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Allmänt 

Elverkskärra 50 kVA används för strömförsörjning av 
trefasansiutna utrustningar - i första hand luftvärns- 
utrustningar. Den kan aven helt eller delvis användas 
för belysningSndam81. Belastningen skall d8 i möjlig 
m8n kopplas in symmetriskt. 

Elverkskärran kan funktionsmässigt delas in i föllande 
delar: 

o Fordon 
o Motor med elsystem 24 V 
o Vaxelströmsgenerator 

Fordonet är en tvhaxlig släpkärra med gummihjul. Den 
bär upp motor, generator, bransletank instrument- 
tavla, uttagstavla och övriga för elverkets rnanövre- 
ring och handhavande erforderliga delar. 

Eiverkskärran har en självreglerande trefas växel- 
strömsgenerator som drivs av en dieselmotor pä 
50.4 kw 68,5 hk) vid 25 r/% (1500 r/min). 

Denna beskrivning gäller elverkskärra 50 kVA 2, 
(M2650-792011) men även i viisentliga delar elverks- 
kärra 50 kVA 1, (M2650-791011). Marinens elverks- 
kärra 50 kVA 2B, iM2650-792022) är i det närmaste 
fullständigt lik elverkskärra 50 kVA 2. 

Detaljerade anvisningar för motorn samt fordons- 
tjänsten finns i Soldl Motor (Soldatinstruktion för mo- 
tortjanst). 

Bild I .  Elverkskarra 50 kVA 2 



Tekniska data 

Elverkskärra 50 kVA 1 MT 
Elverkskärra 50 kVA 2 MT 
Elverkskärra 50 kVA 28 MT 

Fordon 

Förradsbeteckning . 
Vikt, 

KAF nr 101-251 
KAF nr 252-586 

Axeltryck max 
fram 
bak 

Tryck p6 dragöglan, 810 mm över marken 
Alla hjulen nerfällda 
Främre hjulparet uppfällt 
Bakre hjulparet uppfällt 

Längd 
Bredd 
Höjd 

Fri höjd 
till avbäringsjärnen 
till tandemaxlarna 

Dragöglans hSjd över marken, 
kärran horisontellt placerad 

Dack 
Antal 
Dimension 
Lufttryck 
Falgtyp 
Inpressningsdjup 

Fjadringssystem 
Bromssystem 
Antal bromsade hjul 
hrbyggnadens vikt, utom bränsle 

torsionsfjädring 
parkerbroms 
2 
ca 450 kg 



TEKNISKA DATA 

Motor 

Förridsbeteckning 
TYP 
Effekt 
Antal takter 
Varvtal 
Varvtal d8 rusningsvakten bryter 
Cylinderantal 
Cylinderdiimeter 
Slagvolym total 
Slaalänad 
~o&pr&ions«lrh&llande 
Olikformighetsgrad vid full last 
Max vridtiomein 
Svängmoment G$ 

Ventilspel pä kall motor 
Inloppsventiler 
Utloppsventiler 

Smörjsystem 
Smörjdja kvalitet 

Oljerymd 
Oljetryck 

Briinsleforbrukning 
vid tomghg 
vid 1/4 belastning 
vid 1 /2 belastning 
vid 3/4 belastning 
vid 1/1 belastning 

Insprutningspump F6250-130434 
Insprutning börjar 
InsprutningsfiYjd 
Insprutarnas öppningstryck 

Centrifugalregulator typ 

Kylsystem 
Kyivtitska 
Rymd 

Elsystem 
Spiinning 
Batteri 

Laddningsgenerator F 2350-001615 
Elborstar, 

antal 
minimiliingd 

M2239-240020 
Scania-Vabis W47 
50 k w  (66 hk). 24.6 r/s(1485 r/mini 
4 
25 r/s(1500 r/mini 
27.3 r/s(1635 r/mini 
4 
1 15 mm 
623 dm3 
150 mm 
1:16 

CAV NL 4 F 75/116 
33O f6re OD 
1-2-4-3 
17.2 MPa (175 kp/cm2i 

CAV GLVW S818 250-320/700-750 

frostsäker kylviitska 
25 1 

24 V 
6 V 1 l 4  Ah (4 st) alt 12 V 
114 Ah (2 st) 

BOSCH WIGK 300I24 1300 AR1 24 V, 300 W 

2 
12 mm 



Fordon 

þþ hänt 

Konstruktion och funktion 

Fordonet bestir av chassi och överbyggnad. P4 chas- 
siet sitter elverkets alla enheter utom bränsletanken. 

Overbyggnaden täcker elverket och skyddar det mot 
vatten, smuts och mekanisk averkan. Fordonets kons- 
truktion framg8r av bild 2. 

Fordonet är uppbyggt kring en yttre ram av stälbal- 
kar. Ramens främre kortsida har en fastsvetsad rör- 
konstruktion som bildar fordonets dragbygel, i vilken 
en dragögla är fästad. 

P8 ramens bada langsidor finns stankskärmar för hju- 
len. Skärmarnas bakre del är förlängd med ett stänks- 
kydd av gummi. FramfOr och bakom stänkskärmarna 
finns avbäringsjärn, som skyddar skärmarna vid trans- 
port i terrang. Avbäringsjärn finns även p8 ramens 
bada kortsidor. Vid förflyttning av fordonet med 
handkraft använder man dessa avbäringsiarn som 
handtag. P8 stankskydden finns röda reflexanord- 
ningar och p8 de f r h r e  avbäringsiarnen vita. Reflex- 
anordningarna & fästade SA att de är fritt synliga 
Mde bak& och fram&. Hjulaxlarna är placerade tatt 
intill varandra, SA att fordonet kan följa dragbilen utan 
särskild styranordning. 

Anm. 
Elverket kommer att förses med tv8 nya dragöglor, en 
för krokkoppling och en för bygelkoppling. 
Den dragögla som för tillfället inte används skall vara 
placerad i en Mllare p8 elverket. 

Apparat- Chassi Generator Diesel- 
kap motor 

Bild 2. Fordonets uppbyggnad Biid 3. Elverkskam 50 kVA 2 utan överbyggnad 



KONSTRUKTION OCH FUNKTION 

1. överbvgdnad 4. Dragögla 
2. Ram 5. Avbäringsjarn 
3. Oragbygel 

Bild 4. Elverkskarra 50 kVA 2 sedd frän sidan 

Hjulen är med pendelarmarna upphängda i t v i  axelrör 
som är lagrade i lagerboxar med @pressade gerolitla- 
ger. Varje lagerbox ar fastskruvad p i  ramens under- 
sida med t v i  bultar. För att inte vatten och smutsskall 
tranga in i lagren är dessa i ytterändarna tätade med 
gummimanschetter. P i  undersidan 8r fordonet täckt 
av en bottenplit, fastsvetsad p4 ramen. 

Under generatorn har pliten ett dränerhi1 och under 
motorn sitter ett tr ig för uppsamling av spillolja. I 
tdgets botten f'mns en inspektionslucka, genom vil- 
ken oljesumpen med tillhörande delar blir itkomlig. 

1. Pendelarm 5. Dranerhal 
2. Axelror 6. Trag for spillolja 
3. Lagerbox 7. Inspektionducka 
4. Bottmpl?it 

Bild 5. Elverkskarra 50 kVA 2 sedd underifrän 

P i  fordonets främre gavel finns t v i  markstöd och p i  
bakre gaveln ensdomkraft, vilka används för att fixera 
fordonet i horisontellt Iage. Domkraften manavreras 
med en infallbar vev. Markstöden och domkraften kan 
Wsas i ett övre och en nedre Iage, varav det Svre ar 
transportläge och det nedre lyftlage. Under järnvägs- 
transportfir dodklordonet inte pallas upp med mark- 
stöd och domkraft, d i  dessa kan skadas vid ovarsam 
växling av järnv8gsvagnen. 

BiM 6. Markstöden i neriällt läge 

'Bild 7. Domkraften i uppfällt och nerfalit läge 



KONSTRUKTION OCH FUNKTION 

Sido- U t t w  Hallare för Reserv- 
luckor twla stoppklots hjul 

Bild 8. Elverkskärra 50 kVA 2 sedd framifrån, luckorna uppfällda 

Fordonets överbyggnad är tillverkad av stalplat. 
Konstruktionen är fribärande och helsvetsad och taket 
är förstyvat med Iangsgaende sicklar. dverbyggna- 
den vilar direkt p4 ramen och är fäst vid denna med 
sex bultar. PH främre kortsidan finns en tätningslist av 
gummi mellan överbyggnaden och ramen. Bakre kort- 
sidan har ett kylarskydd med galler. Kylaren omsluts 
av en Hpa som är fastskruvad vid kylarskyddet. 

Dieselmotorn och växelströmsgeneratorn är fjä- 
drande upphängda i Btta dämpelement, placerade 
längs ramens Ihgsidor. P i  ramen finns o c M  tv3 
gripstöd, som utgör stopp för motorns och genera- 
torns rörelser i vertikalled. 

P& överbyggnaden finns fyra luckor, tvä p i  vardera 
Isngsidan. I uppfällt Iäge är luckorna delvis inskjutna i 
överbyggnaden, & att ett ca 20cm brett regnskydd 
erhalls över luckornas öppning. Luckorna är försty- 
vade och upptill försedda med rullar, som löper i 
gejder. Gejdernas bakre ändar har en fördjupning, va- 
rigenom luckan automatiskt halis kvar i uppskjutet 
Iäge. Luckorna kan i nerfällt läge lasas med en fyrkant- 
nyckel. 

Eransletanken ar placerad vid överbyggnadens tak 
Mitt pa taket sitter ett intag för bränsle och vid takets 
bakre kant ett intag för kylarvätska. Bida intagen är 
avsedda som reservintag. Bränsleintaget är nerfällt i 
taket och fran försänkningen gar ett dränerrör under 
taket. Röret mynnar ut upptill p4 överbyggnadens 
högra sida. 

Sidoluckor 

Dieselmotor 

Bild 9. Elverkskärra 50 kVA 2 sedd bakifrJn,  luckor^ uppfällda 



KONSTRUKTION OCH FUNKTION 

I hörnen M övre delen av överbvaanaden finns fvra 
lyftöglor, som anvands nar överbyggnaden skall lyftas 
av. Normalt ar lyftöglorna inskruvade f r h  överbygg- 
nadens insida. Overbyggnaden väger med tsm bräns- 
letank cirka 450 kg. 

Fordonet har parkerbroms med bromstrummorna 
placerade pä främre hjulparet. Bromsen manövreras 
genom ett havarmssystem och en bromsspak pä 
dragbygeln. Som skydd för bromshävarmarna har 
wa kraftiga rör svetsats fast mellan ramens och drag- 
bygelns undersidor p& fordonets främre del. 

Bild 10. Bromsanordning 

Fjadringssystem 

Fordonets fjadringssystem är uppbyggt enligt princi- 
Den för torsionsfiadrina och med kraftutiämnina mel- - 
lan alla hjulen. 

Torsionsfjädringen bestar av tva axelrör med fjäder- 
stavar, fyra pendelarmar med hjulnav och tv8 kopp- 
lingsstänger mellan axelrören. Fjadriigen erhalls ge- 
nom vridning av tva fyrkantiga fjaderstavar, en i varje 
axelrör. Fjaderstavarna är uppbyggda av fem bladfjä- 
drar med dimensionerna 10 x 50 mm. I axelrörets mitt 
är fjäderstaven inspänd i en hallare, som är fastsvet- 
sad inuti axelröret. Fjaderstavens bäda ändar är med 
lasskruvar fast förbundna med pendelarmarna. Pen- 
delarmarna ar vridbart lagrade inuti axelrörets ändar 
och överför böjmomentet fran hjultrycket direkt p& 
det i ramen lagrade axelröret. 

Vridmomentet däremot tas upp av fjäderstaven. Var 
och en av pendelarmarna ar lagrad i axelröret med tv& 
lager av gerolit inpressade i röret. För att inte vatten 
och smuts skall kunna tränga in i lagren är dessa för- 
sedda med gummimanschetter. Pendelarmarna bildar 
i obelastat tillstbd en vinkel av 11.5" med horison- 
talplanet, vid full belastning OO. 

