ledere, hvor det gæld-.:r om at have lille Modstand~ og hvilke der eg-

ner sig som Modstandstraad, hvor man gerne vil holde Modstandstraa-

dene Rumfang inden for rimelige Grænser. 

Kulstof er ogsaa en Leder~ men Modstanden er betydelig større 

end Kobbers. Det anvendes f. Eks, i :nogle af' de Regulatorer, der rf• 

gulerer Dynamospændingen og Lampespændingen i Togbelysningsanlæg, og 
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saa anvevdes det som .Kul børster i elektriske Ii!.askiner, da det ikke 

slider Kommutatoren saa haardt,som Metalbørster vilde gøre. 

Sølv anvendes i Sikringer, da det ikke irrero N··, anvendes o:[-

te forsølvet Kobbertraad" Platin anvendes til Kontaktspidse1·, da 

det ikke forbrændes saa meget som andre Metaller; det er dog meget 

kostbart. 

Wlodstandsfylden - og dermed ogsaa en ::.-Jodstands Størrelse - af' .. 

h,enger af Temperaturen.· Variationen er ik~e ens for de forskellige 

Stoffer. .Modstanden vokser med Temperaturen undtagen for Kul. ] 1or 

nogle Stoffer er Variationen kun ringe. Modstandsmaterialer skal 

helst være eaa konstante og uafhængige af Temperaturen som muligt. 

"Y.onstanian" har sit Navn derfra. Modstandsfylden· varierer ikke me•. 

get med Temperaturen for dette Stofs Vedkommende" Kobbers Modstands•• 

fylde er derimod alt andet end k~nstant. Ved 100° Celsius er Mod-

standen saaledes ca. 40 pct. større end ved o° Celsius. Dette ]er-

hold kon man anvende til at bestewmc en Viklings Temperatur ad rent 

elettriflk Vej, idet man mo.aler l:Lodstanden ved forskellige Temperatu .. 

rer, hvoraf een er kendt, og deraf regner sig til de øvrige Tempera-

turer. (Den bruges f. Eks. ved elektriske :f!:aakiner, Dynamoer og BarJe•• 

motorer.) Der skal ik1'e gaas nærmere ind herpaa. 

Hvis Ledningssyste:,~et bestaa1· af fle:.ce "parallelle" Strømveje 

som f. Llrn. vist paa ]'if. 8, deler Strømmen sig. D3. Strømmen jo ik} e 

kan forsvinde, vil den være den samme før ~g efter Modstandene. I 

Modstar,dene vil der gaa Strømmene i 1 og i 2•. i 1 i 2 er da I. 

Er rGodstandene R1 og R2 , har ma11 tillige 11 • R1 = i 2 • R2 == Spæn-

dingsfald et, der jo er ens over begge Iiffodstande:. - Vi kender R1 ) It2 

og I rJg skal regne i 1 og i 2 ud. Vi har 2 Ligninger med te ubekendte. 

Løsningen a:f disse giver 
I • 1, . .u.l 

1 = 
2 TR1+R2) 

og 

Soru Kontrol paa at have regnet 1·igtigt skal man bave i 1 + 12 = I. 

Dette er kun medtaget eom et IJcsempel, der viser, hvorledes 

man ved at anvende "Ohms J,ov" kan regne sig til Strømfordelineen i 

simple Net eller Forgreninger. I sammenkoblede Net, f. Eks. i Belys ... 

ninrs- og Knd'tanlæg>kan Beregningerne blive mere indviklede. 

Vi gentager: 
Strøm maales i Amp~re med et Ampåremeter. 
Spænding maales i Volt mca et Voltmeter. 
Modstand maales i Ohm med en iviodstandemaaler eller ved Be:regning. 

Ohm ::: , }'_(?--it ellE~r Amr1ere :; YO.-h~l t eller Volt = Ohm X Ampere. 
Amr;ere t· m 

Watt e1···::: Amrere ;" Volt. K1l~watt = 1000 ~;·att. 
1 HK == ca. 3/4 Kilowatt eller 1 Kilowatt = 4 /3 HK (HP). 
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Vi har forud hørt lidt om den elektriske Strøms Varmeudvikling. 

Den repræsenterer et Tab i Energi, og hvis det ikke ligefrem gaar 

ud paa at udnytte den frembragte Varme (i e-_t Kogekar f, ::·,ks.), maa Ta-

bet reduceres til det mindst mulige ved passende Dimensionering. Her 

er Tale om Tab paa den ene Side og Merforbrug af l\f1a teriale = større 

Udgifter, større Rumfang Of? større Vægt paa den anden Side. I en 

Glødelampe er Traa den tynd; der er derfor et stort "Varmetab''. Al 

Energien gaar over til Varmeenergi, der delvis udnyttes til at frem••· 

bringe Lys. Hvis Strømmen falder, bliver Lysudviklingen meget min- . 

dre, idet den udviklede Varmemængde jo er en Effekt x Tiden, og Ef-

fekten, der jo maales i Watt, er= Volt x Amp~re = Ohm x Ampere x Am-

pere= Ohm x (Ampere )2 , al tsaa varierer, som man siger, med 2. Potens af 

Strømstyrken. 

Falder Strømstyrken f.Eks. med; pCt., falder Varmeudviklingen 

med-~ 10 pCt. (nøjagtj_gt 0,95 x C,95 = 0,9025).. Hvis det er en 

elektrisk !·.~askine;. en Togl'-elysningadynam~ f. Eks., er Varmeudviklin-

gen kun til Skade, da den for det første betyder et Energitab og 

dernæst kan blive saa stor, at Maskinen tager Skade heraf ved, at 

Isolationsstofferne i Wi.askinen ødelæggee ("Afbrænding"). Særlig 

med de store Strømstyrker er det, man skal være forsigtig, idet jo 

Varmeudviklingen er= R • 12 , altsaa vokser med 2. Potens af Strøm-

men. 

Vokser Strømmen med 100 pCt. (altsaa til det dobbelte), vil 

Varmeudviklingen vokse til det f1.__redobbelte. Det er af denne Grund, 

man maa sikre Maskinerne og ikke anvende større Sikringer end de, 

der er beregnet. Dot er nok muligt, at man ved at sætte en større 

Sikring i kan faa Sikringen til at holde; men det er ikke sikkert, 

at lvJaskinen kan holde til det, Den Ide at anbringe Søm eller Staal-

traad i Sikringsholderen er derfor ikke en af de gode! - Maskiner-

ne og Ledningerne maa altsaa ikke gerne overbelastes, og de maa sik-

res imod farlig Overbelastning, og denne Sikring maa være effektiv 

for at undgaa Ødelæggelser og evt. Ildebrand. 

En Sikrilåg bestaar af en Smel tetraad eller Smeltelamel af Sølv 

eller forsølvet Kobber el. lign., der er anbragt i en Holder af en 

eller anden Art. Waar Strømmen naar op over den til Sikringen sva•-• 

rende Værdi~ skal Sikringen brænde over i Løbet af en -vis Tid og 

derved afbryde Strømmen~ Den mest kendte Sikringstype er Propsik-

ringen (se Fig. 9), der anvendes i den almindelige Husholdning. Den 

bestaar af en Porcelænsprop, hvori Smeltetraaden er anbragt omgivet 

af tørt Sand, der skal kvæle den lille Lysbue.> som vil opstaa v_ed 
. . 

Strømafbrydelsen. Sikrjngsproppep og Sikringsholderene Bundskrue 

svarer til hinanden, idet Sikringens Længde varierer med Strømstyr-

ken~ hvorfor Ændring af Sikringesterrelsen ogsaa medfører Udskift-

ning af Bundskruen-. 
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Diazed-Sikringsratroner er udformet paa en særlig Maade, idet 

en løs Sikringspatron indsættes mellem et Sikringshovede og en sær-

lig formet Bundsltrue (se Fig. 10). D:2t er her Diamete.::en af Sik--

ringspatronens Bundtap, der bestemmer? om en Sikring kan gaa i Bund-

skruen eller ikke. :&l mindre Sikringspa tron kan indsættes i -en stør., 

re Sikringsbundskrue, men en større Sikringspatron kan ikke anbrin-.. 

ges i en mindre Sikringsbundskrue. Herved formindskes Muligheden 

for at lave Ulykker betydeligt. 

Diazeq-Systemet anvendes paa alle Togbelysningstavler og er at 

anbefale, da det har flere gode Sider. 

Patronsikringer er særlige Porcelænshuse med Smeltetraade ind-

sat i tørt Sand og fastgjort til Patronens to Fastspændingegafler. 

Lamelsikringer, se Fig. 11, bestaar af Sølvtraade eller Smel-

tetraade af andet Materiale, fastlodd~t eller svejset til Eaatspæn-

dingsklemstykker, der kan fastspændes i Klemhcldere. Ved dette Sy-

stem har man selv Ansvaret for• at der anve11des den rigtige Sik-~ 

ringsstørrelse. Det ~amme gælder forøvrigt førnævnte Patronsikrin-• 

ger. Lamelsikringer anvendes f.Eks. i de Sikringskasser, der er an-

bragt fer -rnderne af l3a tterire_olerne under Vognene. - I disse Sik-

ringskasser findes Lamelsikringer for 80 Amp., der tjener som Hoved-

sikri:nger for ia tteriet._ Lamel sikringer anvendes tillige i en sær-

lig Udførelsesform: Glasrørssikri:n.ger, som Shunt- og Apparats:V:abs ... 

sikringer i Apparateka~e, se Figo 11. 

Jjer findes endnu andre Sikrtngsf ormer, d1:jr dog ikke skal- omta ... 

1.es her. 

EY1 særlig Art er 1'Termos1kringer". Det er 81kringer, der er 

ekstra tidsdæmpede, d.v.s. det varer en forholdsvis lang Tid, før 

Sikringen smelter ved 0n bestemt Str•mstyxke; de er "træge" i deto 

5aadanne Sikringer anvendes f.Eks. for Motorer med stor Startstrøm, 

der ellers vilde brænde en almindelig Sikring af samme Størrelse 

&ver. Saadanne Steder kan dog ogsaa med Fordel anvendes Automater~ 

hvor der ikke er noget, der brænder over, - derimod en Kontakt, der 

b1•:,-der. De anvendes ikke i ·Togbelysningsanlæg, men vinder i øvrigt 

·ellers langeomt I11dpas mange Steder. 

-.......... ~·· .. ·--•·---··-
Ovenfor omtaltes Varmeudviklingen i en Glødelampe, hvor al 

'Energien omsættes til Varr.~e. Af denne Varmeenergi omsættes igen en 

p.ansl(e ringe Del (ca. 5-12 pct.) til Lysenergi. Jo hojer~ Glødetem-

peratur, des stmrre rliver dett~ Procenttal, altsaa des større er 

Lampens Virkningsgrad. D!:::r anvendes :nu ~vervejende gasfyldte Spiral 

traads•L:t1nper• der har en ret god Virkningsgrad. .Alle Togbelysnings--

lamper er med Swanfatning (bortset fra Læselamper). Det forhindrer 5 

at Lamperne rystes løe, og gør tillige, at Lamperne ikke kan anven-• 

d:-.>s i 1:·-lmindelige Lampefatninger, hvorved :E•f'jl tagelser udelukkes. 
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I den elektriske Togbelysning er alle Glød~larni:er f:tandardi-

serede, Der maa d0rfor ikke indsættes og anvendes a:rJ.dre Lampetyper 

end de foreskrevne. 

Den elektriske Strøms magnetiske Virkninger og A11\· endelsen heraf. 

Hvorledes Magnetisme giver sig Udtryk, er kendt af alle. 

Jern og Staal, Nikkel, Chrom, Nia.ngan og enkel te andre Stoffer er me .. , 

re eller mindre i Stand til at magnetiseres. Yisse Legeringer har 

endog en meget høj Evne hertil (de bruges f~Elcs, til Højttalermag-

neter). 

Stryger man et Stykke Staal med den ene Pol af en Magnet, el-

ler lægger man det ind i en Strømspole, hvori der gaGr en tilstræk-

kelig stærk Strøm, bliver Staalstangen magnetisk; den er nu i otand 

til at virke tiltrækkende paa and:rie magnetiserbare Stoffer, et ~n-

det StL:1al- eller Jernstykke f,Eks-: 

En r:agnet h<lr ~l.lli 2 Poler~ en nordmagnetisk og en sydmagne .. · 

tisk Pol. Hænges _den op frit drejeligt om sit Midtpu.1."1.kti vil den -

som bekendt - indstille sig omtrent i Retning Nord-Syd, idet Jorden 

selv er en Wagnet med Nordpol og SydpJl, (Kompasset), 

2 Magneters Nordpoler fr~~1~}er hinanden, 2 Sydpoler ligeledes. 
En Nordp.ol og en Sydpol til trækker hinanden ( se Figo 12, 13 og 14). 

Jo større Afstanden mellem Wlagneterne er 7 des mindre er ·, Virkningen, 

jo mindre Afstand, des større Virkning. Den gamle Opfattelse af 

Staaletangen som indeholdende en hel Bunke Smaamagneter, der skulde 
ligge Hul ter til Bul ter mellem :hinanden, og som man ved Strygningen 

eller i Strømspolen, Fig. 1e, faar "ensrettet" til at ligge pænt paa 

Rad og Række (jfr. Fig. 15, 16 og 17), gælder stadig væk, idet man 

dog maa tilføje, at man nu opfatter den magnetiske Kraft som væren-

de Virkningen af en Strøm i en Leder; man kan derfor ··,gsaa tænke sig
1 

at det, der er sket i Staalstangen, da den blev til er;. Magnet, er, 

at de Cirkulationsstrømme, der altid optræder inden :i. S.taalstangen, 

nu er drejet til at foregaa i samme Retning. Nu modvirker de ikke 

længere hinanden, men det mærkes u·i.adtil, som om det var Virkningen 

fra en Strømspole med Strøm i: Staalstangen er b1.evet en :Magnet~ Jo 

kraftigere Strøm i Strømspolen, jo mere magnetisk blj.ver Staalstan-

gen, Tager man Staalstangen bort fra Strømspolen, vil man se 7 at 
Strømspolen stadigvæk selv er en Magnet i Overensstemmelse med For-

klaringen oven for om, hvad 1v:&gne ti sme skyld es. 

Hvad den magnetiske Kraft .i._sig selv er, kan vi lige saa lidt 

forklare, eom vi kan forklare os, hvad Tyngdekraften eller den elek-
triske Kraft er. En Kraft kan man ikke forklarej hvad er; det kan 

j_kke nytte at filosofere herover; vi maa nøjes med a-:j erkende, at 

Kræfterne findes, og lære deres indbyrdes Forhcld at kende. 
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Deler man en Magnet i 2 Dele, faar man nu to Magneter, hver 

med 2 Poler (Fig" 17). 

Hvis det ikke var en Staa.lstang, vi havde anbrb. 0 ~ i Strømspo-

len, men en almindelig Jernstang, og vi saa .fbryder Strømmen ·efter 

nogen Tids Forløb, vil Jernstangen kun være svagt magnetisk; dens 

Evne til at "holde paa Magnetismen" er _ringe. Dette Forhold betje-

ner man sig i høj Grad af alle de Steder, hvor Vekselmagnetisme an-

vendes, f. Eks. i elektriske raekiner, Telefoner m.m. 

Dypper man en Staalmagnet i J ernfilspaaner·, hænger de ved, 

idet de selv magnetiseres. 

Holder man et Stykke Papir mellem Jernfilspaanerne og U.ia.gne-

ten, vil Jernfilspaanerne ligesom danne Figurer. Fig. 19 viser, 

hvorledes de omtrent v:i.l ordne sig, hvis man anvender en.Hestesko-

magnet, hvis 2 Poler (Nord og Syd) vender op mod Papiret. fra Ilag-

netspolen udgaar visse Kraftlinier, der Sfflger fra Pol til Pol, idet 

. dog ogsaa nogle vil straale ud fra Polerne .. Hvor Afstanden er kor-

test, er Kraftlinierne tættest; dog gaar de ikke alle sammen over 

paa det samme Sted, da de ensrettede Kraftlinier frastøder hinan-

den, og dclr derfor find0r en vis "Spredning" Sted. 

Laver man en Elektromagnet, forsyner man den rfte med Polsko 

for at forstærke den magnetiske Kraft i et bestemt Omraade (se Fig. 

20). 

Kraftlinierne er der, hvad enten dar anbringes Jern i Nærhe-

den a.f en Magnet eller ikke~ ligesom der vil gaa magnetiske Kraft-

linier ud fra en Strømspole 1 se ]1ig. 21. I et bestemt Punkt vil 

Kraf'tlinierne ar.gi ve den magnetiske Y...rafts Retning og Tætheden af 

Kraftlinierne den magnetiske Krafts Størrelse. Lægger man en Jern-

stang inden i Strømspolen, vil alle Kraftlinierne i~~en i Spolen nu 

praktisk talt søge ind i Jernstangen; det er, ligesom øi Jernstan-

gen leder den magnetiske Kraftliniestrøm bedre end Luften. Jernet 

har Evne til at suge Kraftlinierne til sig. 

Vi bemærker 1 at en Staalstang lettere ho~der paa. den engang 

erhvervede I.4agnetisme end en Stang af alm. blødt Jern.- Til Gengæld 

lader det bløde Jern sig lettere op- eg afmagnetisere end Staal-_ 

stangen. Begge Dele benytter man sig af. 

Forholdet mellem den elektriske Strøms Virkning og den magne-

tiske Kraft ("!ifagnetismen) har ikke al tid været kendt. Det var H.c. 
Ørsted, d~r først af alle i 1820 gjorde Rede herfor, og dette For~ 

hold har til Da to været Cen mest betydningsfulde t, f de Opdagelser, 

der har ført til den nuværende elektr~tekniske Udvikling. Af andre 

betydningsfulåe Opdagelser kan nævnes Faradays Opdagelse af Induk-

tionslovene for Induktivitet 1831 (se senere) og Hertz' Opdagelser 

vedrørende de elektromaf._l1etiske Bølger. 
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Hvis man gør Strømmen i Strømspolen større, vil den magneti-

ske Kraft blive stærkere. Man regner her med et Begreb, der kaldes 

A~Eå~~~ind~nger, d.s.v. Antal Vindinger i Spolen mult~plioeret med 

Strømmen i Spolen: n • I, hvor n er Vindingstallet, I Strømmen i 

Ampere. Hvis n vokser, vokser ogsaa n • L Skal man lave en Mag-

net, kan 1i1an al tsaa enten bruge tyk Traad og faa Vindinger med kraf-

tig Strøm eller mange Vindinger af tynd Traad med svag Strøm. Om 

man bruger det ene eller det andet, afhænger af Forholdene. 

I en Dynamo f.Eks. skal Magnetfeltet (hvis det er en Shunt-

dynamo) have mange Vindinger med tynd Traad for at faa saa lille 

Tab i Viklingen som muligt, medens Ankeret skal have faa Vindinger 

af svær Traad, da Ankeret passeres af selve Hovedstrømmen, Paa .sam-

me Maade bestaar Maskinafbryd8rens Spole i et Togbelysningsapparat-

skab af 2 Dele: een Del med mange Vindinger af tynd Traad i Spæn-

dingsspolen og een Del med faa Vindinger af tyk Traad i Strømspolen. 

Hver Spole har sin Virkning, hvorom nærmere senere. 

1/ed samme Amperevindingstal har Spolerne magnetisk set de 

samme Egenskaber. 

Der er naturligvis Grænser for, hvor kraftig en Iv.Lagnet af be-

stenit Størrelse kan blive. Naar Jernet ikke kan opmagnetiseres 

yderligere, siger man, at Jernet er mættet med Magnetisme._ Det 

svarer til, at alle "Smaamagneter"' i Jernet er vendt. Den magneti-

ske Kraft ka"n bruges f,Eks. til at faa e.t Anker til at blive til-

trukket. Saaledes er et Relæ eller en Kontaktor et Apparat, der 

bestaar ·:f en Spole omkring en Jernkærne og et bevægeligt Anker med 

en Konta}:tanordning. Naar Spolen faar Strøm f til trækkes Ankeret, . 

og Relæ:Pontakten sluttes. Et "Ii.elæ" slutter en mindre Strøm, som 

Regel en Styr·estrøm. En "Kontaktor" slutter eller afbryder større 

Ztrøm, som Hegel en "Arbejdsstrøm", f. Eks. Strømmen til en Motor. 

Se i øvrigt :ffig. 22. Maskinafbryderen i et Togbelysningsapl)arat-

skab er en saadan Kontaktor, hvis Indretning dog er knap saa sirn-

pel (se senere)<, Apparatet kan dog ogsaa være saaledes indrettet, 

at det afbryder, naar Strømrn~n bliver for stor (Maksimalafbryder), 

eller naar den gaar den gale Vej (Returstrømsafbryder). Maskinaf-

brydaren for en Togbelysningsdyname er netop en automatisk Afbry-

d8r, der slutter Dynamostrømwen, naar Spændingen fra Dynamoen er 

stor nok, men i:.fbryder Strømmen s naar den forsøger at gaa den gale 

Vej (naar Dynamoens Fart aftager ved Tcgets Standsning). 

For at forhindre ]'orbrænding af Kontakterne kan man anbringe 

Kontakten i et andet magnetisk Felt,som selve Afbrydningsstrømmen 

f.~~s. kan frembringe~ Da Gnisten er en elektrisk Strøm, paavirkes 

den af' Jtiagnetismen, Ved rette Udformning af Blæsemagneterne kan 

man opnaa, at Gnisten under Afbrydningen ligesom blæses st~rre og 

større; ~an kalder de Spoler, der fører Afbrydningsstrømmen, og som 
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frembrjnger l:Jagnetiseringen af Blæsemagneterne, for "Blæsespoler". 

'.Ncl.,~tr en Kontal,tor f. :·.ks. er sluttet, vil det vi['9 sig, at den 

Strøm, der kræ.ves for at holde Kontaktoren inde, er m.J...i.j,dre end a~n 
Strøm, der skal til for at faa Kontaktankeret \.il at gaa ind. Dette 

1.~an man nyttiggøre, i0et man indretter Kontaktoren saaledes, at 

Strømmen i l(ontaJ:·tspolen automatisk nedsættes, naar E.ontaktankeret 

først er gaaet ind, ved at der indskydes en Modstand foran Kontak-

torsrolen. Herved opnaar mar, at Varmeudviklingen i Kontaktorspo-

len reduceres til Gunst for Spolens Varighed og til Formindskelse 

af dennes Rumfang og af Tabene. 

]·oruden selve Strømslutningskontakten kan en Kontakt'-'r .have 

forskellige Hjælpekontakter,:der sluttes eller afbrydes samtidig 

med Ifovedkontakten. De kan bruges til mange :I!·ormaal. Ofte er Ho-

vedkontakten selv forsynet med en saake.ldt F·orkontakt (se }'ig. 23). 

Den har til Fcrmaal at tage Forbrændingsgnisten under Afbrydningen 

og a~rved ekaane Hovedkontakten for Forbrændinger. Forkentakten 

maa derfor slutte før Hovedkontakten og afbryde, efter at Hoved-

kontakten er afbrudt. Blæsespolerne anbringes derfor ud :for For-

kontakten. 

Det er forud nævnt, at Faraday i 1831 opdagede Lovene for den 

elektromagnetiske "J.~_duki~.L2!!". 

Hvad forstaar man ved "Induktion"? 

Vi vender tilbage til Strømspolen i ]'ig. 18. Vi saa, at man 

kan :frembringe et magnetisk ] 1el t ved at sende Strøm igennem en Spo-

le. Kan ···~an nu omvendt faa en Strøm i Spolen ved at sende et magne" 

tisk Felt gennem Spolen? r• Det kan man, men kun, hvis det magneti .... 

ske Felt bevæger tig i Forhold til Spolen eller f,Eks. varierer i 

Styrke. 

Vi kan f. J.ks. tænke os 2 Spoler, som Fig. 24. Hvis vi varie•·· 

rer Strømmen i den ene Spole, vil der opstaa en Spændingsforskel 

mellerr: Inderne af den anden Spole, men kun, saa 1ænge Strømmen i 

den første Spole varierer. Stikker vi en Jernstang inden i Spoler-

nei bliver Virkningen større, fordi Feltet nu bliver stærkere, og 

"Koblingen" mellem de to Spoler bliver fastereQ (''Kobling" kendes 

fra Radio-Spoler, f.Eks. Honeycomb-Spolero) 

:{vis vi lukker .H.fbrydJren for Spole II, vil Amperemetret gø-

re Udslag. 

Hvis Strømmen i Spole I er konstant, sker der intet i Spole 

II. Uden Bevægelse af en eller anden Årt, enten.af Strømmen eller 

ligefrem mekanisk ved Bevægelse af Spolerne, sker der intet. 

Hvis vi tlBnker os en Ledningst1·aad bevæget mellem 2 !-åagnet-

sroler son, i Jt~ip:. 25, vil man kunne se et Udslag paa Amperemetret f 
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men kun, hvis Bevægelsen er paa tværs af det magnetiske Felts Retning. 

Staar Traaden stillet sker der intet. 

Man kald·:;r den opstaaede Spænding for en InduktionL ~·pænding og 

Strømmen for en Induktionsstrøm. 

Vi bemærker, at Induktionsvirkningen kun opstaar, naar det mag-

netiske Felt gennem Spe·, en forandres, eller naar en Leder overskærer 

me1metiske Kraftlinier paa t,'?.3.E.!! af Kraftliniernes Retning. 

Hvad Vej Strømmen i Fig. 25 kommer til at gaa, afhænger af Fel-

tets Retning og Be-v-ægelsesretningen" Med den i Fig. 25 viste Bevæ-

gelsesretning vil Strømmen komme til at gaa, som Pilen viser. 

I øvrigt gælder den Hovedregel, at Induktionsstrømroen gaar en 

saadan Vej , _J t den søger at mo dyi_rke den Forandring, d0r fremkalder 

Strømmen. 

Det er klart, at Virkningen paa 3 Viklinger i Serie er større 

end paa 1 Vikling eller Vinding alene. Den inducerede Spænding af-

hænger af: 

ai Bevægelses- eller Forandringshastigheden, 
b Antallet af Spolevindinger, 
c Det magnetiske Felts Styrke. 

Om Arrangementet er a.f den ene eller anden Art, faar naturlig-

vis Indflydelse paa Virkningsgraden. Jo mere hensigtsmæssig en An~ 

ordning (Uaskine) der· anvendes, des bedre Virkningsgrad, d. v. s. jo 

mindre Tab, 

Hvis Ændringen af det magnetiske Felt er meget pludselig 5 f.Eks. 

fremkaldt af en Afbrydelse af Strømmen i Spole I, ]'ig. 24, vil Æn-

dringsha.stigheden være stor. Som en Følge heraf vil den Induktj.ons-

spændingp der opstaar, ikke alene i Spole IIt men egsaa i Spole I selv" 

være meget stor. DJt kender man fra Induktionsapparatet, hvor der 

sker en pludselig og gentagen Afbrydelse af Strømmen i den ene Spole) 

medens der i den anden Spole, dar har mange Vindinger, opstaar en høj 

Induktionsspænding. Ogsaa i Spole I optræder der en Induktionsspæn-

ding ved Afbrydelsen. Dette Forhold kan under Omstændigheder give An-

ledning til, at der opsta.ar ret store Overspændinger i et Anlæg. Hvis 

Spolerne har mange Vindinger, kan en saadan Strømafbrydelse af Strøm-

men i Spole I ogsaa give ret st re Overspændinger i begge Spoler; det 

Forhold skal man passe paa, da disse Overspændinger kan virke skade-

ligt paa Isolationerne i lVIaskiner eller Ledningsnet. I tidligere Tid 

gav elektrodynamiske Højttalere ofte Anledning til Ødelæggelse af Led-

ningsisolationen i Lysnettet, naar Strømmen blev afbrudt til Radioap-

paratet. (Nu har man sikret sig herimod.) 

Der frembringes al tsaa :L~lektrici tet ved "Induktion", og det er 

den sædvanlige Maade at frembringe =1ektriciteten paa. 

I en Jævnstrømsdynamo frembringes Strømmen i et ''Anker", der te-
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V:J:ger sig i et s tillestaaena e Magne tf el t. Se ]-•ig. 26 og 27 • 

. ankeret kan man tænke sig som en :i:dng af Jern, h~10rom man h~:,.r 

viklet isoleret J,ednine der med bestemte lige store .i.;llemrum er 

forbundet med Iobberlameller i en saakaldt "Kommutat0r11 , hvis en-

kel te Lamell<~r er isoleret fra hinanden. D;: enkelte Vindinger har 

en Yderside og 0n Ind:)rside og nogle ganske korte "JT.nder" * 

Dei'. magnetisJr.e Felt forløber fra Magnetstel og over til Jern-~ 

ringen, hvorfor det kun er Ydersiderne, i hvilke der induceres en 

Spænding, naa.r Ankeret drej(JS rundt. Dot er godt d-v t sammE;, for 

derved summeres de enkel te Spændinger op. Da den magnetiske Kraft ... 

lini estrøm (Magnetfeltet) gaar modsat Vej ved de to Magnetepoler 9 

vj 1 _ .. .-~ingen kunne opfattes som bestaaende af 2 Halvdele, d~r hver 

for sig giver Spænding ttl bestemte :?unkter paa Kommntatoren, hvor 

man har anbragt MetalslæbeAko eller "Kul børster''~ he1· vil Etrømmfm 

"samle" sig, det ene Sted f~aaend e fra hnkeret, det andet Sted e-aa•• 

ende til Ankeret~ 

Ydersiderne bovæeer sig paa tværs .f et Magnetfelt, der gaar 

fra den ene Pol over i l-._in1:.en P derfra over til den anden Pol O[. der ... 

fra :i.gen tilbage til a Gn første Pol gennem ~'la skin ens ydre Stel. Der 

vil derfor induceres en Spænding i hver af Vi!:-lingsydersiderne t naar 

Ankeret drejes rundt.- D-.:t er i Fig. 29 med ~ile paa Viklingerne cm .. -

givet. \wil}en Vej Ctrømmen vil gaa i hver Vikling. Drejes Anke1et 

den rm0.en Vej, vendes 5trømret:r.:ingen i Ankeret 9 hvis l,.LB.gnetfel tet 

eT det r;amme. 

J)en Spændine;sforslrnl" der opataar mellem Ankerets saakald te 2 

"Poler" (.?luspol og .. inuspol) 1 vil afhænge af Ankerviklingena Udf ø-

rel se» Cmarejningshastj.ghedcn og det magnetiske Felts Styrke. 

Varieres f. Eks. det sidstnævnte, kan man vari"ere den Spænding~ 

som i:.askinen (Dynamoen) afgj.ver. 

D.}t er netop det, der sker i et Heguleringsskab L Elcs. til en 

elettrisk Togbelysningsdynamo" Omdrejningshastigheden for Dynamoen 

varierer jo med oghastir..heden. Derfor maa a,~t magnetiske ]'alt :ce, • 

guleres for f.lks" at kunne npnaa konstant bpænding paa Dyndmoen. 

Hernm mere senere= 

Hvj_s man lader AnJ,·~-rstrømmen, d.v.s. den af i.Jlkeret afgivne 

Strøm, passere Viklingerne paa Feltspolerne, der i saa 1.&ald maa væ-

re af svær Traad II al tsaa sætter disses Magne-tspoler i Serie med .an--• 

keret, fa.ar man en sa,.Jraldt -~-~r_i~:-}i~~-~- Jo større .ankerstrøm~ 

des st0rre Felt og omvendt. Bruger man en saadan 1·-.~askine som -~ otor 

ved at sende Strøm udefra genr1em Maskinen, vil den løbe stærkt op _i 

Hastighed, hvis den ik}: A har noget at trække paa (den løber ruulif:.-

vis løbsk). - ]cl tet E-r jo a:n:.ængigt af l~nkerstrømmen" Hvis denne 

aftager, aftarer ogsaa :B'el tet, og Omdrejningstallet stiger, m1r:1r 



·-

- 15 -

Feltet svækkes" 

Ilvie en Seriemaskine derimod gaar som belastet M~tor, vil man 
se, at man under Igangsætning faar en rela_ti v kraftig i3trøm i An-
keret og i F~ltspolerne paa Grund af den ringe Ankerhastighed. Den 
vridende Kr~ft~ som .imkeret da udt,ver paa Akslen, og som jo er af-
hængig baade ... .-.f lmkeretrømmen og af Ma.gnetfel tet:; som er kraftigt) 
naar Ankeretrømmen er l<raftig, vil da ogsaa blive stor, d. v. e. 
!@PE~æ~~paødy_!lj&n.Jts~tet er stort. Ved større Ankerhastighed 
er Drejningemcmentet tilsvarende mindre og Ar..kerstrømmen mindre. 
Der indstiller sig en Ligevægtstilstand, naar det Drejningsmoment, 
som Maskinen udvikler, akkurat holder Ligevægt med ddt Drejningsmo-
ment, der skal overvindes. Det er disse Egenskaber, der gør, at 
Seriemotoren egner sig fortræffeligt som Banemotor, da den bl.a. gi•• 
ver st~rt Drejningsmoment Dunder Igangsætning, hvor man netop har 
Brug for det. ( D = k • 12 , al tsaa proportional med 2. Potens af 
Strømmen.) 

Hvis man af'tager Magnetiseringsstrømmen over Ankerets .Klemmer, 
d.v.e. lader Ank8rspændingen virke paa Feltspolerne, der i saa Fald 
er af tynd Traad og med mange Vindinger, faar man en eaakaldt §.~~~!..:. 
maskine. ]'ig. 2e viser, hvorledes Anker og :h"el t er forbundne d,;:ls ............ _.. .. _,. ___ 
i en Seriemaskine og dels i en Shuntmaskinej begge er selvmagneti-
seredo; mari kan oc,saa magnetisere ]1el tspolerne fra en særlig Strøm ... 
kilde, et. :Batteri f.l,ks.; Maskinen er i saa Fald fremmedmagnetisereto 

Hv:1 s Shun tmaski:ncn gaar som ~f.otor, vil man se, at det magneti-
~ke Felt er konstant, åa det faar samme Strøm hele Tiden fra den 
Strømkilde, hvortil Klemmerne er sluttet. Feltet er altsaa konstant. 
Men saa bliver ogsaa Shuntmotorens Omdrejningstal konstant, da den 
l''ods1)ænding, der induceres i Ankeret, naar dette løber rundt, er 
propcrti~ml med Felt og Omdrejningstal. Da denne i Ankeret indu-
cerede Modspændirg omtrent holder Ligevægt med Klemspændingen~ a~r 
jo er konstant ( f. Eks. 4 40 Volt), vil ogsaa Omdrejningstallet være 
konstant, Ændrer man derimod J?el tet, vil 0:ndrejningstallet variere, 
og man har heri et simpelt Middel til at varj_ere Omdrejningstallet. 

Det er nu imidlertid i højere Grad _9-e~--~;!.ektriske Maskines 
J;~!I.~1E2.:~-~e som .J2YBamo 7 der interesserer i Forbindelse med Spørgsmaa-
let Togbelysning 1 og da først og fremmest den selvmagnetiserede ny •. 
namo. Herved fo·rstaas: som Navnet siger, at Dynamoen selv frem-
bringer sin Magnetiseringsstrøm. 

En Dynamo har altid mindst 2 Poler, nemlig en Nordpol og en 
Sydpol. Den kan dog gcdt have og har som Regel flere Polpar; saa•A 
ledes er Togbelysningsdynamoerne efter Systemerne Dick og Pintsch 
(hvorom senere nærmere) alle 4-polede Dynamoer. 

En 4-polet Dynam0 er vist paa Fig. 29c Dens 4 Polers Viklin ... -
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ger er forbundne i Serie, saaledes at der opstaar Nord- og Sydpo-

ler skiftevis hver anden Gang, saaledes som vist. Ledningerne her-

fra tænker vi os sluttet til-de samme 2 Klemmer, som >:.r ] 1orbindel--· 

se med Ankeret. Ankeret har 4 B~rster, hvoraf 2 og 2 er forbundne 

og sluttet til de samme Klemmer. 

Ankeret er vist som et Ringanker for Forstaaeleens Skyld; i 

Virkeligheden er det dog ikte udført saaledes, hvad der senere vil 

blive forklaret. - Fra den i sig selv lukkede Vikling, der ligger 

paa Ankerringen, er der ført F'orbindelsesledninger ned til Kommu-

tatoren, hvorpaa Børsterne slæber, naar Ankeret drejes rundt. 

Drejes nu Ankeret rundt f.Eks. af et Remtræk, vil der - som 

før nævnt - induceres en Spænding i hver af Hingvindingerne. Under 

en Nordpol vil Strømmen gaa een Vej i Ringen, under en Sydpol ·den 

modsatte Vej. Følger man nu Strømforløbet Ånkerringen rur.at, vil 

d...: t ses, at paa de 4 Steder, hvor Børsterne er anbragt, samler 

Strømmen sig; 2 Steder løber Strømmen til, 2 Steder fra. Da Bør-

sterne 2 og 2 er forbundne til ramme Klemme, kan ien i Ankeret op-

staaede Strøm føres ud af Ankeret til Forbrugsstedet og darfJa til-

bage til Ankeret igen. Ankeret er sluttet til Maskinens 2 Kleffimer. 

Ankerspændingen vil derfor ogsaa sende en Strøm gennem Magnetspo-

lerne (Feltspolerne) og magnetisere Feltspolerne. Ved et bestemt 

Omdrejningstal vil der opstaa en bestemt Spændingsforskel mellem de 

to Klemmer, afhængig af det magnetiske Felts Styrke og 
Vikling. Feltet er direkte :•;_fhængig af Klemspændingen, og der op-

staa.r derfor en Ligevægtstilstand mellem Feltstyrken og Ankerspæn-

dingen, der alteaa vil være konstant paa en bestemt Værdi. Anker-

spændingen kan kun varieres ved at variere 

enten 1) 
2) 

Omdrejningstallet 
det magnetiske Felts Styrke. 

Hvis det er en Togbelysningsdynamo, vil Omdrejningstallet jo 

variere med Toghastigheden. Ønsker man at holde konstant Spænding 

paa Ankeret, maa man altsaa regulere det magnetiske Felts Styrke ved 

f.Eks. at skyde en Modstand ind foran Feltspolerne og regulere paa 

denne. Hvis Dynamoen løber langsommere, maa Feltet forstærkes, det 

sker ved at udskyde noget af Modstanden. Stiger Dynamoens Omdrej-

ningstal, maa omvendt 1!1el tet svækkes; det sker ved at skyde noget 

af Modstanden ind i Feltets Strømkreds. Det sker naturligvis ikke 

med Haanden, men i en særlig Regulator~ hvorom nærmere senere. 

Ankerviklingen ser - som allerede sagt - ikke ud som vist paa 

Fig. 29. Som det vil være bekendt, bestaar Ankerjernet jo af tynde, 

udstanseda Plader med Noter i (Fig. 33). De er isoleret fra hinan-
den med Lak eller Papir og stablet oven paa hinanden og anbragt paa 

en Bøsning, hvorigennem Akslen er stukket. Paa Akslen sidder til-

lige Kommutatoren. ]'ig., 30 viser, hvorledes et Ringanker med 2 Spo-
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ler vil være forburdet til Kommutatoren" 

I et Tromleanker bestaar Viklingen af Spoler~ d~:·· er viklet 

over en Skabelon ( se :I!1ig. 31) Skabelonen har en saa·:~(.,,..n ]'orm, at 

den færdige Spole passer til A.1.""lkeret, saaledes at man kan anbringe 

Spolens ene Side i Bui den af en A'!.1kernot medens den anden Spole-

side anbringes forove11 i -~E .. ?.flden A:r::kernot s2.aledes, at S116len saa 

vidt muligt gaber over 1/4 af Ankerets Omkreds. Spolens 2 Ender fø-

res til Kommutatorlamellerne, som Yist paa :F•ig. 32" Hele Ankeret 

bestaar nu af Spoler ved Siden af hj_nanden 7 en Spoleside for neden 

og en Spoleside af en anden Spole foroven i hver af Noterne (en sim-

pel Ankervikling) o Fig., :,3 viser11 .hvorledes Spolerne ligger set 

fra mden af Ankereto 

Hvorfor udfører man nu Ankeret saaleder.:? 

F;or det første saa vi~ at i Ringankeret er kun Ydersiden af 

Vindingerne aktive, d,vos. Viklingen er meget daarligt ud.nyttet; 

desuden ligger den daarligt paa Ringen, og den bliver udsat for 

stærke Paavirkninger i Forhold til Idngenc ].':.askinen er al tsaa uhel-

digt konstrueret~ 

I Tromleankeret med f;e omtalte Noter og særlige Spoler bar 

man næ.et: 

a) Spoler; hvor begge Sider er aktive, idet den ene Side 
bevæger sig under en Sydpol, den anden under en Nordpol, 
hvj.lket giver en Strøm rundt i Spolen, der forøvrigt 
·godt kan have flere Vind:i.nger l 

b) Spolerne ligger neåe i Noterne og paavirkes ikke i JTor-
hold til Noterne.. Spolerne ligger ~odt fast og fylder 
Noterne ud (bortset fra Isolationen), 

c) Spolerne kan vikles færdige paa en bærlig Maskine, og 
Nedlægningen i Noterne er en simpel Proces, 

d) Forbindelsen til Kommutatoren bliver simplere~ 

Alle Dynamoer fo!' Jævnstrøm udføres nu paa denne Maad~, · men 

Antal Noter, Spoler, Vindinger pr.~ Spole .1 Kommutatorlameller og en, .. 

d@lig Poltallet kan naturligv:i.s varieresc Herved opstaar mange Mu-

ligheder, som rnan udnytter fo:-!' de forskellige Formaal, for hvilke 

Dynamoerne bygges og anvendes .. 

Strømmen i Tromleankeret opstaar altsaa i begge Sider af Spo-

lerrie. Spolerne er jo sluttet til Komm1.1ta torlamellerne 1 som vist 

paa Fig. 32. Ankervik1ingen danner ganske llgesom 1··dngankerviklin-

gen en i sig selv lukket Iling. Ogsaa i denne vil Strømmen samle 

sig ved Børsterne. ]vor Str0mmene løber til Kommutatoren, d.v.s. 

ud fra Ankeret, anbringes en Plus--Børste; hvc1r Strømmen løber fra 

Kommutatoren, d"v,.s. ind i .Ankeret~ anbringes en Minus-Bø.rste. I 

et 4 ... polet Anker vil der være 2 Plus-Steder og 2 Minus-Steder 1 alt ... 

sa.a 4 Børstero Ankerviklingens Ender er l2ddet til Kommutatorens 

Faner, hvorfor man ogsaa c.,f den Grund skal. WHre :forsigtig med at 
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overbelaste Ankeret, da Lodningen kan gaa op~ ICommu ta toran ·bliver 

varrr, under Kørslen, dels paa Grurd af Gnidningen, dels paa Grund 

af den Varmeudvikling, der er ime 11 em Børs ter og Kcmw·:· : 8. tor cv er-

fladen, dels ogsaa af selve Strømgennemgangen i Komm,_no.torlame]_-

lerne. Stiger Strømmen for stærkt_, risikerer man Beskadtgelse 

baade af Viklingen og af Kommutatoren. 

Hvis Ankeret drejer den modsatte Vej, vil Strømmen i .Ankeret 

vendes; d~rfor skifter Dynamoen Pclero Derfor udfører man nu i en 

Togbelysningsdynamo af denne Shun t-Dynamo--~Type en dr8j elig Børste-

bro, hvorpaa Børsterne sidder. Hvis Dynamoen løber d.en ene Vej, 

indstiller Børsterne sig paa en bestemt Maade i Forh,)ld til :Poler-

ne. Hvis Dynamoen nu løber den modsatte Vej 1 vil Børstebroen dreje 

med rundt 1/4 Omdrejning; her støder Børstebroen mod et Stop; men 

nu har Børsterne jo ogsaa byttet Stilling, Polariteten er altsaa 

vendt 2 Gange, dels i Ankeret 1 dels ved Børsternes ]'orskydning -

med andre Ord: Polariteten er ved denne Anordning ~mfhængiJLaf_ Om-

dz: ~Aing,~2:.e tn ing_en" 

Tidligere anvendtes en særlig Pol veksler uden for }!Jaskinen; 

den findes endnu i nogle ældre Pintsch Anlæg,! Den ligefrem ombyt-

ter Polerne, hvad der naturligvicl giver samme Virkn:i.ng som e:ven-

nævnte Børsteforskydningsanordning~ 

Det skal dog allerede her bemærkes, at det knn er i Dynamoan-

læg med almindelige Shunt-Dynamoerr som her beskrevet, at Børste-

broforskydningen anvendes ( System npintsch" og System "Di~;k") o I 

de s~-1rlige Dynam .)anlæg'} d1~r er udført efter ''Rosenberg" •-Sys ternet, 

er Børstebroforskydningen overflød.i g" I Rosenberg•--.Systemet anven ... 

des nemlig en Dynamotype af en ganske særegen Art 7 hvor Forholdene 

er ganske anderledes end i den simple Shunt-Dynamt\, Vi kommer 

hertil senere .. , 

2.. Den elektriske Togbelysning. 
===========-=-=====-~============= 

I det foregaaende er givet en Del mere teoret::.ske Oplysrdnger 

om I,lek·trici tet, Magnetisme og Induktion og lidt om en D-snamos Vir .... 

kemaa.de og Indretning. I det følgende vil der blive gjort nænuere 

liede for de Dynamoanlæg og l3a tterianlæg, der nu anvendes for den 

eleYtriske Togbelysning. 