1. Ram 
2. Axeirör 
3. Pendelarm 
4. Kopplingsstänger 
5. Torsionsstav 
6. Torsionlstavenr infästning i axeiröret 
3 Initialot&ning - Tryckawikelssrnas riktning fran järnvikslaget 

orsakade av initialstörningar 

Bild 1 1. &+dringssystem 

Fordonets vikt är jämnt fördelad p5 de fyra hjulen och 
ger lika fördelad belastning pä fjäderstavarna. Passe- 
rar t ex vanstra framhjulet över en sten överförs rörel- 
sen genom pendelarmen till vänstra halvan av fjäder- 
staven, som spänns ytterligare. Genom att fjädersta- 
ven ar fast inspänd i axelrörets min tenderar axelröret 
att vrida sig. Denna vridning överförs genom kopp- 
lingsstängerna till bakre axelröret, vars pendelarmar 
är riktade A t  motsatt hBU i förhallande till framaxelns 
pendelarmar. Vridningen av bakre axeiröret medför 
ökad spaning i dessfjaderstav. Detta medför i sin tur 
en neratgamde rörelse p8 bakre pendelarmarna och 
hjulparet, viket tenderar att höja fordonets bakre del. 
Framhjulets höjning utjämnas alltia till bakhjulen. 



KONSTRUKTION OCH FUNKTION 

P6 grund av trögheten i fordonets massa kommer 
emellertid momentana ändringar i nAgotdera av hju- 
lutslagen inte att fullständigt utjamnas till övriga hjul, 
utan en viss del av ett hjuls ändrade utslag kommer 
alltid att tas upp av den hälft av fjäderstaven, som är 
infast i hjulets pendelarm. Systemet medger a t t  for- 
donets framanda med relativt litet tryck uppat eller 
nerat kan höjas och sänkas utan att tryckfördelningen 
p& hjulen avsevärt ändras. 

1. Torsionmavensinfästning 
2. OränerhSf 
3. Axelrör 
4. Torrionmav 
5. Torsionsijaderns lagring i axeiröret 
6. Hal för lasbult 
7. Axelrörets lagring i lagerboxen 
8. Ndre sopp för pendelarm 
9. Excentertappar för jusering av bromsbackar 

10. Lock pä bromstrumma 

Motor 

Allmänt 

Motorn är en dieselmotor av typ Scania-Vabis D447. 
Den ar fyrcylindrig, med toppventiler och cylindrar 
placerade i rad, och arbetar enligt fyrtaktsprincipen 
med direktinsprutning. Motorn kan konstruktionsm8~ 
sigt delas in i: 

r mekaniskt system r kylsystem 
r smOrjsystem r elsystem 24 V 
r briinslesystem 

Luft- Anslutning för Olie* 
filter startkamlwruta fvllninnmör . . 

Smörjnippel 
för fläktnavet 

Kilrem- 
spännare 

Reducerventil med 
oljetrycksvakt nwmr 

Bild 73. Dieselmotor 
Bild 12. Detaljbild av #iidringssysternet 

Bränsle- Stopp Temperatur- 
filter mamet vakt 

Pendelarmens rörelse begränsas uppat av en gummi- 
buffert pä ramen och nerat av ett nedre utslagsstopp. 
Vid fladerbrott kommer pendelarmen att ligga an mot 
gummibufferten. Fordonet kan i sädana fall transpor- 
teras med reducerad hastighet och under iakttagande 
av tillbörlig försiktighet. För de bada framhjulen finns 
en upphtingningsanordning med vilka hjulen kan lasas 
i uppfallt lage med lasbultar. Dessa förvaras framför 
verktygsl8dan. 

Vändning av fordonet med handkraft underlattas om 
framre hjulparet lases i uppfällt läge. Detta kan utföras 
sB. at t  man tvingar dragöglan nerat sä langt att man 
kan a t ta  in lasbultarna och Iisa fast hjulparets pen- 
delarmar mot ramens buffertar. När dragöglan sedan 
förs upp cirka 50 cm över marken slapper hjulparet 
kontakten med marken, varefter fordonet kan vändas 
som ett enaxligt fordon. När vändningen är avslutad 
skall man ta bort 18sbultarna sä att belastningen Ater 
fördelas j8mnt pä fordonets b8da axlar. 

Oljetrycks- 
givare 

. 

Temperatur- 
givare 

Varvtal, 
vakt 

I nrprutningr- 
pump 

Laddnings- 
genantnr 

Vatten- Olienivb Matar- 
rximp nicka W ~ P  

Biid 14. Dieselmotor 



KONSTRUKTION OCH FUNKTION 

Mekaniskt system Transmissionsdrev 

Cylinderblocket ar av gjutjärn och är gjutet i ett stycke 
med vevhusets övre del. Cylinderblocket ar försett 
med vata. utbytbara cylinderfoder, som direkt om- 
spolas av kylvattnet. Fodren har upptill en fläns med 
vilken de fixeras i cylinderblocket. 

Kolvar 

Kolvarna ar tillverkade av lättmetall och varje kolv har 
tre kompressionsringar och tv8 oljeringar. De bada ol- 
jeringama skra~ar ner huvuddelen av den olja som 
kastas upp pä &lindervaggarna under motoris gang. 
En tunn oljefilm Iamnas emellenid kvar för smörjning 
av cylinderväggarna. 

Motorn har tv& cylinderlock som tacker tv8 cylindrar 
vardera. Cylinderlocken innehaller ventilmekanism för 
in- och utloppsventiler samt insprutare för br8nslet. 

Vevaxel 

Vevaxeln är av legerat st81 och hejarsmidd. Den ar 
statiskt och dynamiskt utbalanserad. Vevaxeln bärs 
upp av fem ramlager med utbytbara lagerskälar, vilka 
kan bytas ut utan an vevaxeln tas bort fr8n sin plats. 
Ph vevaxelns främre ande narmast generatorn, sitter 
svänghjulet. 

Svänghjulets kuggkrans ar fastsatt med skruvar vid 
hjulat och kan vandas, varigenom kuggkransens livs- 
längd fardubblas. Kamaxeln, branslepumpen, insprut- 
ningspumpen och smörjoljepumpen drivs frHn ett 
kugghjul som sitter pä vevaxelns bakre ände. Fran 
samma axelanda drivs även fläkten, laddningsgenera- 
torn och vattenpumpen med dubbla kilremmar. 

Transmissionens kugghjul ar för tystgang försedda 
med snedskurna kuggar. Genom transmissionen drivs 
kamaxel och insprutningspump med var sin vaxel. me- 
dan smörjoljepumpen drivs av ett kugghjul fran vev- 
axeln. 

Ventilerna ar hängande. De far sin rörelse fran kamax- 
eln genom ventillyftare, lyftarstänger och vipparmar. 
Ventilmekanismen skyddas av tvii kapor av lättmetall. 

Kraftöverföring 

Motorn ar kopplad till generatorn med en elastisk 
koppling, sammansatt av fem gummielement Dessa 
kan bytas, utan an motorn och generatorn behöver 
flyttas isär. Kopplingens konstruktion frarngar av 
biM 15. 

1. Motoraxel 
2. Svanghjul 
3. Krysskil 
4. Anslutningsflans 
5. Kopplingshdvs 
6. Kopplingshalva 
7. Kryukil 
8. Generatoraxel 
9. Bult 

10. L a l e c k  
11. Gummielement 
12. Bult 
13. Kmnmutter 
14. Saxpinne 
15. Pmnskruv 
16. Muffer 
17. Fiaderbricka 
18. Bult 

Bild 15. Kopplingens konstruktion 

Svänghjul 

Svänghjulet ar av gjutjarn och fäst med bultar vid vev- 
axelns bakre Rans. 

Kamaxel 

Axeln ar hejarsmidd och lagrad i tre utbytbara lager. 
Kamaxeln drivs f r h  ett kugghjul som sitter pá vevax- 
elns bakre ände. 

Ljuddämpare 

Ljuddamparen sitter ovanför motorn i överbyggna- 
dens tak Den besthr i princip av tva koncentriska rör 
med ett stort antal hal genom vilka avgaserna passe- 
rar. Förbindelsen mellan motorns utbl8sningsrLir och 
ljuddämparen utgörs av ett i tangdriktningen fja- 
drande rar, som upptar rörelserna mellan den gummi- 
upphangda motorn och överbyggnaden. Mellan ljud- 
damparen och överbyggnaden finns str8lningsskydd. 
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Smörjsystem 

Allmänt 

Smörjsystemet omfattar: 

oljetrhg 
oljepump 
oljefilter 
reducerventil 
oljetrycksvakt 

0 oljetrycksmätare 

Oljan sugs genom en sil fran oljetraget till oljepumpen. 
I silen evskibs större föroreningar. Fran oljepumpen 
trycks oljan genom oljefiltret, där en effektiv rening er- 
halls Efter filtret fördelas oljan dels genom ett olje- 
stamrtir ut till ramlagren, vevstakslagren och kamax- 
elagren, dels genom tv8 kanaier till transmicsionshju- 
lens lager och till ventilmekanismerna. Kolvar, kohnap- 
par, cylinderblock, ventillyftare och kamaxelns kam- 
mar smörjs genom den fran vevaxeln kringkastade ol- 
jan. 

6. Reducerventil med oljetrycksvakt 
7. Brytanordning för periodsmörining av 

~ ~ ~ ~ 

vipparmsmekanismen 
8. Oljeledning till vipparmsmekanism 
9. Smörjning av kamaxellager 

10. Smörjning av vevstakslager 
11. Smörjning av vevaxellager 
12. Annlutning till oljetrycksvakt 
13. Anslutning till oljetrycksnätare 
14. Oljssramrör 

Motorn har ett drskilt ventilationsrör, som förhindrar 
att övertryck uppstar i vevhuset. Röret är konstruerat 
sä, att oljan avskiljs ur vevhusgaserna innan dessa 
Ilimnar motorn. 

OIjetrAget ar utfört med kylribbor och har i botten en 
löstagbar, cylindrisk oljesil. Returoljan fran motorns 
smörjstallen leds in under silen och filtreras innan den 
eter kommer in i oljetraget. Under silen finns en slam- 
ficka och i botten p& denna en avtappningspropp. 

Olja fylls ps genom ett rör till oljetraget. Röröpp- 
ningen sitter strax ovanför batterilhdan. 

Nivan i oljetraget kontrolleras vid stillast8ende motor 
mad en oljemBtsticka, som sitter under bränslepum- 
pen. 

Oljepump 

Oljepumpen sitter p& cylinderblockets framre ramla- 
geröverfall. Pumpen är av kugghjulstyp och drivs med 
ett snedskuret kugghjul direkt fran vevaxelns trans- 
missionshjul. 

Bild 17. Otepumpens arbetssätt 

Bild 16. Smörjsystemet 
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Bild 19. R e d ~ ~ e ~ e f ? t i /  

Oljefiltret ar av självrensande typ och utfört som 
spaltfilter. Det är uppbyggt av ett antal tunna 
platbrickor, som är fastade pa en centrumstang. 
Brickorna kan vridas runt, dels med en hävarm kopp- 
lad till centrumstangen, dels med ett vred pa stangen. 
Hävarmen manbreras fran en panel vid instrument- 
tavlan, och vredet ar atkomligt genom inspektions- 
luckan p4 elverkets undersida. Vid vridningen skrapas 
slammet av platarna och sjunker till filterhusets bot- 
ten. Slammet kan sedan iätt avlägsnas genom ett av- 
tappningshal i samband med oljebyte. Om spaltfiltret 
&r igenslammat kan djan passera genom en över- 
strömningsventil ut till de olika smörjställena. 

1. Stallskruv far fjädertryck 
2. Läsmutter 
3. Fjader 
4. Kolv 
5. Kontakt 
6. TrycKkammare 
7. Imtering 
8. Kabalanslutning 
B. Ledning från oljepump 

10. Lednmg till transmission 

Fran ledningen mellan oljepumpen och spaltfiltret är 
en grenledning uttagen till oljetrycksventilen p8 mo- 
torns högra sida ovanför yaltfiltret. Nar oljetrycket 
stiger till 500 kPa (5 kp/cm ) slapper ventilen igenom 
överskottsoljan, som genom ett rör leds till transmis- 
sionshjulen. 