Det falder naturligt at fortsætte de ovenfor givne Forklarin-

ger med Beskrivelse af Dynamoanlægene, selv om de rene Batterian-

læg i sig selv er ældre end Dynamoanlægene. 

Statsbanerne anvender nu i Princip 3 Systemer Tiynaruoanlæg 

for 24 Volt og 1 System Dynamoanlæg for 65 Volt. Desuden findes et 



- 19 -

Antal Dynamøanlæg for 18 Valt i Postvogne og et Antal Dyr:.9rn02:\-;·1 ::·:r: 
fo1 12 Volt i Motorbivogne (Litra FD). 

24 Vel t er den nu tilstræbte Standardspændin,c -~.t' dG 3 Sy-

stemer for 24 Vel t er ''Pintsch"--Systemet og "Dick"··•Systemat b1::gg-c 

udført f'or almindelige Shunt-Dynamoer, "Rosenberg"'-'Systemet derimod 
for en Special-Dynamo. 18 Vol ts Dynamoer er efter Ptntsch-,Systt~:net, 
hvorimod 12 Vol ts og 65 Vol ts-Dynamoerne er efter Ro senberg--Sy~:.; t2 -
met. I hvert Anlæg findes en Dynamo med Drivanordning; et 1ikl~l1ma--

latorbatteri 9 en Reguleringsanordning i Tavle eller Skab i en Fur---
delings- eller Sikringstavle, Lyshovedafbryder eller Afbrydere og 

saa endelig selve Lampe- og Ledningsinstallationen~ 

_l.ipya9h-Systemet. 

Fig. 34 vif?er Pr~p_9J.I?..~.~agramwet i et Pintsch ~~~gp~~1.Y.~~~nP:.s: 
anl~~ Dynamoankeret er betegnet med A. B er Magnetfe1 tviklint?/m 
P Akkumulatorbatteriet, L Lampeinstallationen, M en Indstillings--
modstand. DJt øvrige viser det Organ, der regulerer Dynam0spa:ndin-

~·en, d. v. s" søger at holde denne konstant; dette Organ kaldes !~Iag.:~. 
ne_treg.ulatoren -cg bestaar af en særlig formet Elektromagnet F-..:h tied 
et drejeligt Jernanker E, d.Jr holdes i Spænd af en FjederanordnJ.ng 

D, som søger at holde Jernankeret i Stilling mod Stepanslaget~ An-
keret drejer sig om Akslen e. C er en Stabel af tynde Kulskjver, 
der er lagt oven paa hinanden, og hvorigennem Magnetiseringsstrørn-
men passerer~ Ankeret trykker mod den ene Ende af KulskivestabcJ.en 

paa en saadan Maade, at Kulskiverne trykkes mere eller mindre Eiod 

hinanden. Drejer Ankeret mod Uhreta Omløbsretning; formindsk8s 
Trykket; drejer Ankeret med Uhrets Omløbsretning, forøges Trykket 
paa Kulsøjlen, som cen kaldes. Naar Trykket paa Kulsøjlen fo):~_r~)-.n_d-
skes, forøges l¼lods.tanden i Kul søjlen, hvorfor na turlj g'l is Strømmen 

i J:/iagnetfel tet og dez·med Dynamospændingen forminds1-"~es e.l teaa 

Drejer Ankeret mod Uhret, formindskes Dynamospændingen; drejes ~n-
keret med Uhret, forøges Dynamospændingen. Hvis man nu sætte:r IdG.g-

netspolen F i ]'orbindelse med Dynamospændingen selv i, v:il .• ~nkerc:t 

dreje sig mod Uhret, hvis Dynamospændingen vokser; men herved f:n•-

mindskes jo saa Magnetfel tstrømmen i Dynamoen, hvis Spændi.ng a~~;·for 
atter synker, eller med andre Ord: Magnetregulatoren. .. -~ ø_g~-~--?,-,t __ p.o_J.d,_~ 

_J?lp_arn_o s_pæn din gen konstant. 

Ankeret holdes i Balance af 3 Kræfter: Trækkraften fra Spol.en 
i ~!agnetregulatoren, Fjedertrækket og Kulsøjlens Modtryk mod at 
blive trykket sammen. 

Fjedertrækket er udformet saaledee, at ligegyldigt i hvj.lken 

Stilling Ankeret befinder sig, holder Fjedertrækket Ligevægt med 

Elektromagnetens Træk + Trykket fra Kulsøjlen, ved at den Arm~ 
hvorpaa ]'j edertrækket virker, har en særlig Udformn.ing, 
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Strammes Fjedertrækket, trykkes Kulsøjlen mere sammen; dorfor 
stiger Trykket med Kulsøjlen; hvorfor Magnetiserings9trømmen vokser. 
Dynamospændingen stiger tilsvaren:je og søger nu at a- .-. · Ankeret 
tilbage, indtj_ 1 der atter er Ligevægt mE.llem de 3 ovem1ævnte Kræf-

ter; men det vil nu vise sig at svare til en højere :Dynamospænding 
end den oprindelige. 

Hvis Dynamoens Omdrejningstal stiger, vokser ogsaa Dynamo-
spændingen, hvis lv.agnetiseringsstrømmen er uændr1Jt 5 hvorfor Ankeret 
drej er sig mod ·Uhret og indtager en ny Ligevægtsstilling, hvor Dy-

namospændingen atter er den samme i som den oprindelig var. 

~_;gtig ~rn;1s til let søger Magn~tregnla tq_!~-1~~~et ,P,ynamoen~ 
0m.~.:r_:~J!11-_~_g_sta1_ gg_ Belastning_at holde Dynamospæ}?-_~in$en konstant paa 

den samme Værdi\; 

Fig. 35 viser, hvorledes Ledningsforbindelserne j_ et Pintsch 
.Anlæg i store Træk ~r udført (Grundskema)c Aer Dynamoen med Mag-
netviklingen B; Magn etregula toren har Kul søjlen C og Magnetspolen 

H; H er tilsluttet Dynamospændingen, C regulerer denne 1 jfr. oven•--

for; P er Akk~tmulatorbatteriet under Vognbunden:: G, T og I den saa-
kaldte Maskinafbryder~ L Lamperne og MNO den saakaldte Lamperegula-

tor. 
Naar Dynamoen er naaet op paa en vis Hastighed, og Spændingen 

er ca. 27 Volt, bevirker Magnetspolen T~ at Omskifteren I skifter 

over fra underste til øverste Kontaktsi og derved forbinder Dynamoen 
med Batteriet" Inden Omskiftningen fik Lamperne Strøm direkte fra 

Batteriet; efter Omskiftningen faar Lamperne Strøm fra Batteriet 
over Kulsø jlen M i Lamperegula tor en. Dette rir nødvendigt, da Lam-

perne kun kan tae..le ca. 24 Volt, og da Batterispændingen stiger ur~-
der Opladningen helt op til ca. 32 Volto 

Lampererulatoren er udført paa. samme NJaade som Magnetregula-

toren, men Kulsøjlen ar af større Dimensioner paa Grund 1.::.f den stør--

re Strømstyrke, som Lamperne kræver. Magnetspolen N 7 cler ''føler"» 
hvor stor Lampespændingen er 1 indskyder størI·e eller m:Lndre Mod-
stand foran Lampernes derved at Ku.lsøjlen i Lampereg11la~oren - gan .... 
ske ligesom i Magnetregulatoren - trykkes mere eller m~:.ndre sammen. 

Dynamoen afgiver nu_ Ladestrøm til :BatterietQ d0r igen afgiver Lys-
strøm til Lamperne over Kulsøjlen M, hvis Lyset er tændt. 

Saa simpelt som ovenfor beskrevet er Anlæget i V:i.rkeligheden 

ikke udført. Jrig" 36 viser i Princip, hvilke Tilføjelser til Grund-
skemaet det her været nødve.ndigt at udføre.. ]'or det første ø~eker 
man, at Dynamoen skal udnyttes mest muligt. Nu er der Grænser for, 
hvor kraftigt man kan lade paa :Batteriet for ikke at ødelægge dette. 

Efterhænden som Batteriet lades op, aftager tilmed Ladestrømmen, 
thi Dynamospændingen E er konstant, og Batterie~6 Mc~spænding E1 

vokser under Opladningen, hvorfor Ladestrømmen I aftager. (E + E1 = 
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I• R; E og H (Modstanden i Ledninger og Batteri) er.konstante, 

E1 vokser, I falder al tsaa). D~r~ 01 ønsker man, at ,Pyn}!mo~n_,__naar 
}x_s_~!_-~r~.-~ndt (i Lys tiden) t af_g~y_e_~ mere Strøm, dc:r•v ·:d at Dyna:u.J-
spændingen løftes. Dclt opnaar mar:. ved at forsyne Mag·netregulato-
rens Magnet med en særlig Strømspole H, hvorigennem Lysstrømmen 
passerer. R svækker Magneten, hved der jo bevirker en :F·orøgelsc 

af Dynamospændingen (1,5 - 2 Volt). 

Omvendt ønsker man at begrærse Ladestrømmen til Batteriet, 
hvis dette er stærkt afladet. I den Hensigt er Batteristrømmen 
bragt til at passere nogle VindinGer Q paa Magnetregulatorens Mag-
net. Jo større Ladestrømmen er, des mere forstærkes Magneten 9 . ·.d" 

ket jo igen betyder en Nedsættelse af Dynamospændingen. Q•Vindin-
gerne virker al tsaa lige modsat af R-Vindingerne. De kaldes hen,-
holdsvis "Lysvindinger" og "Ladev5ndinger". Lrevindinge~_J...9_~ 

pø j_~r J:)ynamospændin_g_e.!.1_,__Lad~vindiJ~gerne fo.~i~deker IJynaJ!l0SJ2æridj_1]-

Endvidere vil det ses, at der er kommet en særlig Strømspole 

S paa Maskinafbryderen. Dat er do1 saakaldte Heturstrømsspole. 

Naar Maskinafbryd~ren er gaaet inc, er Omskifterkontakten I jo i 

øverste Stilling. Hvis nu Dynamoen er ved at gaa i Staa ved ringe 

Toghastighed, vil Batteriet søge ut sende Strøm baglæns til Dynamo-• 
en. Det maa naturligvis ikke finJ •3 Sted? og Returstrømsvindinge:tne 

S sørger da for at svække T-Spolena Felt saa meget~ at Omskifte~~n 
I falder, hvilket altsaa vil sige, at Batteriets Forbindelse med 
Dynamoen afbrydes. (Maskinafbryderen falder.) 

Det fuldstændige Diagram fremgaar nu af Fig. 37 og lig. 38~ 

Indstillin~-~--af de forskel~~E!L_~gnetfeltspolers Str~mme OJi 
.§.p~,!!d_i!:lger sk_er_i C~!_'alværkstedet og maa ikke ændres. Det er en 
Sag, der kræver nøje Kendskab til Hegulatorena Ejendommeligheder og 
en vis Rutine, hvorfor det er meget utilraadeligt for en uøvet at 

forsøge at give sig i Kast hermed_ Indstillingen sker i øvrigt --~~-
Indstilling af Fjedre og Modstande~ Modstandene er vist mrk. IP Ia, 
II og III. Modstand-.me gør tillige Reguleringsappara tern~ mindre 

temperaturafhængige. 

Af Fig. 38 vil det ses, at Haskinafbryderen har faaet en Bi-
kontakt U foruden Hovedkontakten L Denne Bikontakt indskyder M0d.· 

standen Ia foran Feltspolen T·, naPr Maski!,lafbryderen først er ble-
vet sluttet. Nu kræves der nemlig ikke saa meget Strøm for at hol-

de Kontakten sluttet, som for at :t·aa den til at gaa ind,, og man kan 

ddrfor holde Afbryd~ren inde med en mindre Strøm, hvilket skaaner 
Feltspolen mod for stor Varmeudviklingo Tillige op:naas 7 at Irntur-

strømsvindingerne S lettere fa.ar Maskinafbryderen til at falde ud 
igen, hvis Strømmen gaar den gale Vej. 
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Larr:peregula tor ens Kulsø jle M er, som aet ses, dul t i 3 pa ... 

1-al ;_el forbundne Sektioner, hvilket er gjort, fordi Lampestrømmen 

.er saa stor, at den maa fordeles paa 3 Syetemer for at undgaa for 

stor Opvar"ning af Kulsøjlen. Den skal jo maksimalt optage ca. 

32 + 24 = 8 Volt ved op til ca. 30 Ampere, altsaa omkring 8 x 30 

2~0 Wattt hvilket er en ikte ubetydelig Varmeudvikling i saa be, .. 

grmnset et Rumfang, som t:odstanden kan have. Near Vognen holder 

etillt=;, er Larnperegulatorens Spole ikke længere tilsluttet Batte~ 

rjet; herved u.ndgaas Afladning af Batteriet gennem denne Spole 1 

na~r Vognen henstaar. 

Magn~1tregula tor en for Dynamoen er i de ældre Pintsch .:.·~egule•-· 

rings skabe indstj_ llet med faste Vindingstal R, Q og F paa Iv!agnet-·• 

spolerne. I de nyere .L{eeuleringsskabe 9 der kaldes for WK---Regule-

d.ne,sskabe (fuldstændige Betegnelse er P 54 I W'K) er lV.tagnct1·0tuld.·· 

toren forsynet mE;d Spoler med Udtag, der er ført til en Klen1liste 

der tillader forskellige Omtoblinger. Na.ar en Hegulator en Gang 

er indstillet i Centralv~ri~stedet for en bestemt Vogn, maa denne 

Indstilling iklre ·røres, da en anden !udstilling j• fuldstændig 

ændrer l''orholdet mellem Iadning og Afladning baade i !g ~den for 

Lystjden. I visse TiJ fælde hc~r aet af Eensyn til vanskelige Drifts-• 

forhold været nødvendigt at foretage særlige Kunstgreb ved denre 

Indstilling, f. :~I.ks. i de af de nye Cl- og CLE ... Vogr1e d0r har Pintbcb 

Anbw. Disse Regulerinnsskabe er dog kendetegnet ved et rødt MxrJ·. e 

_!)aa Dækslet for at angive denne Særindstilling. 

]'ig. 39 vi ser endelig, hvorledes de enkel te. Dele er anbragt 

i et sær·ligt Ileguleringsskab med Dæksel uf Jernblik (Uekslet afta. 

get). 

I h.egulcringsskabet er anbragt en Sikring mrk. YE for J'?agne-• 

tiseringsstrømmen eller Shuntstrømmen for Dynamoen. Alle andre Sik-

ringer er anbragt paa ]~ordelingstavlen; dog er Batteriet forsynet 

mf;d I,amelsikr1.ngen (80 Arnp.) i særlige 5ikringskasser for 1nden af 

Batterireolen under Vognen. 

D(:t, d "r· e1; karakteristisk ved et Pintsch Anlæg, er, at Dynu.•· 

moen • rbejder med konstant Spænding (bortset fra Q- og R-Vindinf;Er-

nes Indvirkning). 

I•adestrømmen aftager gradvis 1 efterhaanden som Ladningen skri, 

der frern, men den gaar aldrig helt ned paa O, saa lF.,;.mge Dynamoen 

J.øb!Sr :wd tilstrækk.elig Hastighed. Hvor en Vogn løber i Ture mea 

p_ass ende lange Sta ticnsafsta.ndc, kan I?in tsch-Sys ternet bedst komme 

til stn net. I Togløb rnc;d ganske korte Stationsafstande og stort 

Lysforbrug kan det koumH) til at knibe med at faa Ladning nok paa 

Eatteriet uden trorlire Indstillinger. Regulatorerne, der for at 

undr.aa PendlingeT er udført med en vis Dæmpning, er ikke særligt 

hurtit· virkende, men (:ette har dog i Praksis ikke vist sig at giV(f, 
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videre Ulemper. 

Hvad Dæmpningen angaar. er denne indstillet saaledes, at der 

ikke indtræd.::r 1-'endlinger, hvis der sker en Afbry6else af Batteri-

kredsløbet, og Dynamoen løber med større Omdrejm.r:gehastighed men 

at der paa den anden Side ikke opstaar en for stor Træghed, saale•·· 

des at der ved Ind- og Udkobling af Lyset ·opetaa:~ for store Sr,æn-

dingsforhøjelser. Indstillingen er foretaget und,•r Kontrol af den 

Tid, der medgaar til Regulatorens Bevægelse fra YJeretilling til 

Yderstilling, og maa ikke ændres 

Uden Skade er det derimod :1t forsøge faats18.aet, om Re€ula ... 

toren skulde have sat sig fasteiler klemme paa nnget Punkt. 

Pintsch-Systemet anvendes i en Mængde Vogne. 24 Volts Anlæg 

findes i Vopne Litra~ 

Al!'ft, AF, AP, AR, ARM, ASM, AT, ATM, AZ, BP, CI:- CLE, OM, Cld:lli 

Cl\tlEs CMK, CO, COM, CP, CPE, Cl?M, CSS, CSM, CTlVi; CTS, CQM, CX) 

C XM, FB , FC , F'E, 

lo Volts Ånlæg fincles i Vogne Litra: 

DC, Dl?, DR, 

DJr anvendes flere Dynamotyper, hvoraf dog ~~ype Ep er a ··,n aJ 

mindeligs te; den er udført for 4 5 Ampere stcarste ~Belastning. An-

gaaende Dynamoernes Data henvises i øvrigt til særlig F~rtegnelset 

hvor ogsaa Kulkvaliteter og Dimensioner m.m. er opgivet. D0suden 

anvendes en Type GW for 35 Amp. (ældre 24 Vol ts-1'ype) og Type 221 

for 18 Volt og 45 Amp. (i visse Postvogne). 

Hvad Apparatskabene anp;aar ~- anvendes foruden :f'ørnævnte nyere 

Type~ betegnet P 54 I WKf den ældre ~'ype uden Mulighed for Ændring 

af Lys- og Ladevindingernes Antal. Maskinafbryderne er tillige af 

en anden Udførelse end i de ~yere Iieguleringsskabe, De eldre Ska ... 

be er betegnet P 54 I D 3/E oller P 54 I P 8/B. :ler betyder det 

første Tal .Antallet af Lysvindinger, det andet Tal Antallet ·f La•·· 

devindinger; f.:f~ks. har D 3/D-Skabet 3 Lysvinding0r og 8 Ladevin-

dinger, hvilket passer meget godt for Vogne i Tog med lange Sta-• 

tionsafstande, Lvorimod P 8/A IDE:d 8 Lys- og 8 Lac3vindinger passer 

bedre for Vogne i Tog med korte Stationsafstande, hvor Forholdet 

mellerri det paa Batteriet paa-- 0€ =:·fladede Antal l-tmp~retimer er an-

derledes. 

I 18 Volts Anlæg anvendes kun een Type heguleringeekabe for 

Pintsch-Anlæg, nemlig 

P 54- X P 6/6 for 15 Amp. Lys + 30 Amp. Ladning= 45 Amp. jalt. 

1:faskinafbryderen er .. f den ældre Type ,og Skabenes Lys-- og 

Ladevindingsantal kan i]rke ~ndres. 
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D i .~ ... JS. - Systemet. 

I Togbelysningsanlæg efter Dick-Systemet anvendes en Dynamo-·• 

tyre af samme Art som ved Pintsch-Systemet, alteaa en Dyl,amo for 

konstant Spænding (almindelig Shuntdynamo). Forskellen paa de +..-:, 

Systemer ligger i Reguleringsskabets Udførelse. 

I Dick-Systemet anvendes en særlig Reguleringsanordning, be--

staaende af 4 Stk. Vibrationsregulatorer, aaaledes som vist paa 

Fj.g. 40. Hver Vibrationsregulator beetaar af en k:appeft:rmet Elek--

tromagnet med en indvendig Kerne "i", der eI' Sllbragt 1,evægelig rn~ 1 

lem 2 Membraner "m". Elektromagneten har 2 Spoler: en Spændings-

spole "n" og en Strømspole "h". Naar Spændings spolen faar tilstraJL. 

l<.elie; høj Spænding paatrykt, suges Kernen længere ned i Spolen og 

tryk~rer Bundfjederen "f" lidt sa-mmen. I Kernens ~verste Ende er 

anbragt en bevægelig Kontakt K2 t der normalt ligger an mod KontaL--

ten K1 (altsaa naar Spændingsspolens paatrykte Spænding er for lav:-

til at Kernen kan trykke I!'jederen "f" sammen). Ved en Stopskrue 

"c" med Kontramøtrik 11 d" er Kernens :aevægelse og Fjederens Samrr;en--

trykning begrænset. Kernens Bevægelse er kun ganeke kort, en Brø}:-· 

del af en Millimeter, men nok til, at der kan finde en Strømafbry-

delse Sted mellem K1 og K2 af en Del af Dynam,enm Ma.gnetiaerings-

strøm. 

Paa Fig. 41 er Principdiagrammet for Dick ReguleringaekabeJ" 

vist, "S" er Maskinafbryderen i Lighed med Pint~ch Ska.beti; I/:aski:n-

afbrJ, der, "L" Lamperne, ,,B" Batteriet, VWL en Lampef-"rkoblingsmoa .... 

stand, "K" Lyshovedafbryderen, EW1 og EW2 to Indstillingsmtidstan-

de » "G" Dynamoen med Magne tf el tspi-,le, vw1 " 4 : 4 Mptstande anbragt i 

Parallelforbindelse og derefter i Serie med Magnetfeltsp~len, idE-t 

der for hver af de 3 Modstande er indskudt en af de 3 Kontakter 

K1-K2 i de 3 Vibrationsregulatorer, medens den 4, Kontakt kortslut-• 

ter hele dette Arrangement af Modstande og Kontakter. De 4 Spæn-~ 

dingsspoler er, som det vil ses, alle 4 i Serie og sluttet til ~T 

namospændingen i Serie med Indstillin.gsmodstanden EVl2• 

De 4 Vibrationsregulatorer er indstillet til at virke ved 

forskellige Spændingsværdier; først virker Nr. 1 (længst til ver. 

stre), saa Nr. 2 o. s.v. 