Oljetrycksventilen fungerar även som tryckvakt. När 
oljetrycket understiger 150 kPa (1.5 kp/un2i sluter en 
kontakt strömmen till magnetfranslaget, varvid mo- 
torn stoppar. Samtidigt tands en röd signallampa, 
märkt FELLAMPA, p& instrumenttavlan. Vakten ar in- 
kopplad när driftornkopplaren star i Iage DRIFT. 

I slutet av oljestamröret sitter en oljetrycksgivare som 
genom elledningar är förbunden med oljetrycksrnäta- 
ren p6 instrumenitavlan. 

Allmänt 

Bränslesystemet visas schematisk p& bild 21 (nästa 
sida). Systemet består av följande enheter: 

o bränsletank e varvtalsregulator 
o briinslepump o magnetfranslag 
e huvudfilter o varvtalsvakt 
L överstr6mningsventiI e luftfilter 
e insprutningspump 
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Nivaalas i bränsletanken 
Atergångsledare för brwsle 
kratrömnmgarentil 
Huvudfilter 
Insprutare 
Läckdierör 
Rör ft&n bränslepump till huvudfilter 
Rör fr&n huvudfilter till insprutningspump 
Tryckrör f r h  insprutninrnurnp till inmrutare 
Luftningsakruv 
Köldsartknapp 
Smörioijepäfyllning till insprutningspump 

BiM 2 1. Bränslesystemet 

Bränslepumpen 15, bild 21, suger oljan fr8n bransle- 
tanken 24 och trycker den vidare genom huvudfiltret 4 
till insprutningspumpens bränslekammare. E t t  särskilt 
pumpelement för varje cylinder trycker sedan bränslet 
vidare genom tryckrören 9 till insprutarna. F r h  in- 
sprutarna sprutas slutligen bränslet finfördelat och 
under högt tryck in i motorcylindrarna. 

Genom överströmningsventilen 3 gar returolja fran 
huvudfiltret och läckolja f r h  insprutarna tillbaka till 
bränsletanken. 

Bränsletank 

Bränsletanken sitter ovanför motorgeneratorn och är 
upphängd i Sverbyggnadens tak Vid tankens bakre 
vänstra sida finns tre nivaglas som tillsammans med 
den elektriska bränslemätaren pB instrumenttavlan vi- 
sar oljenivan. 

PA vänstra gaveln sitter pafyllningsrör fran handpum- 

Handpump för bränsle 
Oljeniv%ör 
BrBndepump 
Handpump för bränslep3fyllnina 
Avtappningskruv 
Bränslerör 
Kran for bränslepafyllningirör 
Avtawninaskran 
Slsmavtappningipmpp 
Ledningsr till bränalenStare 
Avnängnin&ran for bidnsle 
arandetank 

pen, bränslerör med avstängningskran till motorn 
samt aterghngsrör fran överströmningsventilen pA 
huvudfiltret. Dessutom sitter har anslutningen till 
bränslemataren. Tanken fylls med en fast sittande 
handpump och tillhörande 2,5 m gummislang. Slang- 
ens insugningsände har en plugg och insugningshalen 
sitter en bit frsn änden för att förhindra att botten- 
slam följer med när bränsle pumpas upp. Kontrollera 
alltid att slangens ande Sr ren vid pumpning. Pumpen 
är markt med röd färg. Med handpumpen som sitter 
till vänster om motorn kan tanken fyllas p& ca 15 min. 
Mellan pump och tank sitter en avstSngningskran. 

Som reservförfarande kan tanken fyllas genom ett in- 
tag p4 överbyggnadens tak märkt MOTORBRANN- 
OWA. 

Luftningshal för tanken finns pä rese~ntaget p4 ta- 
ket. Detta intag ar nersänkt i taket, och fran försänk- 
ningen g&r ett rör under taket för utspilld olja. Röret 
utmynnar upptill p& överbyggnadens högra sida. 
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Bränslepump 

Inuti tanken finns en filterbehhllare med silduk i vilken 
bränslet far en första grovfiltrering innan det g& vi- 
dare till bränslepumpen. Nederst p& tankens vänstra 
gavel sitter en avtappningskran med en slang, 2.5 m 
lang. 

Bränslepumpen är fastskruvad insprutningspum- 
pen och drivs direkt fran dess kamaxel. Pumpen är av 
kombinerad kolv- och membrantyp med tva ventiler. 
Bränsletrycket bestäms av en tryckfjäder i pumpen. 
Bränslepumpen är försedd med en handpump, med 
vilken bransle kan pumpas fram om systemet blivit 
tömt eller behöver luftas. 

Huvudfilter 

Huvudfiltret är ett parallellkopplat dubbelfilter med in- 
Gtser av specialimpregnerat papper. Filterinsatserna 
skall inte rengöras, utan kontrolleras och eventuellt 
bytas ut i samband med tillsyn. 

Varje filterbehallare har p4 locket en luftningsskruv 
och i botten ett slamavlopp med propp. 

Bränslepumpen levererar betydligt mer bransle än 
vad som erfordras för motorns drift. Overflödigt 
bransle transporteras tillbaka till bränsletanken ge- 
nom överströmningsventilen. Denna börjar öppna vid 
ett övertryck i huvudfiltret pä ca 40 kPa (0.4 kp/cm2) 
och haller ett tryck i systemet pa ca 70 kPa (0.7 kpl 
cm2) vid normal genomströmning, s& att en effektiv 
fyllning av insprutningspumpens pumpelement er- 
hälls. 

Genom att alltid en del av bränslet passerar över- 
strömningsventilen erhA11s en kontinuerlig luftning av 
huvudfiltret och bränsleledningen. 

Insprutningspump 

Insprutningspumpen fördelar bränslet till de olika cy- 
lindrarna vid rätt tidpunkt och i kvantiteter som mot- 
svarar motorns belastning. Pumpen är försedd med 
en kamaxel, som drivs frán ett av transmissionshjulen i 
motorns bakanda. Kamaxeln p&verkar pumpeiemen- 
ten, ett för varje cylinder, vilket medför att kammar- 
nas lägen och därmed ock& tiden för insprutningen 
bestäms av vevaxelns ställning. 

Varje pumpelement bestar av en kolv och en cylinder. 
Dessa är noggrant passade tillsammans och utgör en 
enhet. För reglering av branslemängden är kolven 
vridbar och försedd med en snedkant, och ett axiellt 
spär för nollmatning. 

Fän- F h  
mutter för her- 
för fil- Luft- sham Luft- F&rnutter 
tsrbs nings- nings- nings- för filter 
hållare, skruv ventil ol«uu bshNlare 

I 

Tätning* 
ring 

Finer- 
insats 

Tätniw 
ring 

Fjäder 

Avtappningsproppar 

Bild 22. Huvudfilter 

Kolven vrids i cylindern av en reglerst&ng, som far sin 
rörelse fran en varvtalsregulator. Maximimangden till- 
fört bränsle bestäms av en anslagsskruv, som begrän- 
sar reglerstángens rörelse och darmed kolvens vrid- 
ning. Anslagsskruven är noggrant injusterad av mo- 
torfabrikanten och plomberad. 

För a t t  underlätta start vid Iága temperaturer finns pá 
insprutningspumpen en köldstarianordning. Denna 
medger ytterligare förskjutning av reglersthgen, SA 
att större bränslemängd erh8lls vid starten. 

Insprutningspumpen har propp f6r oljepáfyllning, olje- 
nivárör och luftningsventil. 

I. Owe reglerkant 
2. Snedkant 
3. Nollastspar laxielltl 

A. Kolven i nedredödpunkten. Branslet strömmar in 
B. Geometriska pumplagas början. Kolvmi Ovre reg- 

lerkant stanger hålen 
C. Insprutning. Kolven trycker brhnslet uppht 
D. Gmmetnska pumpslagets slut. Snedkanten frilagsr 

~terströmningshttlet 

Bild 23. Insprutningspumpens arbetssätt ifullmaining) 
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Varvtalsregulator 

A. Nollmatning: Koiven vriden till vanner sa at vertikala 
sråret frilägger högra kanten. Pumpningen upphör helt 

B. Delmatning: snedkanten frilägger SterströmningrMlet 
efter en del av pumpslaget 

C. Fullmatning: effektiva kolvslaget motsvarar maximala 
mangden bränsle 

Bild 24. lnsprutningspumpens arbets* (mangdreg- 
kring/ 

Insprutare 

Fran pumpelementen i insprutningspumpen pumpas 
bränslet genom tryckrören över ett stavfilter till in- 
sprutarna och genom en kanal i insprutarna leds det 
vidare till insprutarnas halspridare. Spridarnalen i 
halspridaren lyfts fran sätet d8 bränsletrycket uppg8r 
till 17.5 MPa (175 kp/cm2) och bränslet sprutas d i  ge- 
nom fyra hal i halspridaren in i förbranningskamma- 
ren. Halens diameter är eqdast 0.25 mm, vilket i för- 
ening med det höga bränsletrycket gör att bränslet 
sprutas i förbränningskammaren i dimform och full- 
ständigt blandar sig med luften i förbränningsrummet. 
Läckolja fran insprutarna leds genom ett gemensamt 
rör, anslutet till överströmningsventilen p8 huvudfilt- 
ret, tillbaka till bränsletanken. 

Det ovannämnda stavfiltret tjänstgör som spärrfilter 
för sädana föroreningar som kan komma in i tryckrö- 
ren när dessa har varit borttagna. 

För att varvtalet skall hallas konstant vid varierande 
belastning är motorn utrustad med varvtalsregulator. 
Denna är hopbyggd med insprutningspumpen och 
drivs fran pumpens kamaxel över en kuggväxel med 
utväxlingsförMllandet 3 1 .  

Motorns varvtal ställs in med varvtalsregulatorns 
phdragsarm. Denna styr reglerstangen över ett häv- 
armssystem, sä att rätt mängd bränsle sprutas in. 

När motorn startas börjar regulatorvikterna att rotera 
med kamaxeln. Genom centrifugalkraftens inverkan 
tvingas vikterna ut fran axeln till ett läge som motsva- 
ras av motorns hastighet. Regulatorvikternas rörelse 
överförs över vinkelarmarna, länkstangen och regula- 
torarmen till reglerstangen, som ställer in den bränsle- 
mängd som bestäms av padragsarmens läge. 

Nar varvtalet ändras. till exempel genom att belast- 
ningen ändras, kommer även regulatorvikternas läge 
att ändras. Denna rörelse överförs, som tidigare 
nämnts, till reglerstangen och medför en ändring i 
bränsletillförseln. Vid ökad belastning ökar &ledes 
bränslemangden och omvänt, för att konstant varvtal 
ska bibehallas. 

1. Padragsarm 8. Regulatorarm 
2. Skyddsfiader 9. Vinkalarm 
3. Medbringare 10. ReslerstBns 
4. Axel för bygel 11. Stopparm 
5. Bywl 12. Regulatorfiader 
6. Axel för regulatorarm 13. Regulatorvikter 
7. LmkstBng 14. Kamaxel 

Bild 26. Vatvtalsreguk+torns arbetssätt 
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Magnerfranslag 

Bild 27. Magnetfr4nslag 

Nödstopp 

l .  R6rlig kontakt 
2. Fart kontakt 
9 Trvckpinne rom päuerkar 

den rdrla kontakten 1 
P. HBllindning 
5. Oraglindning 
6. Ankare 

P& varvtalsregulatorn sitter en elektriskt manövrerad 
franslagsanordning, som paverkar insprutningspum- 
pens reglerstang över ett länksystem. 

Om motorn har för högt varvtal, för lagt oljetryck eller 
för hög temperatur far magnetfranslaget stoppimpul- 
ser, varvid bränsletillförseln till motorn stängs och 
motorn stannar. 

Magnetfranslaget far även stoppimpulser över drift- 
omkopplaren nar den ställs i Iage STOPP. 

Magnetfr6nslaget är försett med skydd mot avgasrö- 
rets värmestr8lning. 