Vi tænker os, at Dynamoens Spænding efterhaanden vokser ( ef.,. 

ter e11 Togigang~ætning). Naar en vis Værdi er naaet, aabner den 

første Kontakt K1 -K2 j_ Regulator Nr. 1 sig; ~erved indskydes de 4 

Modstande vvr1_4i Parallel i Magnetfeltkredsløbet, hvorfor Dynamo2ir 

Felt svækkes, og Dynamospændingen falder derfor naget; men saa luk• 

ker Kontakten K1-K2 i Regulator Nr. 1 sig igen, og Spændingen fra 

Dynamoen stiger atter. Derpaa aabner Kontakten K1-K2 sig igen 

o.s.v., med andre Ord: Kontakten K1-K2 i Regulator Nr. l aabner og 

lukker sig ustandseligt, idet Kernen i Regulatoren vi~rerer. Der--
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for kaldes en saadan Regulator for en Vibrationsregulator. Dyna-

mospændingen svinger derfor mellem 2 Værdier, en øvre og en nedre 

Værdi, og vil i Gennemsnit antage en Værdi, der er ca. midt imellem 

de to Værdier. Den første Vibrationsreg~lator er indstillet til 

at virke med ca. 26,5 - 27 Volt, Hvis Iynamospændingen alligevel 

bliver større end ca. 27 Volt, vedbliver Kontakten K1-K2 at være 

aaben, og Regulator Nr. ler nu ikke mere i stand til at trykke 

Dynamospændingen længere ned; men hvis Spændingen har naaet den 

Værdi, for hvilken Regulator Nr. 2 er indstillet til at virke, 

træder denne i Funktion paa ganske samme Vis som Regulator Nr. 1, 
den vi'hrerer, og Modstanden V'f/1 skiftevis udskydes og indskydes i 

Magnetfeltspolens Strømkreds, hvorfor Dynamospændingen nedsættes 

svarende til Mellemværdien af de 2 3pændingsværdier, ved hvilke Re-

gulator Nr. 2's Kontakter X.,-K~ henholdsvis aabnes og lukkes. Re-
..L '-

gula tor Nr~ 2 er indst~llet til at virke ved 27,5-28,0 Volt, alt-

eaa ved en Værdi, dar er lidt højere end den, f~r h1ilken Regula-

tor Nr. 1 er indstillet. 

Regulator Nr. 3 og Regulator Nr. 4 virker ved ·henholdsvis 

28,5-29,0 og 29,5-30,0 Volt. 

Naar Dynamoen efterhaanden løber op i Hastighed, vil de 4 
Regulatorer altsaa efterhaanden og efter Tur ved at indskyde Mod-

sta..~den i Magnetfeltets Strømkreds søge at holde Dynamospændingen 

nede under 26,5-30 Volt. 

Som det ses, er de 4 Vibrationsregulatorer hver forsynet med 

en Strømspole. De 4 Strømspoler er a.~bragt i Serie og tilsluttet 

en Shunt Sh. Dvrved er det muligt at faa :Jynamostrømmen til ogsaa 

at virke regulerende paa Dynamospændingen, saaledes at baade Dyna-
mostr~m og Dynamospænding holdes paa passende Værdier. 

Vibrationsregulatorerne er yderst hurtigt virkende og kaldes 

derfor for Hurtigregulatorer i Modsætning til Pintsch Regulatoren, 

der er trægere i sin Virkemuade. 

Indstillingen af Vibrationsregulatorerne er ret kompliceret 

og sker ved Hjælp af et særligt Apparat, hvorfor disse Vibrations-

regulatorers Indstilling_ aldrig_maa f_ors~ge6.3ndret i Driften. 

Naar Regul~ringsapparatets Iviaskinafbryder gaar ind (ved ca. 

24-26 km/h Toghar.-tighed og 24, 5-25 Volt), indskydes _Modstanden VWL 

i ~ampestr~mskredsløbet og forhindr0r, at Lamperne faar for høj 

Spænding. 

I Stedet for er.. saa1a!1 Modstar1d kan der ogsaa an~,endes en 

særskilt Lamperegu~ator som vist paa Fig. 43. Fig. 42 viser., hvor-

ledes Reguleringss}rgt~-G e:i. bygget op. ~FJ.8.:r Lyset tændes i et An-

læg uden Lamp eregu 1 a tor, ko.:• l;el u t tes en Del af Mods tanden EW? af en 

Kontakt i ~s.a.fbry1ereE ... H.e.rYed 1"educeres Dynamospændi!lgen til ca. 
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27 5 Volt for at undgaa, at Lampespændingen bliver for høj. lfor-

mods tanden VWL foran LampGrne er afpasset efter disses ]·orbrug og 
reducerer Lampespændingen til ca" 25 Volt. 

I-Ivis der derimod er anvendt en særskilt Lamperegula tor, hvad 
der som i~egel er i de af Statsbanernes Vogne, der har Dick .Anlæg, 
er denne Nedsættelse af Dynamospændingen ikke nødvendig. Dette 
medfører, at Batteriet lettere holdes opladet, ligesom Regulerin-
gen ~f Lampespændingen naturligvis bliver bedreo 

Paa ]'ig. 43 er M Mi:rkelampen t der lyser, naar Dynamoen giver 
Strøm. Paa Fordelingstavlen er vist Sikringer for :!)ynam~, Batte-
rif Lysgrupper og Mærkelampeo 

Den paa Fig. 43 vis te Lam:peregula tor er af Siemens :E1abrikat, 
Type ID~R 24, men anvendes dog ikke i Diet. Anlæg ved Statsbanerne. 
Her anvendes altid en Pintsch Regulator til Lampereguleringen. 

Dynamoen i Dick-Anlæg er af Thriges ]'a brika t, Type CF 12, med 
vendbar Børstebro som i Pintsch Dynamoerne Type EP. Der er dog j_n-
tet i Vejen for at anvende en Titan Dynamo Type EP i et Dick Anlæg; 
det har dog hidtil ikke været praktiseretr 

Dick-Reguleringsskabet findes :L 2 Udfø1 els er f en ældre Sie-
mens Udførelse KF 26 (bruntf aflangt Skab) og en nyere Udførelse 
fra Firmaet GEZ. Dette Skab betegnes FSR, naar det anvendes uden 
Lamperegula tor, og F&RL, naar det er udfø:rt til Anvendelse i For•-
bindels e Lamperegulator for Lampespændingsreguleringen. 

I Dick-Reguleringsskabet maa følgende iagttages: Maskinafhry-
daren skal gaa ind (sluttes), naar Dynamospændingen er ca. 24,5-25 
Volt. Kontaktfladerne skallv~re rene og glatte uden Brandsaar. 
Naar Toghastigheden fpr et Stationsoph~ld aftager, skal Maskinaf ... 
bryderen (Dynamorelæet) afbryde ]:orbindelserJ mellem Batterf og Dy-

namo for at undgaa, at Strømmen gaar baglæns fra Batteri til Dyna-
mo, ganske som ved Pintsch-Reguleringsskabet. I :Dick-Regulerings ..... 
skabet findes en 6 Ampo Sikring for Dynamoens Magnetiseringsstrøm. 
Den skal naturligvis være hel og sidde fast i Sikringsholderen. 

Pintsch--Reguleringsskabets Udseende fremgaar af Fig. 44 og 
45 (Forside og Bagside). 

tor er. 
Om Lamperegulatorer for Pintsch-Anlæg: se under Lamperegula" 

Ang. Dynamo Type C]'l2's Data: se Dynamofortegnelsen. 

Dick-Systemet anvendes kun i 24 Volts Anlæg og findes i føl-
gende Vogne: 

Litra AC, Au, Av, Ax, CA og CB. 

Rem- eller Kardantræk. 
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R o s e"n_ b. e rg_ - Systeme'h_ 

I dette System anvendes en særlig Type Dynamo 9 ner af sig 
selv regulerer Strømmen fra Dynamoen saaledes, at de.t~:1e tilnærmel-• 
sesvis holder sig konstant. 

Dynamoen adskiller sig derfor ganske fra de 2 føromtalte Dy-
namotyper og har en helt anden konstruktiv Udformning. 

Fig. 46 viser, at Dynamoen har et Anker og et ]Jlagnetfel t li--• 
gesom nndre Dynamoer; men N1agnetfel tet er specielt udformet, og 

Ankeret har 4 Børster 7 hvoraf de to, som vist, er kortsluttede; 
de to andre tjener til Strømaftagningen fra Ankeret. 

Ganske kort forklaret er Virkningen af Magnetfeltet paa An-
keret følgende: 

Magnetfeltet, som er vist paa Fig. 47, frembringer i de.n Del 
af Ankerets Vindinger, som de kortsluttede Børster kortslutter, 
en Strøm, der igen frembringer det i Fig. 48 viste Tværfelt, Det-
te Tværfelt frembringer igen en Strøm, nemlig Forbrugsstrømmen, 
som Dynamoen afgiver, i de øvrige Ankervindinger. Forbrugsstrøm-
men frembringer igen et Modfel t ti 1 det oprin·aelige Magne tf el t. 
Kodfeltet er vist paa Fig. 49, er modsat rettet Hovedfeltet og 
svækker altsaa dette. 

D-Jr er al tsaa 3 Felter: . Hovedmagnetfeltet, Tværfeltet og 

Modfel tet. 

Hvis Strømmen vokser, vokser ogsaa Modfeltet, hvorfor saa-
vel Hovedfelt som Tværfelt svækkes, og Dynamospændingen falder der-
for saa meget, at Strømmen, som Dynamoen afgiver, holder sig kon-
stant. Omvendt, hvis Dynamostrømmen vil aftage, saa forstærkes 
Tværfeltet, ved at Modfeltet svækkes. 

Rosenberg-Dynamoer kaldes for Tværfeltsmaskiner, fordi Tvær-
feltet er det karakteristiske ved Rosenberg-1:J;askinen, der :,;egq.le-

_paa kQnstant Strøm. Hvis Dynamoen løber den anden Vej, vendes 
Tværfeltet automatisk; men det betyder igen, at Polariteten af Dy ... 
na~oen bliver uforandret: først vendes Polariteten paa Grund af 
den ændrede Omløbsretning, ddrnæst vendes den, fordi Tværfeltet 
vendes; Resultatet er derforj at ~.TE.o.~ps Polar!tet er ufora~~ret 
uanset_Omløbsretningen. Derfor behøver man ikke at udføre Børste-
broen som vendbar Børstebro som ved Pintsch- og Dick-Dynamoen, 

Hvis Belastningen paa Dynamoen forsvinder, f.Eks. ved at 
Forbindelsen til Batteriet afbrydes und8r Kørslen, forsvinder hiod---
feltet; derved bliver dJt af Hovedfeltet og Modfeltet sammensatte 
Felt nu kun bestemt af Hovedf~ltet alene, altsaa betydeligt stør-
re end normalt. Ddrved vokser Dynamospændingen og kan i et 24 
Volts Anlæg naa op paa en Størrelse af ca. 100 Volt eller mere. 
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Dette bevirker igen,at Shuntsikrin.g og Apparatskabssikring i Re .... 

guleringsskabet brænder over, hvad man naturligvis bør undgaa. 

p_~Qf ... ,AJaa_E!lder Kørs_len Forbindelsen mellem Dynamo ... :•·;· Batteri.!¾.:. 

_<Irl:K_PF.Xw~ .. es i et Ros EE1 berg-A!ilæg t f. Eks. ved at skrue en Batteri--• 

sikring løs eller lignende. 

Imellem de kortsluttede Børster er anbragt en "Kortslutnings-

sikring", der beskytter Ankeret mod at brænde af, naar Dynamospæn-

dingen vokser, som ovenfor beskrevet. Strømmen i de kortsluttede 

Vindinger vokser jo med Hovedfeltet, og det kunde bevirke, at An .. , 

keret tog Skadet hvis ikke Kortslutningssikringen afbrød Kortslut ... 

ningsstrømmen. 

Rosenberg-Dynamoens Reguleringsskab indeholder d~rfor ikke 

nogen egentlig Reguleringsanordning, da Dynamoen jo er selvregu,~-

lerende paa konstant Strøm. 

I Reguleringsskabet findes en Maskinafbryder, der afbrydar 

Forbindelsen med Batteriet, naar Dynamoens Hastighed og d~rmed Dy-

namospændingen aftager før Stations~top. 

I Anlæg uden Lamperegulator indskydes, nær Maskinafbryderen 

gaar ind, en Modstand NW (Fig. 50) foran Lampenettet, ligesom i 

Dick-Anlæg, Hvor dJr findes en særlig Lamperegulator af Pintech 

eller Siemens Fabrikat, er Lamperegulatoren indskudt i Stedet for 

Nodstanden (Fig. 52). 

I Reguleringsskabet findes et andet Apparat, kaldet "Spæn.-• 

dingsbegrænseren" (:Pig. 50), der bestaar af en Magnetspole, slut-• 

tet til Dynamospændingen over en Indstillingsmodstand mrk. II, og 

et Anker, der ved at gaa til afbryder en Hjælpekontakt, ~aar Dy-
namospændingen har naaet en vis Værdi. Derved indskydes en Mod-

stand H1 i Dynamoens ]1el tmagnetstrøm 9 der derved svækkes noget, 

hvorved Dynamospændingen ned.sættes. 

Hvis Lyset er slu:.ket, gaar Spændingsbegrænseren ind ved ca. 

30 ,5-31 Volt. Er Lyset derimod tændt, er en D(::!l af Modstanden II 

kortsluttet af en Hjælp.ekon takt paa Lys-Hov edafb:r-yderen, hvorfor 

Spændingsbegrænseren gaar ind allerede ved ca. 27,5 Volt. Dette 

er nødvendigt for ikke at faa for høj Spænding paa Lamperne. Af 

J'ig. 50 vil det ses, at der er yderligere en Hjælpekontakt paa Lys-

hovedafbryderen. Denne lægger Modstanden H2 parallelt til H1 ~ 

hvorfor, naar Lyset er tændt, Dynamoens Magnetfelt nok svækkes, 

men ikke saa meget P som naar Lyset _er slukket, idet man nemlig øn•• 

sker, at Dynamoen dog skal afgive saa høj en Spænding, at Lysstrøm•• 

forbruget dækkes af Dynamoen og ikke af Batteriet. 

Altsaa: ved tændt Lys gaar Spændingsbegrænseren ind ved 
27,5 Volt, 

ved slukket Lys gaar S:pændingsbegrænseren ind ved 
30,5-31 Volt. 
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Er der Lamperegulator i Vognen, gaar Spændingsbegrænseren 

dog ~1 t_?-d først ind ved ca. 30, 5--31 Volt, uanset om Lyset er 

tændt eller slukket. 

Naar Spændingsbegrænseren gaar ind, er Dynamostrømroen 
("Reststrømmen"), hvis Lyset er slukket, ganske ringe 1 kun nogle 

faa Ampere. Er Lyset derimod tændt, er Dynamostrømmen = "Rest-

strømmen" + Lysstrømmen, hvis Reguleringsskabet er rigtigt ind--

stillet. 

Modstanden r i ]'ig. 50 tjener til Indstilling af Maskinaf-

bryderen, der gaar ind ved ca. 24~5 Volt. 

Til Grundindstilling af Dynamospændingen tjener en !fodstand 

FW og en dertil hørende 3-Trins Omskifter. Ved Hjælp af denne kan 

man hæve eller sænke Dynamospændingen og dermed den af Dynamoen 

afgivne Effekt. Omskifteren har 3 Trin, der kaldes Stilling 1/1 7 

Stilling 3 /4 og Stilling 1/2. Ved Hjælp af Omskiftning fra en 

Stilling til en anden kan man ~•.fpasse Dynamoeffekten efter Vog-• 

nens Forbrug. 

Dette er Hovedindholdet af et "Rosenberg"-Heguleringsska,b. 

Foruden de ovenfor nævnte Dele indeholder R.eguleringsskahet en Ap-
raratskabssikring! 1 Ampere Glasrørssikring og 2 Stko Shuntsikrin-

ger: 3 Ampere Glasrørssikringer. I Stilling 1/1 og i Stilling 3/4 
er begge de 2 Shuntsikringer indskudt i Parallel 9 i Stilling 1/2 

ddrimod kun den ene Sikring. Fig" 
skab Type QS set forfra og bagfra~ 

53 og 54 viser Hegulerings-
Jfig" 55 Illaskinafbryderen a1e .... 

ne og Fig. 56 Spændingsbegrænseren .alene. 

Modstanden Tu"'VJ i Anlæg uden Lamperegulator er i nogle Vogne 

anbragt uden for Apparatskabet, tilsluttet Klemmerne Bog L~ Til 

de samm~ Klemmer er Kulsøjlen i Lamperegula;toren sluttet, naa.r en 

saadan forefindes. Lamperegulatorens Spændingsspole er tilslut-
tet paa en saadan Maade 1 at den kun bruger Strøm, naar Lys.et er 

tændt, for ikke unødigt at bruge Strøm fra Batteriet. 

I de ældre fi.osenberg~.Anlæg er der ikke anvendt .Apparatskabe, 

roen Delene er anbragt paa en Tavle. Hoveddelene er dog 0veralt 
de samme: Maskinafbryder, S:pændingsbegrænser!> Omskifter med Mod-
stand og Shuntsikringer m~m~ 

I nogle Ånlæg, f. Eks" i CR og CRM:-Vogne, er anbragt Maale-
instrumenter for Strøm og Spænding og en særlig Skydemodstand til 
Indstilling af Anlægets Virkemaade. Disse Skydemodstande vil dog 

efterhaanden blive erstattet af faste Modstande~ da det er metet 
uheldigt, hvis man uden nøje at vide 1 hvad det er, man indstiller 

paa, paa maa og faa stiller paa Skydemodstanden. 

Det blev ovenfor anført, at Lys-Hovedafbryderen var·. flerpo-
let. Det er den ogsaa i ·visse Vogneo I andre Vogne er de:r anvendt 
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et særligt Relæ, som kaldes et "Lysrelæ", som sluttes, naar Lyset 

tændes, Lysrelæet kan enten have en Strømspole eller en Spæn-
dingsspole, der faar henholdsvis Strøm og Spændings ,,3.ar Lyset 
tændes af Lys-Hovedafbryderen. Lysrelæet har 2 Kontakter 9 der 
sluttes og danner de fornødne ]'orbindelser. 

Grunden til, ... t man som Regel anvender Lysrelæ j_ Stedet for 
flerpolede Hovedafbrydere, er den, at man ofte har mere end een 
Hovedafbryder for Lyset, f. Eks. 3 Hovedafbrydere i Korrespondance 

med hinanden,f.Eks. 2 udvendige og een inde i Vognen, saakaldte 
Krydsnings- og Korrespondanceafbrydere. 

Skulde disse udføres 2- eller 3-polede, vilde de blive me•• 

get indviklede og fylde for meget, ligesom der skulde føres for 
mclnge Ledninger rundt i Vogn~n. Nu klarer Lysrelæet Sagen. 

Lysrelæet er sluttet noget forskelligt til Anlægene i de 

forskellige Vogne. Nærmere herom under Lednings_diagrammerne. 

Der anvendes flere Typer Rosenberg-Dynamoer. 

I de ældre 65 Volts Dynamovogne for Togbelysning anvendes 
en Dynamo Type REG 76, der kan afgive 40 Amp. I de ældre 24 Volts 

Anlæg anvendes en Type REG 55 for 45 Amp, og en Type REG 26 for 

25 Amp. Sidstnævnte anvendes ogsaa viklet for 12 Volt 45 Amp. 

I de nyere Rosenberg-Anlæg anvendes nu 2 Typer: RZG 203 for 

70 Amp. og RZG 103 for 45 Amp., der er betydelig lettere i Vægt 
i Forhold til den Ydelse, de kan præstere, end de ældre Typer.. 

Ovennævnte Reguleringsskab Type QS eller QSL (for Anvendelse 
i Forbindelse med en Lamperegulator) anvendes for begge de 2 Dyna-
motyper RZG 203 og RZG 103, :.det !-fodstanden i de to Tilfælde er 
forskellige og Indstillingen for-skellig. Derfor mærkes R.egule-
ringsskabene f.Eks. QSL 203 og QS 103. 

]'oruden ~S- respektive QSL-Regu.leringsskabet anvendes ogsaa 
et andet Rosenberg-Reguleringsskab, D"_p_Ei_KQS, der er en mindre 
Type for højst 25 Amp. Belastning af Maskinafbryderen, 

Dette Reguleringsskab anvendes i Vogne med et lille Lysfor-
brug, f.Eks. i Rejsegodsvogne EH og EK mom. Det anvendes enten i 

Forbindelse med Dynamo REG 26, og Reguleringsskabet er da mærket 
JfS_~_ 26, eller i Forbindelse med Dynamo RZG 103 og er da mærket 
KQS 103. (Indstillingen er forskellig i de to Tilfælde.) 

Dette KQS-Skab indeholder Maskinafbryder, Spændingsbegræn-
ser, Indstillingsmodstande (fast indstillede), Apparatskabssik-
ring og Shuntsikring (Glasrørssikringer), Lamellesikringer for 
Dynamo og Batteri (i venstre Side), Diazed-Sikringer for Lysgrup-
perne (i højre Side) og endelig :::elve Lys-Hovedafbryderen, der 

betjenes med Kupenøgle. 
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I disse Anlæg anvendes d0rfor ingen særlig Fordelingstavle, 
Fig. 57 viser Diagrammet for et saadant Anlæg; Figo 58 og 59 Re ... 

guleringsskabet uden og med Dæksel. Mærkelampen fG Dynamoen er 
dog som Regel flyttet uden for Skabet og anbragt paa et passende 

synligt Sted. 

Det, der er karakteristisk for Rosenberg-Anlæg i Forhold til 

f,Eks, Pintsch-Anlæg, er, at Dynamoen afgiver en konstant Strøm 

næsten uafhængig af Hastighed og af Batteriets Ladetilstand. Naar 

Batteriet er fuldt opladet, falder Ladestrømmen til en {:;anske 

ringe Værdi og Dynamostrømmen tilsvarende, idet dog Lysforbruget 

dækkes af Dynamoen, hvis Lyset er tændt. (Dette udvirkes af Spæn-
dingsbegrænseren og Lysrelæet.) Er der Lamperegulator i Anlæget~ 

sørger denne for Lysspændingsreguleringen. 