Vid stoppimpuls flyter en ström genom draglind- 
ningen 5, bild27 och hallindningen 4. Magnet- 
franslagets ankare 6 dras da inat och vid slutet av 
denna rörelse paverkar ankaret tryckpinnen 3 som 
bryter kretsen till draglindningen över den rörliga kon- 
takten 1. HNindningen 4 haller ankaret i indraget läge 
tills stoppimpulsen bryts. 

Nödstopphandtaget (bild 251, är med ett Ianksystem 
kopplat till insprutningspumpens reglerstang. Om 
handtaget förs mot kylaren paverkas reglerstangen 
och bränsletillförseln till motorn stängs, varvid denna 
stannar. 

Varvtalsvakt 

Bakom insprutningspumpen sitter en varvtalsvakt 
sorn över ett snackhiul drivs av samma transmissions- 
hjul som insprutningspumpen. Varvtalsvakten tjänar 
sorn övervarvsskydd för motorn. 

Om motorns varvtal överstiger tiiiiltet varde slungas 
centrifugalvikterna utat, varvid lyftaren sluter varv- 
talsvaktens reläkontakt. Flelat slár d& till och far Själv- 
Mllning, samtidigt som en stomförbindning @r ut 
fran kontakten S till magnetfranslaget, som stoppar 
motorn. För att p8 nytt starta motorn d s t e  man 
bryta spänningen till varvtalsvakten ett ögonblick ge- 
nom att st6lla driftomkopplaren i lage START. Varv- 
talsvaktens relä atergar da till vilolaget. 

I I 1. Axel 
2. Lyftare 
3. Centrifugalvikt 
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Fiadranda rör 
/ 

Ljuddämpare Luftiiltw 
l / Kylsystem 

Iwp~tningspump 

Bild 29. Detaljbd av motorn 

Luftfiler 

Motorn har tv6 parallellkopplade luftfilter av oljebads- 
typ, placerade framför och ovanför kylaren. Filtren är 
genom ett gemensamt rör förbundna med insug- 
ningskanalerna i cylinderhuvudena, 

Temps Ter- Tempe- 
ratur- m- ratur- 
vakt stat givare Kran 

\ \ i  / 

Handpump 
för pWyll- 

- ningav kyC 
vätska 

Kranar 

Anslutning 
till motor- 
v%mare 

Kyl- Kran för av- 
vatske tappning av 
pump kylvätska 

BiM 30. Kylsystemet 

Motorn är vätskekyld. Kylvätskepumpen suger kyl- 
vätskan fr8n kylarens nederdel och trycker in den i 
motorblocket. Efter genomströmning av motorn g& 
vätskan &ter in i kylaren. Kylsystemet omfattar föl- 
janife enheerer: 

e kylare 
o kylvätskepump 
e kylfläkt 
e termostat 
e temperaturmätare 
e temperaturvakt 

Kylare 

Kylaren är av celltyp och förenad med cylinderblocket 
och kylvätskepumpen genom gummislangar. Mellan 
kylaren och kylargallret sitter en ställbar kylargardin, 
som manövreras fran instrumentpanelen. 

Kylvätskan fylls pa med en fast monterad handpump 
och tillhörande slang. Slangen är 2.5 m lang och har i 
insugningsänden en träplugg. OvanfBr denna finns en 
perforerad del, som släpper igenom kylvätskan men 
hindrar föroreningar att komma in i kylsystemet. 
Handpumpen är markt med bl8 färg. P6 bakre delen 
av 6verbyggnadens tak finns ett intag märkt KYL- 
.VATTEN. Detta intag används som reserv f& pHfyll- 
ning av kylvätska. 

Kylaren töms genom en avtappningskran pä returrö- 
ret mellan kylaren och kylvätskepumpen. PA avtapp- 
ningskranen sitter en slang, 2,5 m lang. 

Kylvätskepump 

Med kylvätskepumpen pumpas kylvätskan fran kyla- 
ren in i cylinderblockets kylkanaler, där den spolar om- 
kring cylinderfodren. Friln cylinderblocket g& kyhrats- 
kan till kylkanalerna i cylinderhuvudena och kyler in- 
sprutarnas nedre del och utloppsventilernas säten. 
Kylvätskan leds därefter tillbaka till kylaren. Kylvätske- 
pumpen är av centrifugaltyp och har självtätande gra- 
fitlager. Den drivs frbn vevaxeln av laddningsgenera- 
torns genomgaende axel. 

Kymäkt 

P4 motorns bakre kortsida sitter kylfläkten, som är ex- 
centriskt lagrad i tv8 kullager och drivs av vevaxeln 
med tvá kilremmar. Genom att ställa om den excentri- 
ska lagringen kan man spänna kilrehmarna. 
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3 
Anslumiq för ledning 
fran rtanklpmhgruta 

2 

i 

&kr"" 
för flaktaxel 

W k  för rp.nning 
av fläktrsmmar 4 6 6 7  

1. Kylvätskeintag 
2. Anslutning för tempraturgivare 
3. Till kylare 

BiM 3 1. KylflaM 4. Avstängningsventil för kylare 
5. Atergångsrör till kylvätskepump 
6. Slitsar för genomsläppning av kylvatska 
7. Ring för avstängning av slitsarna 
8. Termstatbälg 

Termostat 

Termostaten sitter pil termostathuset i förgrenings- 
punkten till kylvätskepumpen. motorn och kylaren. Vid 
kvlvätsketem~eraturer under cirka 77" C är kvlaren 
bórtkopplad. och kylvätskan g8r dil friln motorn brekt 
till kylvätskepumpen. Sa snart kylvätsketemperaturen 
stigit till cirka 7 7 O  C öppnar termostaten, sä att kyl- 
vätskan fritt kan cirkulera genom kylaren. Samtidigt är 
iltergilngsledningen helt eller delvis stängd. 

Temperaturmätare 

Temperaturmätaren, som sitter pil instrumenttavlan, 
anger kylvatskans temperatur sedan vätskan passerat 
cylinderblocket. Mätvärdena överförs genom en kabel 
friln temperaturgivaren pä termostathuset. 

Bild 32. Termostat 

Temperaturvakten skyddar motorn mot övertempe- 
ratur. Vakten sitter pil kylvatskeröret som g8r ovanp8 
motorn. Dil kylvatskans temperatur är 92-9P C siuter 
en elektrisk kontakt strömmen till magnetfr8nsiaget, 
varvid motorn stoppas. Samtidigt tänds en röd signal- 
lampa märkt FELLAMPA, p8 hstrumenttavlan. Kon- 
takterna öppnas ater dil kylvätsketemperaturen sjun- 
kit ti1185' C. Temperaturvakten är i funktion endast d& 
driftornkopplaren star i läge DRIFT. 

Bild 33. Tempersturvakt 
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Allmänt 

Motorns elektriska system är utfört för 24 V iikspän- 
ning och omfattar: 

batteri 
laddningsgenerator 
laddningsregulator 
startmotor 
belysningsutrustning 

Batteri 

Batteriet besar av fyra 6 V 114 Ah eller av tv6 12 V 
114 Ah blyackumulatorer. kopplade i serie. Ackumula- 
torerna är placerade i en gemensam battecikda p& 
motorns hmra sida. Mellankopplhgskablar och hu- 
vudkablar för plus och minus finns i batterikidan. Bat- 
teriladan är sä utförd att en uppvarmningsanordning 
kan läggas in under batterierna, och &dans vaggar 
och lock kan förses med värmeisolering. 

- Laddningsgenerator 

Generatorn sitter p8 motorblockets vanstra sida och 
drivs av vevaxeln genom en kilrem. Den har en maxi- 
mal effekt av 300 W och är försedd med störnings- 
skydd. 

DF Fäituttag 
D+ Strömuttas 
O- Jordanalutnirig 

Bild 34. Laddningsgenerator 

1. Inatrumentbelyu>ina 
2. Lampa Vaktkontroll 
3. Lampa Fel 
4. Lxiftomkopdare 
5. Strömatallam för 

inptrummrbelyoning 
6. Unaq för 24 V 
7. Säkringar B A 
8. Strömrtallare för ¶art 
S. Säkring 23 A 

10. BränslemBtara 
11. Tempraturmätare 
12. Oljetryckmiatam 

13. Lampa Laddning 
14. Larnp s a n  
15. Temperatumivare 
16. OlieDyEksgivare 
17. Batteri 
18. Bränslenivågivam 
19. Temperaturvakt 
20. Olgetryckrvakt 
21. Varvtalwkt 
22. Mamm6nslag 
23. Stsnmomr 
24. Laddningypneratn 
25. Laddningsrenulator 

Bild 35. Elsystemet 24 V 

Till laddningsgeneratorn hör en laddningsregulator. 
som sitter p$ en pl8tvinkel p8 ramen till vänster om 
kytaren. Regulatorn bestar av ett spanningsreia, ett 
strömrelä och ett backstrBmsrelä. 

När generatorn stär stilla eller g& med lagt varvtal lig- 
ger reläerna i viloläge enligt bild 36. Om generatorns 
vaM& ökar. ökar även generatorspänningen och 
backströmsrelät slhr till och sluter generatarspän- 
ningen till batteriet, vilket börjar ladda. Om genera- 
torns vaMai ökas ytterligare sä att spänningen blir för 
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hög, siar spanningsrelät till. Härvid bryts generatorns 
magnetiseringskrets och generatorns spänning sjun- 
ker tills spanningsrelät ater slar i f r h  Detta förlopp 
upprepas flera ganger i sekunden, sä att spänningen 
fran generatorn stabiliseras till lämpligt värde. 

Anslutning 
1 

Str6mregulator Bakstromsmid 
for stom I 

När generatorns spänning är lägre än batteriets kom- 
mer strömmen att g8 fr&n batteriet rill generatorn. 
Denna ström passerar genom övre lindningen pä 
backströmsrdttt och ger upphov till ett magnetfält, 
som motverkar fältet frän den undre lindningen. Relät 
kommer d& att sl& ifrän och bryter samtidigt ström- 
men fran batteriet, sä att detta inte laddas ur over g 4  
neratorn. 

Om generatorströmmen bli för stor, siär strömrelät till 
och bryter generatorns rnagnetiseringskrets. Nar 
strömmen minskat tifl tilt&tet varde sk& rebt ifr8n och 
generatorn lämnar ater spänning. Pa detta sätt be- 
gränsas generatorströmmen. 

ledning f r h  
generstornr rotw fältledning Anslutning far 

batteriledning 

2 Omkopplare 

Kuggdrev Kommutator 

Da laddningen upphör, tänds en kontrollampa märkt 
LADDNING pa elverkets instrumenttavla. 

Startmotor 

Startmotorn sitter vid svänghjulsk5pan pä motor- 
blockets högra sida. Kuggdrevet kan förskjutas axiellt 
pA rotoraxein i en gänga med brant stigning. Förskjut- 
ningen utförs av en elektromagnetiskt manövrerad 
hävarm. 

När havarmen skjutit fram drevet precis sä hngt att 
kuggarna börjar spara in i svänghjulets kuggkrans, gör 
magnetkärnan kontakt med kontaktbryggan pä start- 
motorn, varvid ankaret börjar rotera. Kuggdrevet, 
som möter motstand fran kuggkransen, följer rörelsen 
genom at t  skruva sig utät i sin gänga och p4 sä sätt 
fullborda inkuggningen. Om kuggdrevet vid havar- 
mens framskjutning skulle komma kugg mot kugg är 
kontaktbryggan fortfarande sluten, eftersom kugg- 
drevet är fjädrande förbundet med styrhylsan. och 

Start- 

Bild 36. Laddningsre@dator W 37. Startmotor 
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hävarmen därför inte hindras i sin rörelse. Ankaret 
börjar a l l td  även i detta fall att rotera, och drevet fök 
jer med tills kuggarna kan g6 i varandra. 

Först när kuggdrevet förskjutits tillräckligt Mngt ut 
överförs startmotorns hela moment till motorns 
svänghjul. Svänghjulets hastighet ökas sä snart mo- 
torn tänder. varvid kuggdrevet maste följa med. Här- 
vid frikopplas drevet fran ankaraxeln, men kvarstan- 
nar likväl i kuggkransen till dess hävarmen aterförs till 
sitt vilolage av en Aterghngsfjader. 

Belysningsutrustning 

Belysningsutrustningen bestar av skalbelysningslam- 
por och spänningsuttag. Lamporna tands och släcks 
med st&nstallaren INSTRUMENTBELYSNING TILL 
- FRAN. Spänningsuttagen är avsedda för anslutning 
av sladdlampor och märkta UTTAG 24 V. 

Starkströmsdel 

Allmänt 

Vaxelströmsanlaggningen omfattar följande enheter: 

e vaxslströmsgenerator 
e jordfels- och överspänningsbrytare 
e instrumenttavla 

uttagstavla 

Växelströmsgeneratorn lämnar en trefas växelspan- 
ning av 3 x 230 V. ~nstrurnen~trömställare och övriga 
för starkstromsanläggningens skötsel erforderliga or- 
gan sitter pä den gemensamma instrumenttavlan. 
FrAn generatorn tas spänningen ut till hylstag p8 ut- 
tagstavlan. 

Växelströmsgenerator 

Växelströmsgeneratorn ar en fyrpolig synkrongenera- 
tor av ytterpolstyp, dvs den har stillastaende poler 
och roterande ankarlindning. Den ar självreglerande. 

Generatorn är chocksäker och ska kunna arbeta säval 
i stark kyla, -40° C, som i kraftig värme + 40° C. Isola- 
tionen är fuktsaker och alla delar är rostskyddsbe- 
handlade. 

Statorhuset är svetsat. Lagersköld (slapringssidani 
och fläns (drivsidan) är av stalgjutgods. Axeln ar kraf- 
tigt överdimensionerad för att nerböjningen vid chock 
ska bli sa lag att rotorns platpaket inte siar mot po- 
lerna. p& axeln sitter släpringar, kommutator, nav av 
st8lgjutgods med rotorplat, kylfläkt och matarankare. 

Navet är krympt pá axeln och fixerat med en kil. Ro- 
torplaten halls fast med pressflansar av stAlgjutgods. 

Platen i matarankaret sitter direkt pä axeln och ar ra- 
diellt fixerad med en kil, axiellt med pressflansar. 

Lindningen p& huvudankaret är en tvaplanslindning, 
vars härvändar ar fixerade med siliumringar, bultade i 
pressflänsarna. Ringarna har ett laxspar för balanse- 
ringsvikter. 

Mataren ar försedd dels med en lindning som ar 
kopplad i serie med ankarlindningen, dels med en lik- 
strömslindning, vars nerledare till kommutatorn ligger 
i huvudankarets spar. Matarankarets hanrändar är ge- 
nom bandage säkrade mot centrifugaIp8kanningar. 

Polerna är fastsatta i statorringarna med tva bultar 
för vardera pol. Faltlindningarna för varje pol ar upp- 
delade i tv8 härvor mellan vilka kylluften passerar, för 
att kylningen skall bli sä effektiv som möjligt. 

Bild 38. Vaxelströmsgenerat0r 

Den magnetiska kretsen för mataren duts över en 
polring med utpräglade poler av massivt jbrn. Ringen 
ar infäst i en cylindrisk Mllare. som ar fastsatt i lager- 
skölden p& dnvsidan. Luftgapet kan ställas in med en 
anordning pli ringen. 

Släpringsborstarnas och kommutatorborstarnas hal- 
lare sitter p8 en gemensam anordning. som är infäst i 
lagerskölden. 
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Saväl borstar som polringar är perifert ställbara. Nor- 
malinstallningen är markerad med röda märken. 

Lagren ar kraftigt överdimensionerade med hänsyn till 
chocksäkerheten. Lagret p& släpringssidan är ett axi- 
allager. För att lagren vid chocker i axiell riktning inte 
ska utsättas för slag (och därigenom förstöras) är de 
förspanda med fjäderbrickor. sorn är & anbringade 
at t  de @verkar det lager som ligger p5 drivsidan. Har- 
igenom blir bada lagren förspända med samma kraft, 
och hindrar kraften vid stötar att växla riktning. 

Generatorns flans har ett fönster p3 översidan för att 
man skall kunna byta ut kopplingselement utan at t  ta 
isär elverket. 

Anslutningsboxen sitter p5 generatorns översida. 

Generatorn har tv8 inspektionsluckor pB slapringssi- 
dan och tv3 pA matarsidan. Luckorna sitter p8 genera- 
torns översida. Generatorn ar helt tät DB undersidan i 
höjd med axelcentrum, &när som p3 t& hal p3 under- 
sidan för kondensvatten och avrinning. P& grund här- 
av kan man kortvarigt sänka ner generatorn i vatten 
till axelhöjd utan att den skadas. 

Ventilatorn ar av radialtyp och suger kylluft förbi släp- 
ringar och kommutator dels genom navet för platpa- 
ketet, dels mellan faltlindningarna. Luften sugs in ge- 
nom den spalt som finns pa slspringssidans inspek- 
tionsluckor. Utgaende kylluft passerar motsvarande 
spalter p8 matarsidans luckor, som är fbrsedda med 
kylluftsledpl5tar. 

Om magnetiseringslindningen hos en synkronmaskin 
genomflyts av en likström alstras ett visst polflöde, 
som vid rotorns rotation inducerar en elektromotorisk 
kraft i ankarlindningen. Ar generatorn trefasig erhalls 
en trefasspänning mellan generatorns uttag. Om ge- 
neratorn belastas med en symmetrisk trefasbelast- 
ning genomflyts ankarlindningarna av en ström som 
Bstadkommer ett i förhallande till lindningarna rote- 
rande flöde. Detta flöde roterar med samma hastighet 
som maskinens rotor och blir därför stillastaende iför- 
hallande till polerna. Det av belastningsströmmar be- 
roende flödet förenar sig med det polflöde, som lik- 
strömmen alstrar i f8ltlindningen till ett resulterande 
flöde. Mot det resulterande flödet svarar en viss elek- 
tromotorisk kraft, sorn driver fram den aktuella 
strömmen. Om strömmen är rent induktiv, cos P = 0, 
verkar den direkt motmagnetiserande. Detta betyder 
att generatorspanningen sjunker da den belastas med 
en induktiv ström vid en viss magnetiseringsström 
och ett visst varvtal, Aven vid rent resitiv belastning, 
cos P = 1, och lika stor ström faller spänningen, men 
mindre an vid induktiv belastning. 

Minskningen i sp8nningsfallet beror pB att det flöde 
som belastningsstr6mmen alstrar nu ligger 90° 
(elektriska grader) fbkjutet  och aledes inte verkar i 
polens riktning utan i tvarriktningen, varför dess av- 
magnetiserande verkan inte blir & stark som vid in- 
duktiv last. Belastningsströmmens avmagnetiserande 
verkan ar säledes beroende av storlek och fasvinkel 
hos strömmen. 

För att utspänningen skall fhrbti konstant vid olika be- 
lastning maste &ledes magnetiseringsströmmen än- 
dras pa visst bestämt sätt. Som frarngar av det ovan- 
stäende. erfordras vid viss .storlek p4 beiast- 
ningsströmmen en kraftigare magnetisaringsström 
vid induktiv last an vid resistiv last för att kompensera 
belastningsströmmens motmagnetiserande verkan. 

Nedan beskrivs hur generatorn fungerar och hur 
spänningen genom kompoundering Wlls konstant vid 
olika belastning. För enkelhetens skull ar generatorn 
ritad tvapdig, se bild 39. 

1. Statorhus 
2. Rotor med generatoraxel 
3. Kylfläkt 
4. Kopplingsplint 
5. Växelströmslindning 
6. Likströmslindning för magnetiseringen 
7. Kommutator 
8. Polskor 
S. Fäitlindning 

10. RqlermotstSnd 
11. Slapringar 
12. Polring 
13. Kompaunderinmlindning 
14. Borstar 

Biid 39. Generatorns iindningar 
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Av bild 39 framgar att generatorn är av ytterpolstyp 
med ankarlindningen ~ rotorn Ankarlindningens 
faser är anslutna till var sin Y-kopplad kompounde- 
ringslindning, belägen p8 mataren. spänningen tas 
över släpringar fran de tre faserna. Dessutom har ge- 
neratorn en extra släpring för uttagning av nollpunk- 
ten. 

Mataren har utom kompounderingslindningen en lik- 
strömslindning, vars nerledningar till kommutatorn lig- 
ger i botten p& huvudankarets spar. 

Faltlindningarna är kopplade i serie och anslutna till 
borstarna p& kommutatorn över en installningsreos 
tat. 

När generatorn roterar induceras p& grund av det re- 
manenta flödet hos generatorn en spänning i lik- 
strömslindningens nerledningar. Denna spänning lik- 
riktas av kommutatorn och driver fram en ström i falt- 
kretsen. Strömmen ökar flödet, och därmed induce- 
ras i nerledningarna en större spänning, som förmar 
driva fram en ännu större magnetiseringsström. 
Strömmen ökar tills jamvikt inträder, vilket sker d6 det 
totala spänningsfallet i fältkretsen är lika med den i lik- 
strömslindningen inducerade elektromotoriska kraf- 
ten. 

DB nu generatorns magnetiska krets genomflyts av 
ett visst flöde induceras givetvis även en viss spän- 
ning i ankarlindningarna, vilken kan tas ut p6 an- 
slutningarna till släpringsborstarna. Generatorn Iäm- 
nar da en viss tomgangsspänning, och i fsltkretsen 
flyter den likström som fordras för tomghgsmagne- 
tisering eller grundmagnetisering. Tomgangsmagneti- 
seringen ställs in med inställningsreostaten, och där- 
med kan även tomghngsspänningen regleras till ön- 
skat värde. 

När generatorn belastas med en symmetrisk belast- 
ning förorsakar belastningsströmrnen en motmagne- 
tisering, sorn är beroende av strömmens storlek och 
fasläge. För att kompensera motmagnetiseringen och 
därmed alstra en konstant spänning lika med tom- 
gangsspänningen behövs ett tillskott i magnetise- 
ringsströmmen, vilket likaledes är beroende av storlek 
och fasvinkel kos 9) hos belastningsströmmen. Detta 
astadkoms med hjälp av kompounderingsmataren. 
Belastningsströmmen frambringar i mataren ett flöde 
som roterar i förhallande till kompounderingslind- 
ningen. Flödet star stilla i förhallande till rummet och 
inducerar i matarens likströmslindning en spänning. 
Denna adderas till den redan vid tomging i nerled- 
ningarna inducerade spanningen, varigenom magneti- 
seringssirömmen ökar. Ar belastningen rent induktiv, 
cos 9 = 0, uppstar ett flöde i mataren med maximum 
mitt för polens medelpunkt. Spänningen i matarens 
likströmslindning. och den inducerade spänningen i 
nerbringarna har samma fasläge och adderas till var- 
andra. Vid rent resistiv belastning, cos 9 = 1, har 
dessa bada spänningar ett fasläge SO0 frsin varandra, 

varigenom tillskottet till magnetiseringen blir mindre 
än d4 belastningen är induktiv. Detta svarar ju ocksä 
mot att generatorn behöver mindre magnetisering vid 
resistiv last. 

Det framgar sälunda att en tillsatsmagnetisering er- 
halls fran kompounderingsmataren vid belastning. 
Tillsatsmagnetiseringen adderas till grundmagnetise- 
ringen, och är beroende av säväl belastningens storlek 
sorn effektfaktor. 

Spänningens varvtalsberoeende 

spänningens varvtalsberoende uppgar till ca 1.5 % 
per % varvtalsndring, och ar ungefär lika stort vid 
tomg8ng som vid belastning med viss konstant ström. 

Eftersom det är ett visst samband mellan varvtal och 
aktiv belastning, kan varvtalsberoendet kompenseras 
genom att kompounderingsgraden görs högre än den 
som motsvarar konstant spänning inom belastnings- 
omradet vid konstant varvtal. 