Rosenberg-Anlæg anses for at give Batteriet en hurtigere, 
men ogsaa noget haardere Opladning,end f.Eks. Pintsch- og Tiiclt:-

Anlæg gør, idet de sidstnævnte Anlæg er karakteristiske ved den 

med Batteriets Opladning faldende Ladestrøm, der dog~ som i 

Rosenberg-Anlæg pludselig falder til en ganske lav Værdi. 

Rosenberg-Anlæg anvendes i mange forskellige Vogne: 

Litra S, ACM, AVl\11, CL, CLE, CM, CME 1 CO, CP, CR, ClThl, 
cmc, cz s CY, FA, Fj), ·:nA, DB~ DF, DG, DH, DJ' DB., ECO, 
EC, ED, EE, EH, EK. 

(idet dog en Del Vogne af nogle af ovennævnte Litra har Pintsch-

Anlæg eller er Dobbeltbatteri- eller Installationsvogne). 

Det bemærkes, at man ikke maa .:tfbr:Yde Rosenberg-Anlægs La-· 

destrømskreds under Kørslen. Gør man det, er Dynamoen sat ud af 

Funktion. 

Der gælder det samme for Rosenberg-Anlæg som for Pintsch-
og Dick-Anlæg~ Indstillingen af Reguleringsskabet er ikke lige ... 

til og maa derfor ikke gerne røres. 
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_ L_~EJ.. _]__~_.r_ .. !LB u 1 a _i...2__,E._ e r .. 

Der anvendes flere Typer Lamperegulatorer til :-:egulering af 

Lampespændingen. De anvendes baaae i Pintsch-, Die.av· og Rosen ... 

b erg.anlæg. 

I Pintsch-Anlæg findes Lamperegulatoren i selve h'..egule-

ringsskabet som allE:rede foran beskrevet. 

I Dick- og i Hosenberganlæg anvendes separate La~:peregula--
torer enten af Pintsch eller Siemens (GEZ.s) FabrikatexJ 

Lamperegulatorens Virkemaade er baseret paa samme Princip) 

som er lagt til Grund for Pintsch-Fel tregulatoren: en Kulskiver, 

søjles med Sammentrykning varierende Modstand. 

I Pintsch-Lamperegulatoren udøves Trykket paa Kulsøjlen af 
en Magnet, hvis drejelige Anker frembringer Trykkraften (se under 

Pintsch-Systemet)o 

I Siemens ( GEZ 's) Lamperegulator udøves Trykket paa Kulsøj ... 

len af en Magnetspole, hvis MagnetiserineJ;strøm afhænger af Lam-

pespændingen. Magnetiseringsstrømmen gøres pulserende over et 
særligt Vibratorrelæ. Herved opnaas, at Lamperegulatorens Træg-
hed formindskeso Vibratorrelæets Virkemaade skal ikke nærmere 

beskrives. Indsttllingen : .. f Vi bra torrelæet maa ikke ændres uden 

særlig Grund. 

Lamperegulator Type Pintsch 54/VIII, er for 24 Volt Of for 
en maksimal Lysstrøm paa 30 Amp. Det er en ældre Type uden Dæk--· 

kasse. 

Lamperegulator Type Pintsch P 54 - 13.07 er for 24,5 Volt 

og for en maksimal Lysstrøm paa 25 Amp. 

Lamperegulator Type Pintsch P 54 - 13.08 er for 25,7 Volt 

og for en maksimal Lysstrøm paa 35 Amp. 

Begge de sidstnævnte Typer er udført med Iækkasse. - An-
gaaende Anvendelsen af disse Typer henvises til 0versigtstabellen. 

Af Lamperegula torer af Siemsns ( GEZ 's) b"abrika t anvendes 
2 'l'yper: 

Type ~TIIB 24 for 24 Volt oe en maksimal Lysstrøm paa 30 
Amp. (Regulatoren er mærket NKR 24~ III 25 
for 30 Ampere). (Regulatorens Udseende frem-
gaar af Fig. 60), 

og Type NKR 24./VIII 20 for en maksimal Lysstrøm paa. 70 /.mp. 
(:Den anvendes kun i Salonvogn Litra 8 1 - Ko11-
gevognen.) 

(Begge de sidstnævnte Lamperegulatortyper er altsaa med Vibrator-

anordning). 

x;· -~~;-= Gesellschaft fi.ir elektrische Zugbeleuchtung, 
repræsenteret af Siemens her. 
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Ved Anvendelse ... ,f Lamperegula tor opnaar man som allerede 

tidligere forklaret: 
1) en mere konstant Lampespænding, hvoraf ige~ følger 

roligere Lys og større Levetid for Lamperne, 

2) at man ogsaa i Lystiden (naar Lyset er tændt) kan op-
lade Batteriet med den fulde, alene af Batteriets La .... 
detilstand og To-ghastigheden bestemte Ladestrøm uden 
at skulle tage Hensyn til Lampespændingen. 

A k k u m u 1 a t o r b a t t e r i e r . -··~ 

a. Overfladebatterier. 

De Akkumulatorbatterier, der anvendes af Statsbanerne, er 

alle Blybatterier, bestaaende af Blyplader i fortyndet Svovlsyre 

(Akkumulatorsyre). Det er overvejende saakaldte "Overfladebatte ... 

rier", der kaldes saaledes, fordi de positive Plader er udført 

med en Nængde lubber, der giver de positive Plader en meget stor 

aktiv Overflade. 

Et Akkumulatorbatteri bestaar - som bekendt - af enkelte 

"Celler", som igen bestaar ;_ f 2 "Elektroder" eller "Pladesæt" 

nedsænket i et F.ar med fortyndet Svovlsyre. - De positive Elek-

troder eller Pladesæt bestaar af de ovennævnte Overfladaplader 

med støbte ldbbert medens de negative Pladesæt (eller "Plader", 

som· de kortere kaldes) er saakaldte "Gitterplader'', der er udfor-

met som Blygitre, hvori det aktive Materiale 1 der bestaar af 

"Sølverglød", Blyilte udrørt i visse Bindestoffer, er anbrag~. 

Tænker man sig nu et saadant positivt Pladesæt af rent Bly 

og et negativt Pladesæt, der for en Del bestaar af Blyilte, ned-

sænket i fortyndet Svovlsyre, har man en ilkkumulatorcelle, der 

dog skal undergaa en særlig Formeringsprooes, inden den er fær-

dig til at op1ades. "Formeringen" bestod i ældre Tid i, at man 

sendte Strøm gennem Akkumulatorcellen og derpaa afladede den igen 

mange Gange efter binanden, hvad oer var en langvarig og dyr Pro--~ 

ces. (Nu om Stunder ur. dgaar man denne Metode. De positive Plad,:;r 

behandl..:s i visse Salt- og Syreopløsninger, hvori de anbringes 

sammen med særlige saakaldte "Moderceller", og oplades dals som 

positive , 0 e 1 s som negative og atter igen som p o si ti ve El ek tro-

d er, udvaskes og skiftevis op- og aflades nogle G~nge efter en 

ganske bestemt Fremgangsmaade.) Til Slut vil man efter en sid-

ste Opladning have naaet, at de positive Plader i Overfladen nu 

bestaar af Blyoverilte, de negative af rent Bly. Denne Omdannel-

se af begge Pladesættene sker lidt efter lidt og naar et vist 

lY.faksimum. 



...... 

- 34 -

Man sigE'I', at Akkumulatorcellen nu er Q.P}.~. 

I .2.1?..~~fil Tilstand bestaar Akkumulatoren altsa3 af 

positive Pl.9-d~r med akt1,.Y§ __ Lag af Bl:yove~il~ (Pb o2 ) 

og af ~g?._!~v~-~-Plad~}.'__!!l.ed .. .§-kti v~_ .. Lag ~.f' rep t Bl,1: (Pb). 

Akkumulatorsyren er kraftig og har sin største Syrevægtfyl-

de (ca. 1,20 eller ca. 24° Beaume). 

Den ::lektriske Strøm gaar under Opladningen fra de posi ti-
ve til de negative Plader i selve Akkumulatoren. 

Aflader man nu Tiatteriet, gaar Strømmen inde i selve Ak}~u-

mulatoren fra de negative til de positive Plader, og der sker nu 

det, at Syren omdanner Pladerne, saa at der dannes Blysul.fat paa 

baade de posi~ive og de negative Elektroder, Under denne Proces 
spaltes Syren, og der dannes Vand. Syren bliver altsaa svagere 

under Afladningen og har sin mindste Vægtfylde ved ful_dstændig 
Afladning ( ca. 1,14. eller ca. 18° Beaume), 

Naar Akkumulatoren er helt opladet, d.v.s. naar man igen 

har rent Bly ved de negative og Blyoverilte ved de positive Pla-
der» og hvis man fortsætter Opladningen, vil Syrens Fortyndings-

vand spaltes i Ilt og Brint, der vil boble op ved Pladerne. 

Brint er der mest af, og det bobler derfor kraftigst ved de ne-
ga-tive Plader, hvor Brinten udskilles. r,i'.[an siger, at Akkumula-

toren "koger". 

I opladet Tilstand er de positive Plader bru1 e, de negati•-· 

ve graa. Ved Afladningen bliver de negative Plader mørkere, de 

positive lysere i Farveno 

Under Opladningen vil der altid fiigøres lidt Ilt og Brint, 
og da denne Blanding er eksplosionsfarlig, maa man aldrig komme 

i Nærheden af H.um, hvori Batterier staar til Opladntng, med aa-~ 

ben Ild, hvorfor Tobaksrygning f.Eks. er forbudt saadanne Steder. 

Ovenfor er anført, at Pladerne under Afladning omdannes til 

Blysulfat. Man maa dog ikke fortsætte Afladningen saa langt, at 

Pladerne fuldstændig omdannes til Blysulfat, da Akkumulatoren 
herved kan blive ødelagt. 

At man anvender Gitterplader som negative Plader, skyldest 
at det Bly, der dannes under Opladningen, ~r porøst, svampet Bly, 

der ikke er tilbøjeligt til at hænge ved Blypladen, hvorfor rnan 

maa give Blypladen en særlig Udfornming. Blysulfat og Blyover-

il te hænger derimod bed:re ved Blypladerne. 

Det er af Vigtighed 9 at den for et Batteri foreskrevne La-
destrømsstyrke ikke overskrides, idet der foregaar Bevægelser i 

Svovlsyren ud og ind af Pladernes Overflade, hvor de aktive Be .... 
lægninger jo befinder dig, og det naturlig'Vis maa iagttages, at 
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Strømningerne ikke bliver saa voldsomme, at disse Belægninger ri-
ves1løs. Ligeledes kan Pladerne bøje sig ved for stærke Strøm-
paavirkninger, og Varmeudviklingen i Åkkumulatorcel·~n kan bli-
ve saa stor, at den kan virke skadelig paa Batteriet. 

Der er imidlGrtid et andet ]'erhold, der er af lige saa fa1· ... 
lig eller mulig endog fa;ligere Karakter for en Blyakkumulator, 
og det er den saakaldte :§~~fateri~~, der fuldstændig kan øde-
lægge en Blyakkumulator. 

Det blev nævnt, at Blypladerne under Afladningen ændres, 
idet de efterhaanden i Overfladen ændrds til eller belægges med 
Blysulfa t i en .E.2.r~ :E1orm. 

Henetaar Akkumulatoren i nogen Tid med Pladerne i denne 
Tilstand, vil en Del af det porøse Blysulfat opløse sig i Svovl-
syren 1 især hvis Temperaturen er s agende (om Dagen), og det vil 
atter udskille sig som Blysulfat, naar Temperaturen er dalende 
(om Natten f.Eks.); men nu udskiller det sig~ som porøst 
Blysulfa t, men som krY._~ t~l+isk Blysulfa t, der gør Pladerne "haar-
de", som det kaldes. 

Dette bevirker, at Blyakkumulatorens Kapacitet nedsættes; 
Pladerne vil ikke gerne tage mod Opladning, da Blysulfatkrystal-
lerne yder større Modstand og kun lar1gsomt atter kan omdannes 
til den aktive, porøse Form. Det er det, man kalder, at Plader-
ne "'sulfa terer". 

Sulfateringen er mindst ved en Syrevægtfylde omkring 1,10-
1,20 {13-24° Beaume). Det er af denne Grund, at Akkumulatorsy ... 
rens Styrke er valgt til 1,20 i opladet Tilstand. 

Ved Sulfateringen bliver Syren tyndere, idet Syren bindes. 
Derfor kan man ved et opladet og sulfateret Batteri ikke komme 
op paa den foreskrevne Værdi 1,20, og det gør naturligvis saa 
kun ondt værre at hælde Syre i for at naa den rigtige Syrevægt.,. 
fylde. Er Batteriet i Orden fra Begyndelsen, maa der, hvis Sy--• 
restanden i sig selv er for lav, kun paafyldes !enJ.i.._j~s~y.1.~.tl 
~,tilden normale Syrestandhøjde naas. 

Af ovenstaaende vil det forstaasf at man ikke maa lade et 
afladet Batteri henstaa uden i ganske kort Tid (nogle faa Timez·), 
uden at Opladning atter finder Sted; enten kan et Batteri staa 
til stadig Ladning med en ganske lav Strømstyrke, eller man kan 
f,Eks. hver 3. Uge give Batteriet en Opladning med normal Lade-
strømsstyrke. 

8yren, der anvendes, maa være helt fri for kemiske Iblan-
ding.er. Hvis der optræder Spor af visse Stoffer som Platin, Ar-
sen, Sølv, Antimon, Nikkel og Kobber m.m., vil dette bevirke, at 
dor i Batteriet finder en Selvafladnine Sted. Batteriet "koger" 
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svagtt ogsaa naar det henstaar uden Op- eller Afladning. Ogsaa 

andre Stoffer som Salpetersyre, J\.mmoniak m.m. kan bevirke Selv••· 

afladning, medens andre Stoffer som Klor, Saltsyre. Eddikesyre 

m.m. mere direkte ødelægger de positive Plader. 

Man maa med andre Ord være yderst forsigtig med Akkumula-

torerne og med Akkumulatorsyren og aet destillerede Vand? der 

paafyldes, at man ikke ved Uf orsig ·t ighed kommer til at tilføre 

Batteriet nogle af disst: skadelige Fremmedstoffer, dar betydar 

en daarligere Virkninrsgrad og en kortere Levetid for Batteriet. 

Naar man lader et Batteri op, er Batterispændingen i Begyn-

delsen ca. 2 Volt pr. Celleo Den stiger under Opladningen ret 

hurtigt op til ca. 2,15 Volt og ddrefter langsomt op til ca. 2.2 

Volt; derefter stiger Spændingen noget hurtigere ep til malrsi-

malt ca. 2.75 Volt. Naar denne Spænding er næet, og Kogningen 

indtræder, er Ea tteriet opladet, og Syrevægtfyld en skal i et al--

mindeligt Overfladebatteri vær~ 1,20 (24° Beaume). Se Fig. 62, 

øverste Kurve. 

Under Afladningen, der følger nederste Kurve i Fig. 62, 

falder Spændingen først langsomt ned til ca. 1,8 Volt, naar Bat-• 

terjet er helt afladet. Aflader man yderligere Batteriet, fald0r 

Spændingen pr. Celle.nu ret pludselig ned til en meget lav Værdi. 

Don sidste Afladning er dog skadellg for Batteriet og maa ikke 

finde Sted. Naar man har naaet en Spænding paa 1,8 Volt pr. Cel-

le, er Akkumulatoren helt (;.fladet. Syrevægtfylden skal da, hvis 

Batteriet ellers er i Orden, være oao 1,14, svarende til ca. 18° 

Beaume paa Syremaaleren. 

Et .A.kkumula torba tteris Kapa.ci tet, d. v. s. den Elektricitets ... 

energimængde, som Batteriet er i Gtand til at opmagasinere i 

]'orm af kemisk ~.:nergi, angives :.tlmindeligvis i :!\-m;eeret~m~, a.v.s 
Afladestrømmen i A!.llpere multipliceret med Tiden og summeret op 

over hele Afladeperioden. 

Amperetime-Kapaciteten kan imidlertid ikke angives ved et 

bestemt Tal for et bestemt Batteri, idet Amperetime-Kapaciteten 

y_~i~~-r med A~l~~~~~m.styrkell paa den Maade, at Kapaciteten er 

større ved lille Afladestrøm, end den er ved stor Afladestrøm. 

'Pig. 63 viser Batterikapacitetskurver for 3 af Statsbanernes Bat--• 

teri typer, Sg 7, Sg 6 og SN 3. ( Det d' Gennemsnit af 3 tilfældi-

ge Batterier.) 

Aarsagen til denne Variation .. f Amperetime-Kapaciteten med 

Afladestrømstyrken er, at Pladernes Overfladebelægninger bedre 

gennemarbejdes, naar det fa·.~r Lov tll at tage Tid. Af samme 

Grund varierer Syrestyrkerne ogsaa med Maaden, der ailades og 

oplades paa. Jo længere Afladetid foEks., des lavere Syretal ved 

helt afladet Batteri; omvendt ved Opladning. Ved lavere Ternpe-
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ratur er Kapaciteten i øvrigt mindre end ved højere. 

Batterikapaci teten af et Batteri maa derfor angives _paa 

en i:~ærlig Maade, idet man samtidig maa angive den Tid, som .Af-

ladningen har taget, for at vide, hvad man taler om. I~~an an-

giver f.Eks. at et Batteri har 140 Amperetimers Kapacitet ved 

5 Timers Afladning (al tsa:J. 28 A.mp. i 5 Timer). 10 Timers Ka--

paci tetcn kan da f~Eks~ være ca. 12 pCt. større~ 

Sætter man omvena t 10 Timers Kapaciteten til 100 i;et. , 

vil Kapaciteten f.Eks. ved 

100 
50 
20 

5 
2 

Timers Afladning være 125 
119 
109 
87 
68 

pCt~ af 10 Timers Kapaciteten 

hvorc-:.f Variationen af Amperetimetallet med Tiden tydeligt 

fremgaarf, 

' 

Hvis et Akkumulatorbatteri henstaar, vil der - som 1:ævnt -

af sig selv ske e~1 Afladr:ing af Batteriet. Man regner med, at 

der pr. Døg11 aflades ca" 1 pct. af Ladningen. Af den Grund 

maa et Batteri tilses og af og til ·(ca. hver 3" Uge) oplades. 

Et Batteri har i øvrigt bedst af at blive benyttet, altsaa vek-

selvi~ opladet ~g aflad0t~ 

Virkningsg:raden for et Batteri, altsaa Forholdet melles 

afladede og paeladode Ampfa·etimer varierer naturligvis paa 

samme Maade med [;t1·ømstyrkerne, hvormed der aflades, respek-

tive oplades. 

Ved fuld Aflade•~ og Ladestrøm er Virkningsgraden ca. 90 

pCt.; det vil altsaa sigej at der skal paalades ca. 12 pot.me-

re, end der aflades~ fer at holde Balance i Batteriets Lade-•• 

tilstand. Sker Afladningen eller Opladningen hurtigere, fal-

der Virkningsgraden. 

Normalt rnaa der. som anført, kun paafyldes destilleret 

Vand, ikke Syre~ Syrestanjen skal være saa høj, at Pladerne 

helt er dækket a.f f'.sre :i da de ellers tager Skade. I Tidens 

Løb fordamper en Smule Syre, og man kan da fylde lidt Syre paa; 

men det regnes alm1 ndej i gvis kun at skulle ske en enkelt Gang 

om Aaret" Ellers rnaa mar: først .. flade Batteriet, lade det 

helt op igen. aflade igen og lade det op igen med den normale 

for Batteri et f~rcs}rrevne; maksiwale Lade- og Afladestrømstyr .. 

ke j kontrollere de pa.,:.- og afladede A:mperetimer og deraf Virk-

ningsgraden samt enc1e:lig kontrollere Syrestyrken. Hvis man 

til Slut, naar Batteriet er helt oplad~t og skønnes i Ordeni 

iY.ke har den rigtige Syrestyrke 1 kan der tilsættes ny Akkumu-

latorsyre~ indtil den rette Syrevægtfylde er naaet~ Ved den 
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endelige Maaling 1 .• f Syrestyrken giver man da gerne Batteriet en 

lille Overladning for at være helt sikker paa, at det virkelig er 

fuldt; opladet. 

I Dobbeltbatterivogne (se senere) findes en særlig Kontrolbog 

for Batteriet. Heri maa alt, hvad der angaar Batteriets .Pasning og 

Vedligeholdelse, omhyggeligt indføres. I samme Bog er der i øvrigt 

gjort Plads for Indføringer af paa- og afladede Amperetimero 

Ved Kontrol af Syren fra et Batteri er det ikk~ nok ·at kon-

trollere en enkelt Celle. Der maa foretages Stikprøver i flere for-

skellige CelJ.er, og Syren rnaa blandes godt i en Celle, inden Syre-

vægtfylden bestemmeso Dat sker ved at suge Syren op i Hævertøn og 

lade den synke ned i Battericellen igen nogle Gange, inden Syre-

vægtfylden endelig i:• flæses, 

Ved Aflæsningen maa Hæverten holdes i 5amme Stilling hver 
Gang, der .· .. flæses j for at undgaa forkerte Aflæsninger ("Parallakse .... 

fejl"). 

Man maa ved Syrekontrollen have for Øje, at Batteriet kan væ ... 

re sulfateret, hvorfor Syre i dette Tilfælde ik~e maa paafyldes, 

før Batteriet atter er bragt i Orden og genopladet. Opladet er Bat-

teriet, naar man ved at foretage en Opladning og derefter en Aflad-

ning med passende god Virkningsgrad (Amperetimernes ]'orhold) og ef-

ter fornyet Opladning har naaet den Tilstand, hvor Batteriet begyn-

der at koge. Viser en Kontrol, at Syrevægtfylden er for lav, kan 

den da, som nævnt) rettes op ved at paafylde Akkumulatorsyre (Vægt-

fylde 1,25). Da en Sulfaterings Ophævelse kan tage Tid, er det 

bedst igennem nogle Maaneder at holde Øje med Batteriets Syrevr.:igt-

fylde i opladet Stand. 

]·or at kontrolleres om der skulde være begyndende Sulfa tering 
' 

l<an man oplade Batterie-t tj.l fuld Kapacitet, og Syrevægt og cpam-.. 

di11g kontrolleres paa alle Celler. Derefter frakobles Batteri,.::t i 

ca. 15 Minutter og sættes paany til Ladning med ca. 5-10 pCt. af 

den maksimale Ladestrømo Hvis Kogningen derefter ret hurtigt ind ... 

trædfr, er Battertet i Orden; hvis det derj.mod varer nogen Tid (op 

til 3-6 Timer), inden Kogningen indtræder, er Batteriet sulfateret 

i større ellPr mindre Gracl. Naar Kogningen til sidst ind tr:r.:der" 

betyddr det, at Batteriets Sulfatering helt eller delvis er ophæ-

vet, ved at :~3lysulf~1 tkry2tHl le.rne er gaaet i Opløsning. 

Ved Sulfatering af et Batteri er Batterispændingen under Qp ... 

ladningen større end normalt, da Batteriet yder større Modstand mod 

Opladningen. 

Har man konstateret denne Spændingsforøgelse, kan man efter en 

Overladning foretage en fuldstændig Udladning af Batteriet ved 10 

Timers Afladestrøm ned til 1 18 Volt pr. Celle, lade Batteriet hen-
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staa i 10-15 Timer og derpaa paany ::.ive det en Overladning. Dette 

tan gentages, f. ~~:;ks. 3 Gange i Løbet id en Uge og vil Bom Regel 

forbedre Batteriets ]'erhold, hvis det da ikke er meget medtaget. 

Iklte alene ... f Hensyn til l!'ar•en for Sulfatering, men ogsaa for 

at have fornøden Lysstrømreserve~ er det nødvundigt, at et Vognbat-

teri altid er godt opladet, at det altsaa ikke henstaar mere eller 

mindre afladet, Hvis Sulfatering er paabegyndt, vil det vise sig, 

at Batteriet vaneteligere tager mod Ladning paa Grund af den sti-

gende Modstand. Dette kan navnlig i Pintsøh- og Dick-Anlæg Løre 

det nødvendigt at lade Batteriet o.p fra en Ladestation el. lic,n., 

hvad man naturljgvis helst vil undgaa. I Rosenberg-Anlæg tvinges 

Batteriet i højere Grad til at tage mod Ladningen, hvorfor Ii.of;en-

berg-Anlæg skuld,~ være at foretrække under saadanne Driftsforhold 5 

hvor stærk Afladning af Batteriet hyppigt forekommer • 

.E.:.. Dur-Batter~e.!..!_ 

Fnrude11 ovenna:vnte Batterier ("Overfladebatterier") anvendes 

ved Statsbanerne i den elelrtriske Togbelysning tillige en anden 

Type :Batteri er: "Dur-Batterier". 

Dur-Batterier adskiller sig fra Overfladebatterier ved de 

positive Pladers Udformning. 

Medens Overfladebatterier, som fo.rklaret, har positive Pla-

der af' rent Bly med stærkt ind·ekaaret (ribbet) Overflade, bestanr 

de positive Plader i Dur-Batterier . __ f Ebonitrør med en Mængde Ind--

skæringer i. Ebonitrørene er fyldt op rued en pulverformet Blymas-

se, der rystes sammen og pre~ses sammen i Rørene. Ebonitrørene 

gør, at Blymassen holdes godt sammen, uden at Modstanden over for 

Strømgennemgangen er for stor. Paa Grund af Pladernes Konstruktion 

sJ:·ulde de være mere modstandsdygtige over for Rystelser end Over-

fladebatterierne og over for eventuelle større Lade- og Aflade-·• 

strømme. 

Dur-Batterier skulde tilliee bedre kunne taale en vedvarende 

Oplt:1dning - med nedsat Ladestrøm - end Overfladebatterier. De ne--

gative Plader er i Dur-Batterierne som i Overfladubatterier smurte 

Gitterplader. 

Angaaende Batteriers Anvendelse henvises til "Vejledrling i 

Brugen ~f den elektriske Togbelysnin~', Udgave 1945, Afsnit V. 

Med Hensyn til de heri anførte Amperetime-Kapaciteter skal 

bemærkes, at Amperetime-Kapaciteten af et :Batteri naturligvis af ... 

hænger a:f Batteriets Stand i det hele taget, om det har nye eller 

gamle Plader, om Da tteri et er "indarbejdet" o. s. v. , og ~'all ene er 

di·:~rfor kun anført til St:rn1rnc:mligning af' Ra tteris tørrelserne indbyrdee 
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Hvad angaar Syrevægtfylder bemærkes Forskellen paa Vægtfyl-

dclrne i et Overfladebatteri og et Dur-Batteri. Man maa nøje iagt-

tage ikke at forveksle Batterierne indbyrdes eller bruge_ forkerte 

Syreblandinger, jfr. det foran om Syrepaafyldning nævnte, ligesom 

det naturligvis er forkasteligt at "blande" Båtterikasserne, G,l t ... 

saa bruge Sg-Kasser- og Dur-Kasser i samme Batteri. 

Under Dobbeltbatterier er angivet visse Amperetime-Kapacite" 

ter, der er mindre end, hvad d~r er regnet med i den foranstaaende 

~versigt over Akkumulatortyper. D~t er gjort for ikke at gaa til 

den yderste Grænse af s hvad et Batteri kan afgive, bl.a. af Hen-

syn til den meget forskellige Stand, hvori Batterierne kan :f:'ore-

findes. 

Ved Opladning af Batterier maa d~t paases, at Lemmene for 

Batterireolerne aabnes, for at de eksplosive Luftarter, der dannes, 

kan komme væk. Ladekontaktpropper maa naturligvis være rene og gi-

ve god Kontakt. At Strømmen gaar den rigtige Vej, er naturligvis 

af største Vigtighed. (Plus Ledning sættes til Plus Pol paa Batte-

riet.) 

I Ladestationen eller andetsteds findes Reguleringsmodstande, 

hvormed Ladestrømmen for hver Ladekasse kan indstilles. Den mak~ 

eimale Ladestrøm for et Batteri er· ca. 25-30 Amp., men er der Tj_d 

til at lade med mindre Strømstyrke, er det bedst f-~r Batteriet. 

Centralværkstedet anvender ikke større Ladestrøm end ca. 17 Amp. 

l'lod Slutningen af I,adningen formindskes Strømstyrken til ca. 12-15 

Amp. , naar Spændingen pr. Element er steget til ca. 2 ,4 Vel t el--

ler ca. 86 Volt i et 65-Volts 1lnlægo 

Den Tid, der medgaar til Opladningenp kan beregnes, hvis man 

ved, hvor meget :Batteriet er afladet, hvad Rapportbogen bør kunne 

give Oplysning om. 

Er et Batteri afladet med f. liks. 15 Åmp i 6 Timer og 25 Kin. 

( = 6 5/12 Time) , er der brugt (afladet) 15 x 6 5/12 = 96 1/4 Am ... 

p~retime. Lades der med gennemsnitlig 50 Amp. (ved 110 Volt), kan 

Ladningen, idet der regnes med en Virkningsgrad paa ca, 85 pCt .... 

fo1 at være paa den sikre Side - forventes afsluttet (0 fter1gt. Time 

eller ca. 2 Timer og 13 Min. , idet man skal paalade 96 1/4 + 

i6o. 96 1/4 = 111 .Amperetimer" 

Naar Batterispændingen er 2,7 - 2,75 Volt pr. Celle, Syrevægt-

fylden 24° Beaume (Sg-Batteri), og Gasudviklingen ~r kraftig, kan 

Batteriet anses for at være fuldt opladet, hvis det i øvrigt ellers 

er i Orden. Det maa paases, at al1e Celler er i Orden, Hvis det 

ikke er muligt at faa alle Celler ordentligt paa Spænding, eller 

Gasudviklingen udGbliver~ maa i>atterikassen udskiftes og sendes 

til Centralværkstedet tj_l Reparation. Er Batteriet i Orden, er 
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hyppig Overladning af det Onde, da man dels paavirker Plader.ne 

unødigt, deJ.s koger Vandet a:t Batterierne og endelig bruger Lade-

strøm til ingen Nytte. 

En Dobbeltbatterivogns 2 Batterier oplades normalt i Se:rie. 

Spændingen naar da op paa ca. 190-195 Volt hen under Ladningens 

Slutning. 

Da Ladespændingen fra Nettet er 220 Volt, indskydes en Lade-

modstand i Serie med Batterierne. Ved Regulering af denne kan La-

destrømstyrken indstilles, som foran omtalt. 

Egenbelysningsvogne med 24 Volts Batteri oplades af og "til 

paa. samme N.iaade; i dette Tilfælde gaar største Delen af den elek-

triske Imergi tabt i Lademodstanden, og Metoden er derfor yderst 

uøkonomisk og paatænkes ersta·~tet af Opladning fra en sæ1·lig Om-

former. Saadanne Ekstraopladninger af 24-Volts Batterier maa dog 

være Undtagelser. 

Postvognsbatterier for 32 Volt lades ved særlige Ladesteder4 

Datterierne ~atages af Postvognen og hensættes til Ladning i selve 

Ladestationen. Transporten til og fra Ladestedet skal ske med 

Forsigtighed, for at Batterierne ikke skal lide Skade. 

Det gælder for Postvognsbatterier som for andre Ba-1:terier, 

at Ladestrømroen hen mod Ladningens Slutning nedsættes. Maksimal 

Ladestrøm er 20 Arup., der r:edsættes til 12 a. 14 Amp. mod Ladnin•·· 

gens Slutning. 

Af og til vil det være gavnligt at give et Batteri en grun-

dig Opladning, f.Eks. hver 3. Maaned, hvis Batterie.t er i stadig 

Drift, eller hvis det har været afladet stærkere end sædvanligt, 

eller Opladningen af Batteriet normalt er ufuldstændig. 

Man lader op med indtil 25 Amp., indtil der fremkommer livlig 

Gasudvikling ved begge Poler, lader Batteriet henstaa i Ro ca. 1 

Time; derefter oplades igen med ca. 15 Amp. pr. Batteri, indtil 

rigelig Gasudvikling fremkommer. Dette gentages nogle Gange> alt-

saa skiftevis Ladning og Hvilepavse, indtil der, naar Ladestrømmen 

sluttes, r-traks fremkommer kraftig Gasudvikling. Tidspunktet for 

denne Gennemladning af Ba tter:.et angives paa Batterikassen, saa at 

man kan vide, naa~ Batteriet igen staar for Tur til en eaadan Be-

handling. 

Skal et Batteri henstaa i længere Tid uden at benyttes, maa 

det først lades godt op~ For at uridgaa, at der bruges Strøm fra 

Batteriet, skrues Lyssikringerne i Vognen ud. Der maa kun om for-

nødent fyldes destilleret Vand paa Batteriet, ikke Syre. 

Hver Maaned aflades Batteriet med ca. 15 Amp., indtil Batte-

rispændingen er 1,85 Volt pr. Celle, hvorefter Batteriet atter op-
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lades med Hvilepavse som foran beskrevet. 

I øvrigt er det, som allerede før nævnto af Vigtighed, at 

Batterierne holdes rene, og at Syren ikke paa. nogen Maade forure-

nes. Batterierne holdes derfor rene for Støv. 

Hvis en Batterikasse er i Uorden, maa den ikke henstaa, rr.en 

skal snar~st mull.gt indsendes til Centralværkstedet til Heparation. 

En Reservekasse af samme Type indsættes da i Stedet for den 

udtagne; i øvrigt maa Ombytning af Batterikasser ikke gerne finde 

Sted. 

..R_~__E_-~b-~_J_~-~-~...§: t t .e r i v o g_ n e • 

I disse anvendes ikke Dynamo, men derimod 2 Batterier hver 

paa 65 Volt, besta.aende enten af Typerne SN 3, Sg 6 eller Sg 7, 

altaaa 18 Kasser a 8 Volt i opladet Tilstand. De to Batterier er 

under .åfladningen koblet parallelt, under Opladning enten i Serie, 

hvis Opladningen foregaar ved 220 Volt, eller i Parallel, hvis Op-

ladningen foregaar ved 110 Volt. Opladningen foregaar udefra 

over Ladekontakterne, der faar Strøm ent.en fra særlige Lu:ftled11in-

ger, der tilfører Ladestrømmen, eller fra Ladekasser i Jorden, 

hvortil der er ført Ladekabler fra Ladestationen. (Paa sidstnævn-

te Maade giver man -~ f og til og æa 24 Vol ts Batterier en Hjælpe-

opladning, hvis det kniber for Dynamoen at holde Trit med Aflad-

ningen af Batteriet; dette bør dog naturligvis om muligt undgaas.) 

De to Tavler, der anvendes i Dobbeltbatterivogne, er omtalt 

i "Vejledningen i Brugen af den elektriske Togbelysning", hvor det 

tillige er angivet, hvad man ikke maa gøre - Afsnittet: Betjening 

af Togbelysningsanlægene. -

Som nævnt anvendes 2 Tavletyper, Nr" 50 og Nr. 51. Af Hen-

syn til Faren for at kortslutte Batterierne eller at brænde Lam-

perne i Vognen over maa ]'orskrifterne for Tavlernes Betjening nøje 

overholdes, 

Man maa paase, at der i Vognbatterierne ikke findes flere 

Batterikassetyper blandet sammen, men at de forskellige Batteri-

typer holdes adskilte. 

Ved Hjælp af Vol t:cE. t~rOi!JSkifteren kan Batteriernes Spænding 

under Belastning kontrolleres. Dog giver Spændingen ikke .noget 

paalideligt Billede af Batteriets Tilstand. En Syreprøve er her-

til bedre egnet, naturligvis forudsat, at Batteriet ellers er i 

Orden. 

Tavle 50 og 5l's Forbindelser er vist paa "Ledningsdiagram-
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merne" 44, 45 og 46. 

"Ledningsdiagrammer" er opslaaet i alle V~gne sammen med "Vog11-

diagrammer". En F'ortegnelse over de nu eksisterende Ledningsdia-

grammer findes bagest i Hæftet. 

Ledningsdiagre1mmet giver mere detailleret de elektriske ]'or .... 

bindeleer. Vogndiagrammet giver en Slags Oversigt over Vogn~ns In-

stallation af Hensyn til Betjeningen. 

D r i .. Y .... ?:_._!l _9_L d n i_E_JL J r • 

a. Remtræk, 

Paa de fleste nye Vogne anvenc es Renrt.r~k med 4" eller 5" Rem. 

Der maa ikke paa en Vogn anvendes smalleire eller bredere Rem end den, 

Vognen normalt har været forsynet med. De It.emme, der anvendes, er 

G-ummiremme med Lærredsindlæg ( for Tidfm Celluldsindlæg, der dog ik-

ke er godt), 

Samlingen sker med de normale l~emsarnlere. ]for Tiden gøres For-

søg med en .Ændring af Hemsamlingen v-ed Indlæg af en Skraakile for at 

:formindske det Stød, der kommer~ naar Remmen passerer den lille Rem-

skive, og dermed forlænge Remmens Levetid, idet Rembrud hyppigt fo-

rekommer ved Remsamlingen. 

Dynamoen skal, naar Vognen staar paa lige Spor, hænge under 

45° Vinkel, na.ar der ikke er særlig H.emstrammeanordning. Er en saa-

dan til Stede, kan Ophængningsvinklen eventuelt være mindre, f.Eks. 

:;o 0 
I 

Det maa paas0s, at Remmen løber lige paa hemskiverne, c:1ltsaa 

ikke har Tendens til at krybe op paa Kanterne. Gør den det, maa 

Grunden hertil undersøges. 

Der anvendes paa Truckvogne enten hvælvede eller almi:ncelige 

plane Remskiver paa Vognakslerne. Det synea 9 som om der ikke er no-

gen større Forskel paa dj_sses :Egnethed. Remmen. maa hverken være 

spændt for løst eller for stramt. Jo større Belastning Dynamoen kom-

mer ud fo1, jo større er I•'aren fors at Remmen glider paa den lille 

Remskive, og er den først begyndt at glide, kan det være svært at 

faa den til at tage fat paa Remskiven igen. (Man kan et Øjeblik sluk-

ke Lyset J naar Remmen nar faaet fat igen, kan Lyset tændes igen.) 

b. Kardantræk. 
,_..... --~ ..... -..-·•----·-_____,--...-..., 

Der anvendes flere Type:t· Kt-J.rdantræk for Togbelysningsanlæg, 

dels af Thriges, dels af .AS:C"!A.s F'c1brika t. 

Der er 3 Typer Kardanaksler i Drift j_ Forbindelse med 2 TypE:r 
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Ka1·dan huse med hver sit Udvekslings forhold (70/28 og 72/20) > og der 

er Ta ndh j ul med skraa 'Ia->ndP.r og med s p i r alskaar ne Tænder . 

Kardanaksl en bestaar af 2 i hinanden indgribende , bevægelige 

Dele ( en saak~tldt Telesk.opanor·dning), hvorved Kar danakslens Længde 

k an var ier e med Truckens l 1dsving og Opsving. I hver Ende af Kardan -

akslen findes Gaffelkoblinger for bundne med tils varende Gaffelkob-

1.inger ( elle r grened e 1:oblinger) paa Kardanhus og Dyn amo over "Ha.r-

dysl: i ver ", d . v . s . r u nde 

ni nger af Jer n , hv ortil 

bolte , 

Koblingsski v e r af Gummi , hvori er i ndsat Bøs -
, 

Gaffelkoblingerne er f a stspændt med Koblings -

L.:'.r danhuset E:1' anbragt omkr ing en af Truckak slern e . Paa Truck-

aksl en er fastskruet e t Nav , hvorpa a et k on i sk ~~andh j u l med f . :fil:s . 

72 Tæ11de r er faste::jort . Dette Tandh jul i n dgrib ,:r med et mi ndr3 , ko -

ni s k 'l1a n dh jul med f . F..ks . 20 TændfJr , an br agt paa en kort Aksel 1 der 

e r l ejre~ i Kardanhus e t , og hvis en e f r i e Imde r a ger ud af Kardan -

hu sE?. t , og hvorpaa en af ovennævnte Gaff0lkoblinger i g en er a nbr a gt . 

Naar Truckakslen drejer sig rundt , drejes Kar danakslen rundt 

og dermed Togbelysningsdynamoen . 

Reaktion~trykket optages af e t paa Kardanhuset og paa Trucken 

fastgjor t "Heaktionss tag" , der kan ind still es . 

I Ti dens Løb e r der som Følge af , at Teening er ikke hc.r være t 

t i l Stede , af' Centralværkstedet frem::i ti lle t I~eservede:l e , som ikke 

n ø .iagti g t er Mage ti 1 de originale, hvorfor man nu ikke al t i d med 

f u l d Sikker hed kan henvise i;il bestemte Tegninger, naar Talen er om 

Reparationer . 

Paa Basis ci:C f'o1·etagne Opmaalinger er der do g nu udført Teg --

ningel', som skulde passe til de fleste af de i Drift værende Karda11-

udvekslinger ; men der t ilraades Forsigtighed ved Rekvisition af l1e•• 

serve dele efter di ssc Ti~gninger . Kontrol af r,~c1.alene maa t i lraades . 

Kar danhus ets Smøring sker med en særlig Kardan olie , som Cen--

t r a l magasi~e t har f ærdig til dette Brug. 

Tel eskopaks lens Smørj_ng s ker med alminoelig Eonsi stensf edt . 

De t maa paases 9 a t ~ardanakslen løbe1· u den at slaa, da den 

mindste Udbø jning ~an bevirke , at Kardanakslen ved større Hastighe-

de r slynges ud Of!. sprænges, hvad der ofte bar en Ødelæggelse ,., f Dy-• 

namoen til Følge . 

Hverken det lang e Remtræk ell er det lange Kardantræk er den 

helt r igtige T,v)sning Hf Dynamoens Drivanordning. 

I Udland et anv endes meget dels kort Remtræk s dels kort Ka.rdan .~ 

træk med Dynamoen a nbragt paa Trucken . Beg6 e &ystemer vil antaf.~elig 

i 1:'r emtiden blive forsøg t anvendt ved Statsbanerne for at vinde :;::;r .. 

faringer herrn r-~a . D8t kan bed re gøres nu end tidligere paa GTtmd a f 

Dynarnoe11s r inP-c' Vrr•[!t . 
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I "Vejledning i Brugen af den elektriske Togbelysning", Udgave 

1945, er der bl.a. under Afsnit C givet en Del Oplysninger om Fejl, 

som forholdsvis let kan konstateres. Andre Fejl kan være vanskelige-

re at finde" Det er af Vigtighed, at døn, der konstaterer en Fejl, 

saa tydeligt som muligt i sin Indberetning angiver de nærmere Omr• 

stændigheder, hvorunder Fejlen har vist sig, og det er lige saa vig-

tigt, at den, der retter en ]1ejl, udførligt angiver, hvad har1 har 

foretaget sig, 

,O~te ser r!an i F'ejlmelaesedler Indberetninger som: ''Lyset vil 

ikke brænde". Det giver ringe Oplysning for den, der skal reparere 

}tiejlen. - Naar denne saa til Gengæld selv kun bemærker f.Eks,: ":E'ej-

len afhjulpet'', bliver det ikke let for andre at aanne sig nogen 

Forestilling om Fejlenes Art, og paa hvilke Punkter et Lysanlæg even-

tuelt kan trænge til at forbedres. 

!.!_yJ~ __ ,Lyset ikke .. vi=!- bræ~g~, undersøges :først· SikringerLe for 

Lyagrupperne, som anført under Afsnit C" Se endvidere efter t om 

Batteri sikringerne ( dels paa Tavlen~ dels i Lamelsikringskasserne) 

er hele, men husk Faren ved at løsne Batterisikringen i et Rosen-

berg-Anlæg under Kørslen! 

Hvis en Gruppesikring vedblivE.:1· at brænde over,- selv naar al-

· 1e Gruppens Lamper er udtagne, maa der være en Kortslutning paa 

Gruppen. Vognen maa da, hvis Kortslutningsstedet ikke umiddelbart 

ka.n findes, sendes i Centralværkstedet for Eftersyn. 

Er der Lys under Kørslen') men ingen Lys eller kun svagt Lys 

under Stationsophold, er det Batteriet, det er galt med. Enten er 

en af Batterisikringerne brændt over, eller Batteriet afbrudt,f.Eks. 

ved at en tl.f Batteritilledningerne er knækket 1 eller Batteriet er 

helt afladet. 

Prøv paa Fordelingstavlens hvad Spændingen mellem +Bog +B er, 

naar Lyset er tændt under Stationsophold (ang. Klemmerne: se Led-

ningsdiagrammet i Vognen) •. 