Förhallandet belyses bäst med ett exempel. Vid 
cm V = 0.8 och fullast (50 kVA) är den aktiva effekten 
40 kw. Dieselmotorns varvtal minskar 4 % vid över- 
girig fran tomgang till full-last. Detta innebär att 
spänningen p3 grund av varvtalsberoendet skulle falla 
4.1.5 = 6 %. En ökning av kompounderingen pA 6 % 
är &ledes nödvändig. Generatorn har allt& vid kons- 
tant varvtal en stigande spänningskarakteristik & att 
vid cos 9 = 0,8 och full-lastström är spänningen 6 % 
högre än i tomgang. 

Kompounderingsgraden ställs in genom ändring av . 
luftgapet p6 kompounderingsmataren. Om luftgapet 
minskas ökas kompounderingen och tvärtom. Luftga- 
pet ställs in med en arm, som paverkar en expander- 
anordning pB polringen. Armen har flera lägen, varav 
de yttersta är betecknade SOLO och PARALLEL. 
SOLO svarar mot högsta kompoundering, PARAL- 
LELL mot lägsta. 

Kompounderingsvinkeln ställs in genom att man vri- 
der matarens polring. Normalt är polringen & inställd 
att en polmitt p i  ringen svarar mot en polrnitt p6 mot- 
svarande huvudpol. I 
Möjligheten att ställa in kompounderingsvinkeln kan 
utnyttjas för inställning av kompounderingsgraden vid 
olika cos 9. I det följande antas att kompounderings- 
graden är lika vid cos 9 = 0.8 och cos 9 = 1 vid kon- 
stant varvtal. Da skulle enligt föregiende exempel 
spänningen vid ett varvtalsfall pa 4 % hos drivmotorn 



Mllas konstant inom belastningsomradet vid 
cos 9 = 0.8, men falla vid cos v = 1 och stigande be- 
lastning. Vid full-lastström, cos 9 = l, tas 50 k w  ut 
fran generatorn. Varvtalet skulle d& falla 
50140.4 = 5 %, vilket motsvarar ett varvtalsbe- 
roende spänningsfall p8 5. 1.5 = 7.5. Eftersom kom- 
pounderingen ökats med 6 % skulle alltsä spänningen 
falla till 6 - 7,5 = -1,5 % i detta fall. 

För att kompenseringen skall bli fullständig erfordras 
allt& vid konstant varvtal en ökning av kompoun- 
deringen pä 7.5 % vid cos9 = 1 och pa 6 % vid 
w s  9 = 0,8 och full-last. Detta kan även Bstadkom- 
mas genom lämplig kombination av kompounderings- 
grad och kompounderingsvinkel. 

Kompounderingsvinkeln har vid generatorns leverans 
fran fabriken den inställning som är bäst lämpad för 
normal elverksdrift och far inte ändras annat än vid 
speciella driftförhallanden. Endast särskilt utbildad 
personal far utföra sädan ändring. 

Stötbelastning 

Vid plötslig, stor belastning minskas spänningen plöt- 
sligt Den maste d6 sä snabbt som möjligt höjas ge- 
nom att magnetiseringsströmmen ökas sä snabbt 
som möjligt. Fältet hos generatorn har emellertid en 
viss tröghet och motsätter sig därför ändringar i 
strömmen. För att kunna öka magnetiserings- 
strömmen snabbt maste man p& grund härav normalt 
ha tillgang till ett överskott i regleringseffekt. I detta 
fall är emellertid betingelserna gynnsammare av tv4 
skäl. För det första induceras vid belastningsstöten en 
ström i magnetiseringslindningen, som strävar att öka 
flödet, och för det andra induceras i tillsatsmataren en 
spänning sorn strävar att Öka magnetiseringsström- 
men. 

I samma Ögonblick sorn belastningsströmmen upp- 
star börjar säledes en reglering för att Bstadkomma 
det nya magnetiseringstillstgndet sorn erfordras för 
att spänningen ska bibeh8llas. Hela förloppet utspelas 
DB cirka 0.2 s. 

Radioavstörning 

Generatorn har störningsskydd, som är anslutna mel- 
lan godset och släpringsuttagen och mellan godset 
och kommutatorborstarna. Störningsskydden är fast- 
satta med klammer innanför statorhöljet. Förbattrad 
radioavstörning planeras att införas. 

Skyddsjodning 

Generatorns nollpunkt kan kopplas till gods pä tv8 
olika sätt. dels över ett motstand och dels direkt till 
gods över omkopplaren INKOPPLAD - FORBIKOPP- 
LAD. 

Normalt skall omkopplaren vara plomberad i Iäge IN- 
KOPPLAD. I detta iäge ar jordfelsbrytaren inkopplad 
och generatorns nollpunkt förbunden med godset 
över ett motstand p8 8,2 kohm. 

Vid drift av Cig 48, EF och F skall omkopplaren st8 i 
Iäge FORBIKOPPLAD. I detta Iäge ar jordfelsbrytaren 
förbikopplad och generatorns nollpunkt förbunden di- 
rekt till gods över omkopplaren INKOPPLAD - FOR- 
BIKOPPLAD. 

Elverket jordas med en kabel och ett jordspett, som är 
avsett att drivas ner i marken p& lämpligt ställe. Detta 
bör väljas s6 att lägsta möjliga jordmotstand erhalls, 
far att elverkets utsatta delar och skyddsledarsyste- 
met skall ligga p& jordpotential. Genom jordningen 
minskas risken för farlig spänningssättning hos ut- 
satta delar, vilket kan inträffa vid fel i elverket och till 
elverket anslutna objekt. 

Varning! 
Elverket skall alltid jordas oavsett om jordfelsbrytaren 
är inkopplad eller förbikopplad. 

Biid 41. Principbiid över skyddsjordningen 
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Jordfels- och Överspänningsbrytare 

Enligt Statens Industriverks elektriska säkerhetsföre- 
skrifter 5109 skall transportabla generatoraggregat 
fr o m 1973 vara utrustade med särskild skyddsut- 
rustning mot elektriska olycksfall. ElverksMrran är 
därför försedd med en kombinerad typ av jordfds- 
och överspänningsbrytare, som vid enpolig jordslut- 
ning eller överspänning automatiskt kopplar bort an- 
slutna belastningsobjekt. 

Bild 42. Jonlfss- och övers@nningsbrytare 

Jordfelsbrytarenheten, som sitter i framre delen av el- 
verkskärran, blir atkomlig sedan man 6ppnat uttags- 
tavlan. strömställare och indikerlampor för jordfets- 
brytarens manövrering och övervakning sitter p4 in- 
strumenttavlan. 

I fredstid far jordfelsbrytaren vara frankopplad endast 
vid drift av Cig 48, EF och F. Genom att man bryter 
plomberingen och ställer strömställaren INKOPPLAD 
- FORBIKOPPLAD i Iäge FORBIKOPPLAD, kopplas 
jordfelsbrytaren bort och indikerlampan FEL tänds 
som varning. Efter avslutad drift skall strömställaren 
&er ställas i Iäge INKOPPLAD och plomberas. 

Under krigsförhallanden kan det intraffa situationer, 
dä elverket trots isolationsfel maste vara i drift. Ett 
&dant fel hindrar i allmanhet inte driften, men risken 
för personskador ökar vid beröring av icke jordslutna 
faser. I ett sädant nödläge - och där isolationsfelet 
inte hindrar driften - kan jordfelsbrytaren kopplas bort 
pä order av ansvarigt befäl, genom att man bryter 
plomberingen och ställer strömstallaren INKOPPLAD 
- FORBIKOPPLAD i läge FL)RBIKOPPLAD, varvid in- 
dikerlampan FEL tänds som varning. 

Varning1 
Möjligheten att vid drift koppla bort jordfelsbrytaren 
f& icke utnyttjas under fredstid. 

Brytaren skall lösa ut för tiverspänning inom intewal- 
let 253-258 V och för enpoliga jordfel vid en jordfels- 
ström inom intervallet 10-15 mA. Utlösninostiden vid 
jordfel Sr h6gst 0,2 s Spijnningsbrytaren raagerar inte 
för överspänningar med kortare varaktighet Sn 0.2 s. 

Brytaren är ansluten till generatorns faser R. S och T 
genom stiften 1, 2 och 3, se bild 43. Faserna kopplas 
vidare till trefaslikriktaren VI-V6 över motstanden R 1, 
R2 och R3. Spänningen efter likriktaren ligget 6ver 
kretsarna R7-R6-R5 och R9-V845 och används bl a 
till strömförsörjning av utlösningskretsen. Denna be- 
st& i huvudsak av en MockerosAlator där transfor- 
matorn T1 och transistorn V9 ingdr. V9 far kollektor- 
ernitterspänning över motstandet R9. Potentialen pi? 
V9:s emitter halls konstant med penerdioden V8. 
Oscillatorn börjar svänga nar transistorn V9 far bas- 
ström. 

Utläsning vid jordfel 

Vid jordfel flyter en felström, dels i kretsen fas - felim- 
pedans (t ex en person) - jord - R15 - generatorns 
mila, dels i kretsen fas - felimpedans (t ex en person) - 
jord -R10 -R1 1 -R4 4 5 ,  se bild 43. 

När den totala jordfelsströmmen överstiger 10-12 
mA uppsthr ett spänningsfall över R4 och R5, som är 
större än summan av zenerspänningen övei V8, 
diodspänningsfallet över W och bas-emitterspän- 
ningsfallet i transistorn V9. 
Den därvid uppkommande basströmmen far transic- 
torn-att börja leda varvid det flyter en ström genom 
lindningen N2 i transformatorn. Därvid bildas ett 
magnetfält i transformatorn som inducerar en span- 
ning i lindningen N1 sa att transistorn V9 leder yiter- 
ligare. Förloppet upprepas tills transistorn ar helt 
bottnad. 

Transistorn V9 kommer alltd att bottna myckcit 
snabbt, Wwid strömpulsen genom transformatorlind- 
ningen N2 även inducerar en spbningspuls i i i ining 
N3 med &dan riktning att tyristorn V10 tänder och 
blir ledande. Nar V10 leder blir stiftet 17 spänningsfö- 
rande, varvid relät K2 drar och bryter spänningen till 
hallspolen p4 kontaktorn Kl, som da slar ifrån och 
kopplar bort anslutna behandlingsobjekt 

Vid normal drift lyser den gröna lampan DRIFT. Den 
strömförsörjs genom transistorn V12 som f& bas- 
ström genom den röda lampan FEL ooh R13 Nar 
skyddet löser ut och tyristorn V10 blir ledande kom- 
mer transistorn V13 att f& basström genom R74 sä att 
den röda lampan FEL tänd+ Samtidigt sjunker potgn- 
tialen pA basen i transistorn V12 & att den stryps och , 

lampan DRIFT slacks. 

1 
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Bild 43. Elschema förjotd'fels- och överspänningsbwtare 

För att &ter koppla in jordfelsbrytaren efter en utlös- 
ning - sedan orsaken till utlösningen har atgärdats - 
finns det p& instrumenttavlan en tryckknapp ATER- 
STALLNING, som vid intryckning bryter spänningen 
till tyristorn V10 varvid relät K2 siar i f r h  Därefter kan 
kontaktorn K1 ater manavreras med tryckknapparna 
KONTAKTOR TILL - FRAN. 

Utlösning vid överspänning 

Om spänningen p& faserna ökar. kommer ocka span- 
ningen över R6 att öka. R6 är instaltd s3 at t  anslut- 
ningspunkten mellan R7 och R6 vid överspännings- 
gränsen blir positiv i fbrhallande till anslutningspunk- 
ten mellan R9 och VE. 

Transistorn V9 far da basström genom R8 över trans- 
formatorlindningen N1 varvid transistorn öppnar. I 
övrigt fungerar brytaren p& samma sätt som vid jord- 
fel. 

Provning avjo&Isbrytam 

Efter stan av elverket provas jordfelsbrytarens funk- 
tion genom att man trycker in knappen KONTAKTOR 
TILL och darefter med tmkknaooen PROV simulerar 
jordfel. Spänningen sbl1 brytas, lampan DRIFT 
slockna och lampan FEL tandas Efter provet kopplas 
jordfelsbrytaren in med knappen ATERSTALLNING 
varvid kontaktorn K1 ater kan kopptas till med knap- 
pen KONTAKTOR TILL. 

Vid provning av jordfelsbrytaren begränsas jbrdfels- 
strömmen av motstandet R12 SZI att utlösnings- 
strömmen ligger pa ca 13 mA. 

Jordfelsbrytaren skall aven provas omedelbart efter 
inkoppling av en belastning vars inre koppling Br obe- 
kant. t v  en trefasbelastnina vars mittounktsimoedans 
är far h g  sätter jordfelsbrytaren ur fthktion. ytterlig- ' 

hetsfallet är vid jordad mittpunkt. l !  
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Instrumenttavla 

De instrument och manöverdon som erfordras för el- slutningsplintarna sitter under den med trekantnyckel 
verkets drift ar samlade pä en instrumenttavla som lasbara nedre luckan p i  instrumenttavlan. Utanpi 
sitter innanför den främre luckan p i  överbyggnadens nedre luckan sitter principschema samt stycklista för 
vanstra sida. elverkets elektriska kretsar. 

Huvudsäkringar och instrumentsäkringar är samlade Positionsnumren p i  bild 45 och 46 Överensstämmer 
under den med fyrkantnyckel Iisbara luckan vid reo- med positionsnumren p8 kretsschemat över instru- 
staten för spanningsinstallning. Kopplings- och nätan- menttavlan. 

UTTAGSTAVLA 

'I I I I  

givare, felindikering, laddning & batteri 

KONTAKTOR. VXSTR~MSGENERATOR JORDFELSBRYTARE 

Bild 44. Kretsschema över instrumenttavlan 

Bild 45. lnstrumenttavla, sedd framifran 
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Positionsnyckel till bild 45 

1. Gbgtidmaitare 
2. Frekvensmeter 
3. Voltmeter 
4. 1R.S.T) Amperemeter 
5. Temperaturmätare 
6. Bränslemktara 
7. Oljetrvcksmstare 
8. Signallampe. r M  
9. Signaltampa, grön 

10. Oriftomkopplare 
11. Hylsag24V 
12. Strörnställaie, START 
13. Sakringsdosa 
14. Strömstallare. INSTRUMENTBELYSNING 
15. Voltmeteromkopplare 

16. Reostat far spänningsinpt8llning 
17. Huvudströmstellare, NÄTQGEN 
18. 19. Skap med huvud-och instrumentrakringar 
M. Skap mad nitanslutningrplint 
22. StrbmstMlare, KONTAKTOR FRAN 
23. Strömallare, KONTAKTOR TILL  
24. Strornstallare, PROV 
25. Startkepsalspruta 
26. Pumphandtas till atartrpruta 
27. Handtag för rensning av spaltfilter 
28. Hallare för reglermg au kylargardsn 
46. Strömställare, ATERSTALLNING 
47. Stromstallare for jordfels. och öwrp<ioningsbrytare 
48. Signallampa rOd, FEL 
49. Signaliampa gron, DRIFT 

Biid 46. lnstrumenttavlan sedd bakifdn 

1. GSngtidmätare 
2. Frekvensmeter 
3. Voltmeter 
4. IR.S.T) Amperemeter 
5. Temperaturmätare 
6. Bränslemätare 
7. Oljetrycksmätare 
8. Signallampa. röd 
9. Signallampa, grön 

10. Driftomkopplare 
11. Hvlrtag24V 
12. StrömstäIlars, START 
13. Säkringsdosa 
14. Strömställare. INSTRUMENTBELYSNING 
15. Voltmeteromkopplare 
16. Reostat för spänningsinstäilning 
17. Huvudmömstäilare, NAT-O-GEN 
18. Huvudsäkringar 
19. Instrumentsäkringar 
20. Nätanslutningsplint 
22. Strömtätlare. KONTAKTOR FRAN 
23. Strömställare. KONTAKTOR TILL 
24. Strömställare. PROV 
46. Strömställare. ATERSTALLNING 
47. Strömrtallare för jordfels- och överspänningsbrytare 
48. Signallampa röd. FEL 
49. Signallampa grön, DRIFT 
50. Motstand 
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Alla instrument utom gangtidsmätaren har instru- 
mentbelysning med blan sken. Om ljuset fran drift- 
lampan och vaktkontrollampan är besvarande ur 
rnörklaggningssynpunkt kan det minskas genom att 
man vrider om rosettventilen. 

Signallamporna p3 instrumenttavlan tänds enligt föl- 
jande: 

Driftomkopplaren i Iäge START 
1. Grön signallampa DRIFT tand 
2. Röd signallampa STARTLAMPA tand 
3. Röd signallampa LADDNING tänd 

När strömställaren START har tryckts in, motorn star- 
tat och gatt upp i fullt driftvarvtal 
1. Grön signallampa DRIFT tänd 
2. Röd signallampa STARTLAMPA tänd 

Vid jordfel eller overspiinning 
1. Röd signallampa FEL tänd 
2. Röd signallampa STARTLAMPA tand 

Driftomkopplare i Iäge DRIFT 
1. Grön signallampa DRIFT tänd 
2. Grön signallampa VAKTKONTR tand 

Vid för hög kylvätsketemperatur, för lagt smörjolje- 
tryck eller f& högt varvtal 
1. Grön signallampa DRIFT tänd 
2. Grön signallampa VAKTKONTR tänd 
3. Röd signallampa FELLAMPA tänd 

När motorn stannat 
1. Grön signallampa DRIFT tänd 

2. Grön signallampa VAKTKONTR tänd 
3. Röd signallampa FELLAMPA tänd 
4. Röd signallampa LADDNING tänd 

Driftomkopplare i Iage STOPP 
1. Grön signallampa DRIFT tänd 
2. Grön signallampa VAKTKONTR tand 

När motorn har stannat 
1. Grön sianallam~a DRIFT tand 
2. Grön signallampa VAKTKONTR tänd 
3. Röd signallampa LADDNING tänd 

Driftomkopplaren i Iage FRAN 
1. Alla signallampor slackta 

Anm. 
Röd signallampa FELLAMPA tänds om driftomkopp- 
laren vid drift ställs om fr8n Iage START till Iage 
FRAN. 

Uttagstavla 

Alla belastningar ansluts till elverkets uttagstavla, som 
sitter innanför den främre luckan pH överbyggnadens 
högra sida. 

Alla uttag är avsäkrade. 60 A-uttagen 1 och 9 ar av- 
säkrade endast med 25 A-säkringar och för an una- 
gen inte oavsiktligt skall överbelastas är de försedda 
med 13sbyglar. 
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1. Hylstag 1.25 A, 230 V I r e r n )  9. Hylnag 9, 25 A, 230 V (reserv) 
2. Hylstag 2.16 A, 230 V 10. Hylstag 10, 25 A, 230 V 
3. Hylstag 3. W A. 230 V 11. Hylstag 11,WA,230V 
4. Hylstag 4,15 A, 230 V 12. Hylstag 12. W A, 230 V 
5. H y k w  5.60 A. 230 V 13. Hylstag 13-60 A, 230 V 
6. Hylstag 6, 15 A, 230 V 14. Hylstag 14.25A.230V 
7. Hylstag 7, 8) A, 230 V 15. Sakringsatnnal, se bild 49 
8. Hylstag 8, 16 A, 230 V 

81Yd 48. Uttagstavla, sedd framifrän 

Obs! 
Pa marinens elverk (M2650-792022) är inte uttagen 1 sitter skyltar som anger säkringarnas varden. Stan- 
och 9 försedda med 18sbyglar eftersom förbrukarna dard p8 ekringarna är dock ändrade och darför er- 
Cig 703 och Cs 706 bör anslutas till dessa uttag. sätts 15 A-och 60 A-säkringarna med 16 A- och 63 A- 

säkringar. 
Säkringarna sitter innanför den med fyrkantnyckel Uttagstavlan kan svängas ut sä att generatorn, instru- 
lasbara luckan ovanför uttagen. Bredvid säkringarna ment- och uttagstavlornas baksidor blir atkomliga. 

15. Säkring 25 A trög, gänga II till hylstag 1 och 10 17. Säkring W A trög. gänga III till h y l a g  3oeh 11 
18. Säkring 15A trög,gäwa II till hylsag4 19. Säkring 60 A trög, gänga III till hylstag 5 och 12 
20. Säkring 15 A trög, gänga II till hylstag 6 21. säkring60 A t'&, &in6111 til l hylstag 7 och 13 
23. Säkring 25 A trög, gänga II till hylstag 9 och 14 22. Säkring 16A trög. gänga II till hylstag2 och 8 
16. Säkring 16 A trög, gänga II till hylstag 2 och 8 

Bild 49. Sakringscentral 
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l. Hylstag 1.25 A, 230 V (reserv) 13. Hylstag 13. W A, 230 V 
2. Hylstag 2.16 A, 230 V 14. Hylstag 14.25 A, 230 V 
3. Hylstag 3. W A, 230 V 15. Säkring 25 Atrög, gänga II till hylstag 1 och 10 
4. Hylrtag 4, 15 A, 230 V 16. Säkring 16A trög, gänga 11 till hylstag 2 och 8 
5. H y l a g  5. W A. 230 V 17. Säkring W A trög. gänga III till hylstag 3och 11 
8. Hylstag 6.15 A, 230 V 18. Säkring 15 A trög. gänga II till hylstag 4 
7. H y k w  7, W A. 230 V 19. Säkring 60 A trög. gänga 111 till hylstag 5 och 12 
8. Hylstag 8, 16 A. 230 V 20. Säkring 15 A tt&, &inga II till hylstag 6 
9. Hylstag 9.25 A. 230 V (reserv) 21. Säkring W A trög, gänga III till hylstag 7 och 13  

10. Hylotag 10.25 A. 230 V 22. Cdkring 16 A trög. ganga II t i l l  hylstag 2 och 8 
11. Hylstag 11.WA.230V 23. Säkring 25 A trög. gänga II till hylstag 9 och 14 
12. Hylstag 12. W A. 230 V 

BiM 50. Uttagstavlan, sedd bakifrdn 



Handhavande och vård 

Allmänt 

Varden av elverket och dess tillbehör innebar 

att man haller materielen fri fran smuts, rost och 
damm 

att man utför oljekontroll och smörjning 
att man kontrollerar att materielen ar hel och funk- 

tionsduglig 
att man tillser att materielen vid varje särskilt tillfalle 

(drift. körning m m) ar ordnad p6 anbefallt sätt 
att varje tillfälle till behövlig materielvárd utnyttjas 

För att man lättare skall kunna planera och styra ma- 
terielvärden finns en kontrollbok, som förvaras i kär- 
ran. 

Kontrollboken innehaller följande: 

o V&dkort/Driftkort. P& framsidan av kortet redo- 
visas vard utförd enligt materielvärdsschema. P4 
vardkortets baksida införs uppgifter om päfyll- 
ning av bransle och olja i elverkets motor. 

o Felrapport. PS blanketten rapporteras fel som inte 
kunnat rattas till omedelbart. Tv i  blanketter ifylls 
varav en skall ligga i kontrollboken# en lämnas till 
narmaste chef. 

o MaterielvBrdsschema. För materielvarden finns 
ett materielvirdsschema som innehAller daglig 
tillsyn och särskild tillsyn. Schemat utgörs av min- 
neslistor, dar htgarderna anges kortfattat. 
Daglig tillsyn utförs i anslutning till materielens an- 
vandning och bestar av vard och kontroll. 
Särskild tillsyn ar som regel m8nadstillsyn och ut- 
förs @ särskilt anslagen tid. MBnadstiIlsynen in- 
nebär kontroll, justering, rengöring och viss 
smörjning. 

o Smörjsdiema. Smörjschemat anger när, hur och 
med vilket smörjmedel smörjning skall göras. 

o Bevakningskort. Kortet galler för materiel i bruk 
och anger intervall för smörjning, oljebyte, över- 
syn och dylika Btgarder som inte ar bundna till 
m8nadsintervall. 
För förradsstalld materiel galler föreskrifterna i 
MVIF. 

o FörrBdskort. Pa förradskortet antecknas utförd 
tillsyn m m enligt MVIF. 

o Tekniskt datakort. PB kortet finns nummer-, matt- 
och viktuppgifter. 

o Reparationskort. P8 kortet antecknas utförda 
andringar och utbyten av viktiga delar, t ex motor 
- aggregatbyte. 

o Tillbehörslista. Listan innehaller uppgifter om al- 
la tillbehörs förradsbeteckning, förrådsbenam- 
ning, ursprungsbeteckning och placering. 