Hvis Bat ter i et er helt afladet, vil det af og ti 1 - navnlig i 

Pintsch--Anlæg - volde Vanskeligheder at faa det ladet ordentligt op 

igen fra Dynamoanlæget. Under disse ]forhold er det bedst at give 

Batteriet en Opladri.ing fra et Ladeanlæg. I øvrigt rnaa Grunden til, 

at Batteriet er kommet saa langt ned i Ladetilstand, søges oplyst; 

Aarsagen ka~ f. Eks. væ1·e ~: Vognen henstaar unødvendigt længe t.1ed tændt 

Lys paa. Stationer eller under Hengøring 1 E.eguleringsanlæget er for-

kert indstillet, saaledes at Ladningen ikke er 10-15 pCt, større end 

A:fla.dningen i Amperetimer over en vis Kørselsperiode; :Kan taktflader 

i Heguler_ingsapparaterne er forbrændte og giver daarlig Konta:k·t el-• 
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ler daarlig l~egulering ( dette gælder f'. Eks. for Maskinafbryderen); 

Dynamoen giver ikke den nødvendige Ladestrøm, f.Eks. fordi Remmen 

glider pæ Remskiven (se senere), eller Batteriet er muligvis i sig 

selv slidt op. 

Det er enkelte Gange hændt, at Dynamoen ikke vil give Spæn-

ding som Følge af, at den har tabt sin remanente Magnetisme. Man 

kan da et Øje°2lik med en Stump Ledning føre Stj_•øm fra Batteriets 

Pluspol +B til Shuntens Pluspol +E (se Ledningsdiagrammet) og der-

ved magnetisere Dynamoen op igen efter Kontrol af Sikrj_ngern.e. 

Noget saadant kan eventuelt indtræffe, hvis man har give·t Batteri-• 

et en Opladning udefra fra et Ladeanlæg og derunder har vendt Pola-

riteten paa Batteriet; altsaa ladet dette op i gal Retning. Det er 

dog et sjældent forekommende Tilfælde. Batteriet maa lades op i 

rigtig Retning fra Ladested~t~ 

1Ivi~ __ :Qypamoen 1-.!~~ v~]._give 5P.ænding (mellem +M og +M), 

lcan Fejl<:.m f. ~s. være~ 

Remmen lyr knækket eller for slap, saa den skrider paa 
den lille Remskive eller er rutschet af denne, 

Kortslutningssikringe:n i Hosenberg-Anlæg kBll være brændt 
over (den sidder normalt i en Sikringsholder paa 
Dynamoen eller under Vognbunden), 

Shuntsikringen ican være brændt over ( Glasrørssikring for 
3 e 11 er .5 Amp , ) 1 

Afbrydelse i Dynamoon, eventuelt Kullenes Kontaktdannelse 
daarltg, 

Kardanakslen mulig7is sprængt, 
Ledningsbrud et eller a1Jdet Sted paa Kabler eller bag paa 

'ravlen o" S;V 

De nævnte Forhold undersøces. 

Er der Spænding mellem +M og +M, men ingen eller for ringe 

Ladestrøm. (Dynamosikring føles kold), kan der f. Eks. være en Afbry-

delse i Batterikredsløbet (jfr. det foran nævnte), eller Maskinaf-

bryderen vil ikke gaa ind eller gaar maaske først ind ved en højere 

Spændingsværdi eller giv2r daarlig.Kontakt. Kontakterne maa altid 

være rene og afpudsade og slutte godt til hinanden, nær Maskinaf-

bryderen er gaaet indo Dyna.D10(dkringen og Batterisikringerne maa 

naturligvis være hele<> 

Er der Spænding mellem +M og +M, men Spændingen er for lav, 

kan det f.Elrs. skyldes: 
at Remmen skride1· paa den lille Remskive (særligt i ]•rost-

vejr og i varmt, tørt Vejr), 
at Shun tre gul er ingen j_ Pin tsch- eller Dick-Anlæg er i Uor-

den (Pintsch-Hegulatoren kan eventuelt have sat sig 
fast) eller er for ~avt indstillet, 

at Spændingsbcgrænseren i Rosenberg-.Anlæg er gaaet for tid-
ligt ind (Spændingsbegrænseren forkert indstillet). 
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. . 
Hvis Remmen f1krider paa den lille Remskive, kan man ofte faa 

den til at tage fat ved a.t slukke Lyset et Øjeblik efter hver Tog-

igangsætning. 

t{vis .Æse~_.f.+.!~l'-~._p.n~er Kørs~.!!• kan det ligeledes skyldes, 
at Remmen glider paa den lille Remskive. I Pintsch-Anlæg viser det 

sig ogsaa gerne derved, at Fel tregula torcn i Reguleringsskabet ikl-:e 

træder i Funktion selv ved større Hastieheder. Ofte er Aarsagen et 

for stærkt afladet Batteri, saaledes at Dynåmoen overbelastes, og 

Remtrækket derfor vokser. Dick-Regulatoren er bedre i Stand til at 

faa Opladningen ,.,,f Batteriet ovt;r "det døde Punkt", der optræder 

ved en l:raftig Afladrling af Batteriet, end J?intsch-Regu.latoren. Ro-

senberg-Anlæg tvinger i højere G·rad Ludestrømmen paa Batteriet og 

er - sqm nævnt - ogsaa af denne Grund at foretrække, hvor stærk Af-

ladning af Batteriet er tilbøjelig til nt forekomme. I øvrigt ruaa 

Grunden til hyppige store Afladninger r:.d' Batteriet konstateres, som 

allerede nævnt. 

Indstillingens Rigtighed er af indlysende Betydning~ 

I !:.;_?! ts~h-Af!.!~ skal Feltregulator en indstil le Spændingen til ikke 

over 29 Volt, med aabne Kredse, d.v.s. uden Lys--, og Ladestrømt ruaalt 

ved større Toghastighed og i driftsvarm Tilstand (28,5-29 Volt). 

Maskinafbryderen skal gaa ind ved ca. 26.,5 Volt i driftsvarm 

Tilstand. 

Dis1e Værdier kan kontrolleres roed et Voltmeter mellem +M og 

+M paa Tavlen eller i :Reguleringsskabet. 

Maskinafbryderen skal gaa ud igen ved ca. 18,5-19 Volt. 

~mperem~-t~~ er indstillet for 25-25,7 Volt (kold/varm). 

(Da :Batteriets Spænding lige efter en Opladning under Kørsel er lidt 

højere end de nominelle 24 Volt, faar man derved mindre Blink, naar 

Nlaskinafbryderen gao.r ud under Stationsophold, og tillige er der 

lidt L'mkning for Spændingsfald i Lysgruppeledningerne.) 

Lysspændingen ændrds ved at stramme eller løsne Regulator-

fjederen, Indstillingen maa dog kun nødigt ændres. 

I Dick~~ er Reguleringsdaaserne - som nævnt - indstillede i Cen-

tralværkstedet og maa ikke efterindstilles. ~:r der Lamperegulator 

i Dick-Anlæget (normalt Tilfældet), holdes Dynamospændingen nede paa 

ca. 29-30 Volt baade i og udenfor Lys tiden. Maskinaf_bryddren gaar 
\ 

ind ved ca, 24,5 ... 25 Volt ved langsom Igangsætning og ved op til 

27-·28 Volt ved hurtig Igangsætning. 

Der er en ]'orskel i den Maade, Maskinafbryderen gaar ind paa 

i Pintsch-Anlæg og i Dick- og Rosenberg-Anlæg, idet Pintsch-Regule-
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ringsskabets Mastin,:•. fb r ;1der er mindre træg i s in Virkemaade end 

d e:n ~,\skinafb:ryde : , der er anvendt i :Dick- og B.osen berg- Anlæg. 

Tillige bevirker en lc.1.ngsom Igangst?-tning, at :,:askino.fbryderer1 i 

Dick- og Rosenberg- Anlæg na '--..r at gaa ind ved en lavere Spænding f 

end Tilfældet er ved hurtig Igangsætning. Dette li·orhold og Varia-

tionerne fra Apparat til 1-tpparat og Temperaturvariatione1·ne gør det 

noget vansk eligt at f.si.stsrette en bestemt Værdi , s om Maskinajbrycle-

ren i alle Tilfælcl e s 1.al gaa ind v ed . Spændingen skal dog i alt 

Fald være større end 24 Volt i 24 - Volts-Anlæg. 

at Kontakterne i 1~egu l eringsdaaserne er forbrændte i 

at Maskinafbryderens Kontakter er forbrændte 
(Bør.sterne skal ligge an mod I:.on taktfladerne med alle 
deres Lameller)> eller 

at Remmen glider paa den lille fLemskive. 

Navnlig det sidste vil ofte være Aarsagen til Blinkning i Iy--

s c-. t og til forbrændte Kontakter . Naturligvis maa Dynamot ullene 

lirte godt an mod Kommutatoren, og Kablerne og deres Forbindelser 

til Dynamoens Klembrædt være i Orden. (Dette sidste gælder natur~ 

ligvis for alle Dynamoanlæg) . 

I h:o_senberg- Anl:æg holdes Strømmen jo konstant af Maskin en Gelv . Om-

skifteren for 1/1 , 3/4 og 1/2 skal staa i en saadan Stilling, at 

Lå dningen over en Periode hold er Stand med Afladningen . (l:on trol af 

byrestyrken . ) Maskinafbryderen gaar ind paa samme WJaade som i 

Dick-Anlæg ~ ( det er i øvrigt samme Type 1 d~r er anvendt i de større 

::e t .uleringsskabe FSR, FSHL, •~S og QSL), al tsaa ved 24 , 5 - 25 Valt ved 

l c.rngsom og ved op ti l 27 -•2f; Volt ved hurtig Igangsætning. - Sp;-,m -

dingsbegrænseren sJral , som anført, gaa ind ved ca . 27 , 5 Volt i ,m-

ls:ig uden Lamperegvla tor, naar Lyset er tændt , ved ca. 30, 5 Volt, 

naa.r Lyset er slci{ket . 

Er der Lamperegulator , skal dEn i begge Tilfælde først gaa 

i nd ved ca . 3J , 5 Volt. Naar Spænclin gsbegrænseren er gaaet ind, stal 

Dynamostrømmen gaa ned til ca. 2- 3 Ampere , hvis Lyset er slukket, 

og -:· i l ca . Lysstrømmen plus 2- 3 Ampere , hvis Lyset e r tændt, :forud-

sat at Remmen trækker, som den skal, at Vognen er i Fart, og at 

Batteriex er i normal Stand . 

Naar Spænd~ngsbegrænseren ikke er gaaet ind, skal Dynamo-

strømmen dække Lysforbrugetf hvis Lyset er tændt 1 + 2- 3 Ampere+ 

Ladestrøm til Ea tteri et, de:r- ikke gerne roaa gaa over ca . 30 Ampere--

( I visse Vogne 1 CL og Cle f . Eks . ) er Lys strømmen dog saa stor (ca . 

28 Amp . ), og Ladetiden saa r elativ kort, at det har været nødven•-

digt at lade Batteriet med helt op til 40- 45 Amperef hvad Eatteriet 

dog ikke har god t &f - S 8 under Batterier. ) 
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(I Rosenberg-Anlæg er det under visse Forhold nødvendigt at 

stille om paa Omskifteren for 1/1, 3/4 og 1/2 Ladning Sommer og 

Vinterj da man ellers om Sommeren kan komme til at køre med Over-

ladning af Batterier, troas Spændingsbegrænserens Virkning. (Van-

det "koges" af Ea tterierne). ) 

Hvis Lamperne brænder. over, kontrolleres na turltgvis Lampe-• 

spændingen. Pintsch-•Regulatoren for Lamperegulering kan have sat 

Sif fast (DEmperen kan f"Ekso have sat sig fast), eller Spændint~S·· 

begrænseren kan være forkert indstillet (B.osenberg-.Anlæg uden Lam--

peregulator). Lampespændingen maa ikke være højere end ca~ 25 ~-

25, 7 Volt maal t ved ]'ord el ings tavlen ( Silcringstavlen)" 

Hvis der-~ r Blink i Ly_set uden egentlig Flirnren, kan det L 

Eks. skyldes, enten Qt Maskinafbryderen gaar ind ved en forkert 

Spænding, eller at den faste Lampemodstand, der er anvendt i Rosen-

berg-Anlæg uden Lamperegula tor, ikke :·\ar den rigtige Størrelse 

( evt. for stor). ]~ndelig kan Lamperegulatorens mindste Kulsøjle•-· 

modstand være for stor 9 eller den arbejder for trægt eller er maa ... 

ske indstillet for lavt,. (I saa Fald gaar Lamperegulatoren ikke i 

sin Endestilling ved Stop for Stationsophold, og der er derfor ind-

skudt en Del af Kulsøjlemodstanden; som Maskinafbryderen kortslut-

ter, naa.r den falder ud ved Stop for Stationsophold.) - Endelig 

kan en Battericelle være kortsluttet eller paa anden Vis ødelagt. 

Pintsch-Regula torernes D:Bmr2n~p_g kan i Almindelighed prøves 

ved at dreje Ankeret med Haanden og se efter, om Ankeret er tilbøje-

ligt til at "hænge;' nogetsteds. Tidee for en Bevægelse af Ankeret 

fra venstre til højre Endestilling skal være ca. 1/2 - 3/4 Sek~ ved 

Feltregulatorer og ca. 1/4 - 1/2 Sek" ved Lamperegulatorer. 

Hvis den 6 Ampo Sikring i Pintsch-Regulcringsskabet brænder 

over, kan det skyldes: 

at Fel tregula toren ikke virker, som den skal (indberettes):; 

at Dynamoens vendbare Børstebro skifter for sent over~ 

at Sikringen er af forkert Størrelse, og 

at der er et Ledningsbrud i + JJ'orbindelsen til Klemm8 
(i E-ller uden for Heguleringsskabet)o 

R~~~_!ll~~~.i&~. P~p~l-~p_ge_r j_!JY...s.et kan skyldes, at Dæmpningen 

af Felt- eller Lamperegulatoren (Pint='ch) er forkert. (Fejlen ind-

berettes.) Eventuelt er det ga.lt med nemtrækket (Remmen glider)o 
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Særligt for rt.0SL1'13LRG-Anlæg. 
----------------------------------------------------------

Hvis GJ.asrørss_ikr_in_g_erne brænder over, kan det skyldes~ 

for ~den 1 j\.mp. Sikring: at den er for svag, eller at der er Over-
slag eller Gennembrændinger i Regule-
ringsskabet, eller at Dynamospændingen 
er for høj, 

%2.E_§en 3 elle~ 5 Ampp at 
.S.1:-J.t}'~ng i Magnetiserin~.:: 
stfilrø_~g~dsen (Fel t~_?;_ed-
sen : 
........... •411111-

Forbindelsen mellem Dynamo og Regule-
ringsskab eller mellem Batteri og Re-
guleringsskab et eller andet Sted er 
afbrudt eller løs. Alle Ledninger og 
Forbindelser kontrolleres. Sikringer 
skal være skruede ordentlig fast, 

at Maskinaf.L·byderen giver daarlig Kontakt, 

at Batterisikringerne ikke alle er hele, 

at de:.· er Afbrydelse i Batteriet (løse 
Forbindelser). 

Stærk ~.9.r.b:r:_æ!)jj.ng af ll~askinafpE.yderens Kontakter eller 

kraftig Gnistdannelse ved 11.fbrydelse 

!Vlaskinafbryderen falder maaske for sent ved Togstop~ saa at 

Returstrømmen er for stor.. (For lille Luftspalte mellem 118.gnet--

pol og Anker, naar rtaskinafbryderen er sluttet eller denne ind-

stillet paa for lav en Spænding~) 

Maskinafbryderens Kontakttryk er for lille. 

I Rosenberg- og Dick-Anlæg skal F·orkontakten give Kontakt 

1-2 mm foran Hovedkontaktbørsten" 

_S_pændi!l_8§begrænseren . er) .. Ur.;rden: 

F,.,rbrænding af Kontakterne! Kontakterne arbejder i forkert 

Rækltefølge. Det er Ii1orkontaktcn med Kulkontakt, a~r skal tage Af-

brydningsgnisten og slutte Strømmen først. Den skal staa 1-2 mm 

frem foran Hovedkontakten. Ankerbevægelsen skal foregaa let bevæ-

geligt, ikke trægt, da ellers Kulkontakterne forbrænder. ]'jederen 

skal være fornødent, men dog ikke for stærk.t, spændt. Spændes 

]'jederen, løftes den Spændingsværdi 1 ved hvilken Spændingsbegræn-

seren gaar ind. 

Lysr~læet virker __ .,ikke. Se, om :E'orbindelserne er i Ordens og 

om Spændingsbegrænseren gaar ind ved 27;5 Volt ved tændt Lys. Maal 

Dynamostrømmen ved tændt og slil..1.rket Lys. 
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Fælles for alle Dynamo-Anlæg. 
~==========:=======--======;=--

Jiv~.!?--~~!J.c..9).~Pel} ___ ,?J{ke lyser: 
Prøv Mærkelampesikringen (evt. overbrændt), 

se, om Mærkelampen er hel, 
se, om Dynamosikringen er hel (og i R~senberg-Anlæg, om 

Kortslutningssikringen ~.-r hel), 
se, om Remmen er hel og ikke gledet af, 
se, om der er løse Forbindelser f.Eks. ved Klemmer, 

se, om Shunt sikringen for Magnetiseringsstrømmener hel, 

se, om Kulbørsterne i Dynamoen er hele og giver god For-
bindelsea 

~yJs PxP,_!.moen støj er: 
Se, om Remmen ligger, som den skal, 
se, om Kardanakslen ikke "slaar" eller paa anden Maade er 

i Uorden, 
mærk, om Lejerne paa Dynamoen, især i Remskiveenden, er var-

me (evt. for stort Remtræk - ikke over ca. 75 kg)f 

se efter, om Rem samlingen er god, eventuelt, om Støj dæmpe .... 
kile er indlagt i ilemsamlingen • 

. 1X~}J.i_n~ .QJL1Y.SflJ.-.~F.~ er omtalt ovenfor. - Noget Blink kommer der 

al tid ved Start og Stop. Faar man det baade ved Stop og ved E.t~.r-t 

i t-:tørre Grad, kan Lamperegulatoren f.Eks. gaa for trægt; hvis man 

kun faar det ved Stop, men ikke ved Igangsætning, kan f. Eks. Lam•-· 

perep.ulatoren være indstillet paa for lav en Værdi, 

Ved Indberetning maa det nøje præciseres, under hvilt·e o~.; .. 
stændigheder Blinken forekommer, 

.[yJ~~-R~.~~n_J;._lider: Mærk, om llemmen er stram nok, maal Ladestrøm-

men og kontroller Batteriets Syrevægtfylde. 

Lf!g.~n __ .Ly_s_~der Sta tions<?~h.9ld 2 ~~--f!YS un.2_e~ K~r_slen: 

Batteriet er afbrudt (kan dog ikke være Tilfældet i liosen-

berg-Anlæg - jfr. ovenfor). 

En Batterisikring rventuel t brændt over • 

. ~..fl!_liAt_fl_~ __ _p.nder &ta ti~P:?..o:eg_9_ld Prøv Syrevægtfyld en. Batteri--• 

et antagelig afladet, elJ.er en eller flere Celler er ødelagte. 

Huskr 

Batteriet opladet~ Gyrevæfftfylden 1,20 eller 24° Beaume. 

afladet: Syrevægtfylden er< 1,18 eller 1s0 Beaume. 

( i Dur·--Ba tterier henb oldsvis 29 ° B. og 24 ° B. - :e!l,S p aa ! ! ! ) • 
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Vande.,:L!_gges af Ba li,.9.J'j.~_t :_ 

Kontroller Ladestrømmen, cgsaa naar Batteriet er helt opla-
det (Slutladestrømmen). 

Kontroller, om Spændingsbegrænseren i Rosenberg-Anlæg gaar 

ind ved de rigtige Spændinger. 

Kontroller alle Batteriets Celler. Eventuelt er nogle øde-

lagte og Ladespændingen for stor f0r de ~vrige, hvorfor Ladestrøm-

men bliver for stor. Ødel_agte Celler giver ingen Luftudvikling 

under Ladningen. Syrestyrken er ringe i en ødelagt Celle. 

Sulfateret Batteri: se under Batterier. 

Viser sig ved, at de brune, positive Plader farves lyse el-

ler graalige. Skyldes svigtende Ladning eller for ringe Ladning 

eller Henstand i uopladet Tilstand. 

Batteriet udskiftes og Bendes til Centralværkstedet hurtigst 

muligt med Indberetning om Fejlen, Det maa ikke stilles til Side 

i længere Tid uden at være blevet behandlet. 

Et sulfateret Batteri kræver større Ladespænding end nor-

malt ( 3~-37 Volt i et 24---Vol ts--Anlæg). 

For stærk Syre fremmer Sulfatering; derfor ikke Syrepaafyld-

ning, kun Paafyldning af destilleret Vand (se under Batterier). 

Er-der Vanskelighed med at holde Batteriet opladet, maa Sy-

restyrken kontrolleres regelmæssigt, og Ladningen - om fornødent -

sættes op (i Rosenberg--Anlæg m·.1ct Omskifteren for 1/2, 3/4 og 1/1, 
i Pintsch-Anlæg og Dick-Anlæg efter Samraad med Centralværkstedet); 

i Pintsch-Anlæg kan Antallet af Lysvindinger eventuelt forøges, men 

kun efter nøje Afprøvning r:f A:nJ.æget og efter Centralværkstedets 

Anvisning og Godkendelse af Nødvendigheden heraf, i Dick-Anlæg kun, 

hvis.Dick-Reguleringen er forkert indstillet. 

Udover det ovenfor n~?nc2 he~vises til Vejledning i Brugen 

af den elektriske Tcg1:81y.:.;ning, Udgave 1945. 

Maskinafdelingen. 
2" t"dgave. 

Januar 1946. 
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R.E.a. 76, 67/87 Volt, 40 Amp., 400/1600 Omdr. Remtruicne. ̂

Fatplkat Slemene eller Titan. Knl 3 65 x 9 x 50 naa. Kvalitet £ 337 P

Lejer! Korarautatorende S.K»P» 63O8, Bagende S.K.P« 6311*

Tegninger! KV 11.801 Akael, Anker og Koramutator, KV 11.802 Magneter,

NV 11.802/1 Vikling.

Vægt 270 kg.

R.E.G. 55. 24/52 Volt, 45 Anq?., 400/2400 Omdr. Rem-eller kardantrtiknø.

Fabrikat Slemens. Kul 65 x 13 x 50 tom. Kvalitet E 337 P

Løjer: KOTimuta to rende S.K.P. 63IO, Bagende S.K.P. 63IO eller NHM 50#
♦

Tegninger: NV 11.811 Aksel, Anker og Kommutator, NV 11.812 Magntfter,

NV 11.812/1 Vikling. NV 11.813 - 11.814 - 11.815 Ændringer.

Vægt 230 kg.

R.E.Go 26. 24/32 Volt, 25 Amp., 200/2000 Omdr. Rem-eller kardantrukne.

Fabrikat Siemens. Kul 5® x 9>5 x 50 mm. Kvalitet £ 337 P«

Lejer : Konmutntorende S.K.F. 6305* Bagende S.K.P. 6307*

Tegninger : NV 11.821 Anker, Aksel og Kommutator, NV 11.822 Magneter,

NV 11.822/1 Vikling.

Vægt 120 kg.

R.E.O. 26. 12/17 Volt, 45 Amp. 350/1400 Omdr. Rem.

Fabrikat: J. Gew eller A.E.G. Lejer i Kommutatorende HJM 25

Bagende :NUM 35 Kul : 40 x 16 x 50 Kvalitet E 337 P

R.2.G. 203. 24/32 Volt. 70 Amp. 350/2400 Omdr. Rem-eller kardantrukne.

Maskinafbryderen gaar ind v. ca. 20 - 22 krrvGi.

FUbrlkat Siemens dansk og tysk. Kul 40 x 10 x 40. Kvalitet E. I5I0

Lejer t Koomutatorende NHL 35» Bagende NUL 45»

Tegninger: NV II.826 - 11.626/1 vikling, KV 11.827 Magneter, NV 11.827

Aksol«

Vaigt t 165 kg.
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R*2*G» 103« 2k/32 VoXtf iv5 Amp«, 350/21400 Omdr« Rem-eller kapdantrufcne

Maeklnafbrydereri-gaar Ind v® ca. 20-22 tan/h.

Fabrikat : Siemens. Kul 30 x 8 x UO nm. Kvalitet É 337 P.

Le;Jers Kommutatorande IfliL 35, Bagende NUL UO.

Tegn. HV 11.631 - II.83I/I Vikling, HV 11.832 fcagneter,

NV 11.833 Aksel.

V9gt 110 kg.

FINTSCH rype EP (TITAN) 1.35 Kw 24/30 V. 45 A. 340/2500 Omdr.

Rem-eller Kardan.

Maekinafbryderen gaar ved Romtræk ind ved 18-20 km/h, ved Kardantræk

lidt senere.

Fabrikat Titan, Kul 35 x 9 x 35 nau. Kvalitet EL I40O.

Lejer: Komrautatorende N.H.M. 25, Bagende N.U.M. 30 mit awei Kerben

Luft o

Tegninger KV 11.841 Anker, 11.842 Vikling, 11843 Magneter,

11.844 Montering, 11.845 Aksel. NV 3.325 Ramskive.

PINTGCH Type GW 24/30 V. 0/35 A. 0/I.O5 Kw. 350/2700 Omdr. Rem.

(Polvender paa Lejeskjold)

v«T (Kommutatori 25 X 12 x 35 nsn KvalitetFabrikat. Juliua Flntsoh. Kul. ̂ s 25 x 8 x 20 om S3
Lejer; Kosnmutatorende KHM 25 Bagende NDM 30

Tegninger :

INTSCH Typa 22^ 16/22,5 V., 45 Amp. 340/2200 O.

Fabrikat : Julius Plntsch. Kul :

Lejer :

Tegn. X

TRRIOEo Type CF 12. 24/33 V. 45 A. 400/2500 Oodr. Hem- eller kardantrukne«

Maskinafbryderen gaar ind v. ca^ 24"26 km/h.

Jhbrikat: T.B.T. Kul 20 x 1^x25 mm. Kvalitet EG 3398.

Lejer: Kommutatorende 3KF 22309« Bagende NUS 35- Børetebro ̂ F AA 60<
N.V.

Tegn./il85l Anker, 11,653 Magneter, 11.851 Aksel, 11.852 Vikleskema.



Xiøl« I Ir, Laiopetype
Spænding
i Volt

Vatt Anvendes i Bemærkning

1 Gasfyldt, opal Kuglelompe 12 - 16 15 r.iotorbivogne med 12 V.Anlteg

2 w  « ^ 16 15 Postvogne laed 16 V.Anlæfe

3 24 15
S i degang,Kndeperroner,Indikal
i Personvogne. Kejsegodsrum c

or og iubcrkelaraper
g Kupe 1 2-ak9lede

4 24 25

iiC jØOgOCLSVOgllC; In#UVCrLLj

Kupe og Kupeafdeling i Vogne
Re.lBegodsrum i Voane uden Ove

y  1 W O UV UqAIC #

ned 24 V.
nlvs-

5 32 10 Postvogne med 32 V Anlæg

6
Kort, draabefoxTii. jSpiraltraac

indv, inatteret
®  65 10 Personvogne med 65 V.Anlæg

7
dreabeform.,8piraltraad

Lang, klar. »  24 25 iS og G Armaturer i CR og GRM Vogne

8 Langtraadslampe, klar 65 10 Personvogne ned 65 V.Anlæg Erstattes af Løbe
Kr. 6

9
Kugleform. ,iiplraltraad,
indv. inatteret. 24 5 Indikatorl€unper

Erstattes af Løbe
iJr. 3

10
Ooffitlampe Tr waggon Lits
indv. matteret

24 10 Eeollanper i Postvogne
Læselampe 1.Klasse

11 Philinea-Opel (iiiS-PL) 24 20
Salonvogn 1
Kapel i Ligvogn

}Ivi8 yderligere Oplysninger ønskes, findes det fuldstujndige Skesia paa O^egningerne m 11.1095 - 1096 - 1097.



Oversigt ouer Tdgbe/gsr?inge'n Sepiem6er-/9ii^S 3/c7</'JS.

Utro Nr. Dynamo
Rem(P)
KombUli

Spaen-
ding h
Volt.

Dynamo-
ReguUring

Lamp^ -
Rs^iHer/ng

Fordehn^
Tovi^
Nt.

Strøm
forbrug
i Pmp.

•

Bemoerkdng

S 1 R26203 K ZH asL NHRZ^iSøecid 72

nc CF 1Z K IH FSRL 5H/13.08 17 33

II 27-36 CF 12 R ZH F5RL SHJliJOg 18 33

Rcm 51-51 RZlåZOl R ZH asL SH/13M ZH Hl

Rfm iH-n £P K ZH 2elSP H8

Rf 78-9 EP Rei.K 2¥ ZdSP 18
RP zm-zmBP K ZH 2 21

Rr 101-1Z0 BP RllK ZH SH^Wk ZdSPtB23-27

Rrm 1S1-1S1 EP K ZH Zf/EP 2(3-23

Rsm 111-118 EP K ZH zd-SP 20-21

Rr. 208-221 EP R IH Z*31 22

Rrn 11 Z BP R IH SH^ Wk Z-til 22

Ru ZS1-15S CF1Z K ZH KFZéSeiFHVm 20 28

Rf Zbl-Zll CF12 R 2H FSRL 5H/i3.08 18 ZH

u 275-281 CFfZ R ZH FSRL t1eeii1a»<}SU*B 29

Rvm 21 (,-211RZåZ03 R ZH asL sH/mg 22 39

ffx 501-308CFfZ K ZH FSRL SV/l3.08 Zi 28

Rz 371-37SEP Rd.K 2H SH^lo^s 2 20

t>p 387-312 EP R ZH sH'm ZdSPZ2

QR 1001-mzCF1Z K 2¥ KFZéSRL SVMIL IH ZE

Cd im-im CF1Z R ZH FSRL 51/13.08 13 ZE

Cl 1501-ISZl BP R ZH SH/noi 5P+R 28

n 'f' im-mzPZ6103 R 2H asL
5i/l30Z
Modiietid SU-tP 28

CiF ISIZ-ISISR2(,103 R ZH as SUiP 21

II 1SU-1S11EP R ZH SH^Wk SPtP 21

CM Se DriHi-BP RelK 2H SH^wk ?éisp.m22-26

II . tnoi*m/éiJn^en (,5 SOtLSi H Db.BaHer/

Il zm-zm BEG SS K ZH Toipie.ZZ fiodsiand 7 ZS

Cnn Zioi-miBP K ZH 2

Cii£ ZIFIooVillBP RdK ZH Sfvt/k Z 21

n ZHZZ Re6 7(, R Tov/e 32 KviksélvrttL 32 3S
u 2723-2/26Sno'tn cs SI AP Ok. Soiieri

CtlH Se Or i-Hi- BP R ZH SFWk SP 21

II maierillti Jngen 65 SI 3S Ok-Baiieri

Cd SePriHi- RB6SS K ZH TauiePemSdvm 8e/.1U 20-2é

II t^a-UeieikiEP RdK ZH SH^Wk ZelSP Z1-28

Coti Z711 EP K 2H SH^D % SP 28



Oversigt over Ibgbe/ysningen September i9^5 B/oc/Z^

L

Uira Nr. Dynamo
RemCR,

KaréanH
^pctn-
dmg i
VoJt

Oynamo -
Regulering

kampe-
kegukrin^

drtkivyi
Tavle
r^r.

Sirprn-
hrbrog
i kmp'

Bemctrkmejg

CP Z!01-2Sn EP K 2H 2e/.SP 23'2S

ii 2É32-mSEP R 2V S'Fwk 9P 2i

./I zm-isioEP R ZY S9'^Wk SU IH

II 2<t1Z2<t30EP Re/.R Z'i SH^Wk 2 22-29
II 2W-i9i3EP K SFkVk ? 21
II zni EP R 29 SP
n zitmåz EE6SF K 29 %,dff9 EkFBf s

Cee 21IH-m3EP R zt SY^yvk 2 20

CPM EP R zi £9^tf/k 2(/.SP 22

Cs& Z00f-302é EP K P9 2 96

CSM 30S1-3070EP K ZH 59^Wk BelSP Ib

Cs hOVf-SOSVJnqpn é>5 3,1 Jnsla/Å

cr MOl'SffCJnoen éS S.i
JnsiQ//. f/. .
Dé. Aoéten

Crn 31L1-31UEP K ZH S9Wk 1

Cts 3f7i-3l7S■EP Rtl-K Z9 SY^k/k 2 21
Cre 3m-3f7S^Jnqen és Si 3,1 Dbi Bodéeri

Can iSOi-SSl'/ £P K 29 S9^h/k z 20
u 3SSI-3S7S EP R 29 S9^t^k 1 22.

Cfi Ziot-sm, RE65S R 29 Tavle 39 Sk ym SU 29
Under' Om -
bugiWng

II iM-3UM REGSS R 29 Tavle 39 SH m SU 29
(JWiienprni
huon/no

cåm 3i3S-3iS3 PEG SS R 29 Tatp/eJ y S9 ma so 2i-2T
under Om-
budtm'ng

n 3k(S-l(,19 PE6SS R 29 Thi/le 3V ukym SU 26-27
Unoer Om"
bifoninet

Cu
tiOtf-VOJb
•Md-rnjT Dnqen ES 2,9 ^rjsio/A

Cifk i2oi-m2 keazé R €5
Tiiuio
fS eLiin fs-a 26

CV V3oi-nvo GS 2.S-3.0 2nsé&/A

Cz StDrifii- RZGm R 29 kGS 6>
II moierMi PEG2E R 29 kas é

Cr, i/Sf3-YSf7 6W R 29 Sfp'/p 9 i6, S
YSi2-mO Jnqen éS 2S ^nsiofl

Cxrf kS0l-l/S2Q GW R 29 59^P^P 9 16,5
II ^52MS3Z BP R 29 sAé* 9 16.S

mi-%sz PZG-toS R 29 kQS S
Under Øm '
buon/na

'YéOi-SZ Dnaen as 2,9 In&Ha il

FP fioz PEG 2 G R 29
Oe/e po»
TaviQ

F& i/M-mz EP R 29 SY^Wk 2

FC. HYUJrm EP RelK 29 99^Wk z

FO YSM-ieil REGZb R 92
Oth pia
Thv/e



Oversrg i over Togbe/ysningen 3epi€mberi9^5 Biad^SL

Lfira Nr. Dynomo
Remf/O
Hardat^,

Span-

efing i
Volt

QynamO'
Regukrm^

tampe'
Røgukrk^

fardtiifisi
TauU
Nt.

Sir^m-
iorbrog
i Bntp,

BemaHviing

Fe EPeiMw R li y

fl tisaS'WO 6S 7ns1o//

li ¥9mnS R 2V Stppd/g df

Df! soQi'SmRBQS5 K IH
Dele ptto
Tatpfe NKRzd% 2g IH

u son-mnREQZ03 K 2.H asL HKRlf^ilS ns

Da S101-S105 RES 55 K ZF Tauh 25 5V./m7
i

2S 15

Dr sisi-smREG5S Pi ZH laule // svvnr 9 11

REGSS K 2H 7au/e21Fkmr SO 18

Dh 5301-5311RZG203 K ZH QS Moddand ■fe/.SO 12-15

Dd S¥Cf-mom203 K 2H as Hadsiaad / 11-15

DL 5501-SSOS Jngen 32 e. Baiieri

Dn 555fS5S9 3' nqen 3Z^éS pss.
fiktiv. BaUtri

Do SéOf'Saé 7f7yéf7 iZoaéS • 0.5
Dsest'9(sy-
fhsly. Batien

*

// sai'Sész P22^ R i8 5H^D% 2

OP 7noe/7 3Z e. Baiieri

n féSS'SéSB P.22^ R iS SH^D^A
DQl siDZ'Sm 7ngen 33oø GS V,S

OSB iSV
Baslv. Baiieri

it 5905'SSiO Jngen 3Z 0,5 B- Baiieri

Dr 5åS1'SSé3 Dngen 3Z^$L5 0.%
DSB 33e3tSV
Petiv. BaiUr!

ri sm P22^ R iE SH*-p^/b
V 5SéS P26m R 29 kas é

»1 S8U'5gé9 P22^ R ¥8 SH^P^k
£co C20HZ30 ezå-foi R k&S 7

£c 6Z31'é3}3 R26i03 R fV kQS 7

£0 mi-mz RZ&iOi K 29 k&S g

fe mi'é¥éO PZå iOi K ZH kQS 8

£f éSOHSZi Inaen éS 51 0,8 Då Baiieri

Ee, LSSi'åSSZ Dnaeh $s o,s Onsiaii^
n LSS3 Dngen éS 50 Db. Baiieri

II éSS¥-éSSS 7f>Ben éS 0,8 Jnsia/L

£h Uof'ém RZ6m R ZH kas '3.8

Ehr mi Ino^n éS 0,8 EBaiieH

h mz-ésiF 65 SOeLSi 0.77 DbrBaiieH

éWé^&s- 65 0,8 7n^iaf/'

Ek RZéeiOB R 29 kas ^,5
BM é9Sf-699f 7n^en

»



Oversigt over Leciriitng3diagrammer(LD)Sept.1(]^5 &jgd

LO. Nr: Ti/pe Dynamo Toi/fe Dynomo-

Pegu/eriny
lampe-

Ptyufpfing
Bemoprkning

y ■Rosenbero RZ6 203 1 QS203 Bre m s tåope 04 Pssi
2 t/ RZå 203 1 as 203 OernbopiE c s Pos:^

3 n RZå 103 kasio3 kasioB
7)
^Uj>r,aia^a/aPÅ

y n Rzes i03 kQS 103 kasm r?7E(//aAaé/b.

s Pinisch EP 2 SV'\d*% •

6 «j EP 2 ERt^tVk Kn Kornsfl.
7 // EP 2 EVth/k

i- Roitnbtrg PZ<k 103 kasios kasfoi 9lpr. u ioko/aiå
9 tt RE6 26 kaszG kaS26 9lør. i/^iobig/o/h.

iO Pinisch EP 2-+30 Sl^é
H Rosenberg REåS5 33 T«u/e33 55m:

m.TT<*i€8tcketjOc.^.tk&vrcip •
ivsre/oe.*

iZ // RE6S5 33 Tar/eSb Rim
Kr^Keirriht/o, '
Itssf^/oe.

n Pinisch EP 2*34
Rosenterq R2<k203 12. QSL201 AiRRZV^S

15
j

Pinisch EP y S9Ho'l8
1(s Dick cri2 13 FSRL 59/13.08
n Ros enberg RE6S5 8 Far/ell svm: Hn Korrcscf.

18 Pinisch 6hr a SY'Pdjf
i<i Rosenberg RE6 9é 15 Taute 15
20 u RE6 7h Ih TaUtlé

21 Dick CE12 17 FSPL 59/13.08
22 H CF1Z IS FSRL 59/13.08
23 tf CF 12 20 KF26SRL .YITTTT

29 fi CF12 19 KF26SRi s9lni
25 H mi 21 FSRL S9/13.09

26 Rosenéetg PZ6 2å3 22 asL203 sy/13.08 Ctrkoipi/rkt/^å.
27 ti RZ6203 21 aSL203 Sy/1308

*  ' —t-

Cirko/. øopyfoe.
2S .. /I EP 6 103 k&5f03 kUsios S éik kon inÅier

29 tt RES 55 9 75i^/r23

hO P/nisch EP 5P*5 5¥^k/A
SI Rosenb^i^g REå55 25 TZuie 25 by/13.07 K/okker-
32 tt REe,55 SU Tau/eZJ S/TzM
33 // REå55 28 Tcio/eSS NRRi/Wzs K/okkcr

SY n RE655 9 TauJeli 59011
35 . Pinisch EP SP kr,Kcm.sjo, .

36 é
37

V C/foqoct c

J



Oyersigi oi/er LecfningsdiagrammerCLD)Sepi.19^5' PMndTTW

LD. Nr ; Type

\

Dynonio lau(e Dynamo -

Repa/er/py
Lampe-

Rayukriny

Ben) Gtrknin y

38 Pinisch £P SP Kr. Kot^msP.

39 » £P SP S9'FP/jr

1

1

Rpass 5U Tiji/leZl S¥FIE
Kr'J(orrc5p.

Pfnisch FP SP-tff S9^fi/k Kr. Korrcjp

IfZ u £P SPfP SV^h^k

93 n £P SP ev^i^t/k

W Jno^h so i}jt

(fS ti

j

Jtig£n SI
/^cpereécrrjD/

lårupper

% n Jrjgen Si 3 Sn-poer*

97 Pinisch ep SP*B r^^iVh \

Hi
lto5(rtbei^ct
DLBaiieri556 75 32 Tov/e 32 sy/^3./j2

99^ Rosenéer^526 POS SUfP OSL 203 S-Vfsos
Kn Kor-f^Jp.

lusp'eZcc

50^ 1/ R26P03 as 2os ModdianJ
/*V- ̂ ar/'cip
Lusrc/o^

£1- u ■526203 SU aS203

52 u 526 POS Su-tP CLS203 Li/jre/æ

53 PiMsch ep SU SP^k/k Kr. kbrrP^P.

59 it BP SU SV^k/k
55 Dick CFiZ SU-tB esR PfocZsZaacZ
S(, V CFfB sa-tB FSRL £¥m

51

I

r

55655 SU Tou/es'/ svvm
ijfsre/cc
Kr, Khrrr.JP,

l/e</r. Du i *: LD Uå'f /ÅÅe ^/»V e aet^e/srt é, nocf 4 Ou fj a kF9 o r-fPffc
3

mecf T;i ofnefi-es /// 5 2 G 3.

f

fe>f^ søiyfé/t'^ e PrrfiPseA-ffn/ofiy pof/e^f aé 5/a.

a//e hor reao/ai />^£t/ooe é /£eo£j/ér/kas sZr^ZeS.
V"' •

-



L ysanlæg med Dobbe/fbatter i.

L fr. Nr.

Ladekonfakter.

TovfeNo.50,

Ladnincf
220V.k, X

adnin

GrI OrH Ladnfrtq
ffOK

L^s
3SA

iilmm 25/97n7^
26/r?n7^

fOm m '

+

fOnvn^ 25/77/77

S - 35kimp. for Boiteri oppe i l/o^ner?.
S*- 80 kirrjp, for Bati^rt uf7cfer \/o^/ibuncfef7.

fi^r ̂ %-4S

2.Cm. 11.205-./I,

Chefen forffaskinafde/fnger}^

LD.Nr^^.



4-

Lysanlæg med Dobbelfbafferi.
Vogn Ltn Nn

4-

Lodedaaser.

Tav/e Nr 51.

DennoAfbrue^errr?ao fiu/7

em///ss unc/vr Lodn/'no.Ladnintj tSOt

TOmm '

2.6 mm'

S  7ev s

-Hlllll—H|l|---
Dj -i-
70mm'.

72V S

i|l-Hl iH=«

25 mm

S»3S71mp.for Satien'cppe i i7cg/.-e//.

S'QO/lmp. før Bc/tieri unafer
f •' ,! 4.A

9 Cat. US04 >9,

Chefen for fioskinofdefinger).

LD.Nr^S.



Lysanlæg med Dobbeltbatteri.
Vogn Ltn _Nr. ^

adedaaser.

To^/c Nr 51.

6rM 6r.I 6r.][
r M c^t

Denne Af bryder nwakv/9
benyftes onder ! t^rininn.f* /

LadnmallOV.

Ladniny
iSOt

lOmm «

7-7 7-7

Z.Smm f

90 7eV. 80.

aHjl|l H|lh=»-

ZSrrtm *

Chefen for Moshnafde/zngen.

LD.Nr.46.



Rosenberg Dgnamoan/æg.
Vogn Ltr. Nr. 4

Igsrtguitring.

qsi.eo3.

Msrke-

lampe.

0 f3^-(3J?

HW^VA^

t-t Ljfsnkate.
/\ v\ vwm—I

Æ-Z GrJL

f

JP' '9i i9l i9l )?i!?l!?l l?liPl ii
*L

ly
© © (§>

jnclika-

/er/Q/n

6© 7o/Vet-® ©

CAe/ien forMash'nafdellngen

LD.Nr. 49.
Cl.m. iiaoo.



-i-

yStrømskema for Belysning / Vogn L tr. Nr

/

ø:

fSW.

(Sc=

4-

^5 iMmfier g 25 Watt

33: 33: T& f —i3- 33: 33: 33:

33: 33 33 33 33

Djif/iomorfguierJng J-^Srelaii lysr^p.

MEBL125^'r jn«.
9 9 9 9 0V 9 0 Qi --i-H-T-K

£0{]

QQ Ql .2.

0« éO

Sé/^

kerrUmngd^ (mol.Laas): ?3'^0mm. Bredde-- •fOSmm,

FK

i

\ Grl.

t Or.E

At

+-

T3 , 0- 33 s

fS\d-

33 33 33

80 £H y. 80
<j::.^| 1 1 I I I
+  -«

rsw.

/
/V

Chefen for Mas k/n af de lingen.

VD.NriH
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