I detta kapitel behandlas materielvarden utförli- 
gare an i materielv&dsschemat. Numreringen i 
beskrivningen överensstammer med den i materi- 
elvHrdsschemat. Kapitlet innehäller dessutom 
uppgifter för tillsyn enligt bevakningskort. 

Daglig tillsyn 

Atgarderna är kortfattat angivna pB materi- 
elvardsschemat. 

a   öre transport 

Anm. 
Om elverket vid transport i strang kyla skall kunna 
startas omedelbart efter transporten och start- 
svhrigheter kan förutses m4 elverket under transpor- 
ten @ order av lagst plutonchef ha drivmotorn i g h g  
med fullt varvtal och driftomkopplaren i läge DRIFT. 

01. Fyll vid behov p4 bransle, smörjolja och köldbe- 
standig kylvatska. Notera i kontrollboken hur 
mycket som fyllts p& se inledningen av kapitlet 
handhavande och v8rd. 

02. Kontrollera att elkablarna är bortkopplade fran el- 
verket och att skyddslocken för hylstagen är 
pasatta. 
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03. Kontrollera: 
att hjulens lufttryck är det föreskrivna, glöm inte 

reservhjulet 
att dack falgar och fälgmuttrar ar utan skador 
att falgmuttrarna är atdragna och att ventilhat- 

tarna är pasatta 

04. Kontrollera: 
att reflektorerna är hela och rena (tv8 vita framtill, 

tv8 röda baktill och en orange p8 vardera si- 
dan) 

att registreringsskylten ar hel och ren samt att 
stänkskydden är hela 

05. Kontrollera att alla tillbehör finns, och att de ar 
ren-gjorda och placerade p8 sina platser enligt till- 
behörskortet. 

06. Kontrollera att rätt dragögla ar monterad i förh81- 
lande till dragfordonets kopplingsanordning. 
Kontrollera dragöglan och dragfordonets kopp- 
lingsanordning avseende förslitning. skador och 
funktion. 
Det är ur trafiksäkerhetssynpunkt ett oeftergivligt 
krav a t t  draganordningens alla delar ar i fullgott 
skick 

07. Anslut bakbelysningen till dragfordonet och kont- 
rollera att belysningsutrustningen är rengjord och 
fungerar. 
Lös bakbelysningsutrustning används i de fall el- 
verket saknar fast monterad bakbelysning. 
Den lösa bakbelysningsutrustningen skall förvaras 
p8 dragfordonet. 

08. Kontrollera att alla luckor är lasta samt att avgas- 
rörets lock är stangt. 
Placera lasnycklarna pa de platser som finns an- 
givna p6 tillbehörslistan. 

09. Kontrollera att domkraften och stödbenen är lasta 
i transportläge, se bild 51. 

10. Kontrollera genom att provbromsa att bromsarna 
fungerar tillfredsstallande. 

@ Under rast 

Vid uppehäll under förflyttning skall fordonschef ut- 
föra nedanstaende punkter. 

01. Kontrollera elverkets och fordonets draganord- 
ning avseende skador och fastsättning samt at t  
stödben, domkraft, reservhjul och luckor sitter 
fast och ar lasta. 

02. Kontrollera hjulens fastsättning, varmgang och 
däckens lufttryck 

03. Kontrollera att bakbelysningen och reflektorerna 
är rena samt att belysningen fungerar. 

Anm. 
Vid transport i sträng kyla med elverket i drift kontrol- 
lera bränsle- oije- och kylvatskenivan. 

@ Eiier transport 

01. Dra at handbromsen och vid behov klossa hjulen. 
Släpp ner och 16s stödbenen. 
Koppla loss dragöglan och belysningskabeln fran - - 
dragfordonet. 

- 

Om elverket är farsett med lös bakbelysning skall 
denna tas av och placeras pi4 avsedd plats p8 
dragfordonet. 
Ställ elverket horisontellt med hjalp av domkraf- 
ten och stödbenen. 
Anm. Största tillatna awikelse fr8n horisontalpla- 
net är 10'. 

02. Utför erforderlig rengöring av elverket. 

03. Kontrollera att alla tillbehör finns med och att de 
är placerade p& sina platser enligt tillbehörslistan. . 

04. Rundsmörj elverket vid behov, dock alltid efter 
vadning. I 

11. Kontrollera att handbromsen ar lossad. 05. Avhjälp om möjligt omgamde alla upptäckta fel. 
Ersätt förbrukade reservdelar. 
Rapportera fel som ej atgärdats pä blanketten 
FELRAPPORT. 

Domkraft r \Stödben 

BiM 5 1. Domkraft och s t M m  i transportI/8ge 
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Vid handhavandet förekommer normalt följande tv3 08. Driv ner jordledningsspettet i fuktig mark där 
driftsfall. minsta överg8ngsresistans erhalls. 

Hall vatten runt spettet om ingen fuktighet finns 
Vid drift av tillfalhg anlaggning vid normalt falt- inom rackh811. 
bruk skall jordfelsbrytaren vara inkopplad. Anslut jordledningen mellan jordspettet och elver- 
Se elektriska säkerhetsföreskrifter 0109. ket. 

Undantag 09. Kontrollera att inga kraftkablar är anslutna till ut- 
Vid drift av Cig 48, EF och F maste jordfelsbryta- tagen och att uttagen &r hela och rena. 
ren förbikopplas eftersom belastning mellan fas 
och nolla förekommer. 10. dppna branslekranen. 

Anm. 
Belastning fas-nolla uttas endast över 60 A utta- 
gen 3, 5 och 7. 

dppna alla luckor med fyrkantnyckeln som hänger 
i en karbinhake innanför reservhjulets skydds- 
överdrag. 

Se efter i kontrollboken samt p3 elverket i övrigt 
att detta inte har nagra fel som paverkar eller 
omöjliggbr start. 
Eventuella fel rapporteras i FELRAPPORT. 

Fäll ner avgasrörets tacklock 

Kontrollera genom kylarens päfyllningshA1 att kyl- 
vatskenivh ligger ovanför cellerna. 

Fyll pä 50 % kylvätska vid behov. 

Om kylvatska saknas se till att det inte finns nagra 
läckor i kylsystemet genom att bland annat kon- 
trollera bottenpldten. 

Kontrollera att smörjoljenivAn i motorn ligger mel- . - - 
lan de bada markeringarna p& oljestickan. 
Fyll pä olja endast om nivan ligger nära eller under 
nedre markeringen p4 oljestickan. 
Vid päfyllning av olja antecknas mängd och elver- 
kets gangtid i kontrollboken. 

06. Kontrollera att batterierna är rätt anslutna, hela. 
rena samt att syranivan i cellerna star 10-15 mm 
över plattorna. 
Fyll p& destillerat vatten vid behov. 

07. Kontrollera brhslemängden genom att ställa 
driftomkopplaren i Iage START och därefter läsa 
av bränslemiltaren. 
Kontrollera aven bränslemangden med hjälp av 
tankens nivaglas och jämför de erhalha vardena. 
Fyll p& bränsle vid behov. 
Vid päfyllning av brflnsle antecknas mängd och el- 
verkets gbngtid i kontrolboken. Biid 52. Brinslekran 
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11. Rensa spaltfiltret genom att dra ut och trycka in 
handtaget ca 10 gánger. 

Bild 53. Spaltfilter 

12. Ställ huvudströmställaren NAT - O - GEN i Iäae - 
GEN. 
Konirollera att omkopplaren för jordfelsbrytaren 
star i Iäge INKOPPLAD. 
Ställ omkopplaren för SPANNINGSMATNING i 
Iäge R-S. 
Vrid ratten p& reostaten för SPANNINGSIN- 
STALLNING till ungefär mitt pä skalan. 

Obs! 
Voltmeteromkopplaren far inte ställas i nagot av 
lagena R-O, S-O och T-O, eftersom voltmetern 
d6 ger upphov till en extra jordfelsström och 
dessutom visar felaktigt värde pä spänningen. 

13. Ställ driftomkopplaren i läge START och kontrol- 
lera att signallamporna START, LADDNING och 
DRIFT iyser. 

14. Starta motorn genom an trycka pä knappen 
START. 
Om motorn inte startar inom 10 s avbryt startför- 
söket och upprepa det efter nägon minut. 
När motorn startat och kommit upp i varv kon- 
trollera an201jewycksm&aaren visar 400-500 kPa 
(4-5 kp/cm och att laddningslampan slocknat. 

Vid temperatur p& -5' G (startkapselspruta). 

o Tryck in köldstartknappen p4 insprutnings- 
pumpen. 

o Knappen far inte lasas i intryckt Iage. 

o Skruva av kapselhusets lock pä starzkapsel- 
sprutan och släpp ner en kapsel i behallaren. 

o Dra ut punkteringsspetsen i locket och skruva 
p& locket. 

o Tryck ner punkteringsspetsen kraftigt. sä att 
den g& rätt igenom kapseln. 

o Tryck in startknappen och gör samtidigt 
nagra hastiga pumpningar med pumphandta- 
get START-PILOTE, s4 att startvätskan leds 
ända fram till luftinloppet i cylindrarna. 
Obs! Pumpa inte om startmotorn inte drar. 

o Släpp startknappen s& snart motorn startat, 
men fortsatt pumpningen tills motorn gar 
jamnt i tomgang. 

Anm. 
Kvarvarande startvatska kan bibehallas i flera 
dagar och användas vid ytterligare starter. 

Vid temperatur under -15O C. 

Anm. Försök hiilla batterierna väl laddade. 

0 Värm upp motorn med motorvärmare tills 
motorns cylinderblock bltvit handvermt. 

o Tryck in köldstartknappen p& insprutnings- 
pumpen. 

o Knappen far inte läsas i intrych &e. 

Obs! 
Vid sträng kyla blir oljan i tväget triigfiytande 
att oijepumpen vid start kan suga luft i stället för 
att bygga upp olietrycket. Risken för att defta in- 
träffar är större om motorn snabbt a& UDD i fuli- 
varv. I &dana fall miste motorn vidstart k&as pä 
ett lagt varvtal vilket astadkoms genom att varv- 
talsregulatorns stopparm Mlls lagom nerpressad. 

15. Vrid driftomkopplaren i IägeDRIFT och kontrollera 
att endast signallamporna VAKTKONTROLL och 
DRIFT lyser. 

16. Varmkör motorn i 5-10 min med fuilt varvtal och 
utan belastning, 
Kontrollera att motorn g& jämt och att inga onor- 
mala ljud hörs. 
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17. Tryck in knappen KONTAKTOR TILL, varvid kon- 
taktorn skall g3 till och frekvensmetern och volt- 
metern ge utslag. 
Kontrollera att frekvensen är 50.5-51 Hr. 
Justera in spännin en till 230V med reostaten 
CPANNINGSINST~LLNING. 
Kontrollera att spänningen är 230 V även mellan 
C-T och T-R. 

Anm. 
Om kontaktorn inte gAr till, öka generatorns mag- 
netisering genom att vrida ratten SPANNINGS- 
INSTALLNING ytterligare ett stycke medurs. 
Tryck darefter pa nytt in knappen KONTAKTOR 
TILL. 

18. Utför jordfelsprov genom att trycka in knappen 
PROV. 
Kontrollera att spänningen bryts, att signallampan 
DRIFT slocknar och att signallampan FEL tänds. 
Aterstäii 'ordfelsbrytaren genom att trycka in A knappen TERSTALLNING. 
Kontrollera att lampan FEL släcks och lampan 
DRIFT tänds. 

19. Kontrollera att kontaktorn ar franslagen. Anslut 
kraftkablarna. 

20. Anmal att elverket är klart för inkoppling. 

21. Efter order, tryck in knappen KONTAKTOR TILL. 

Anm. l 
Om jordfelsbrytaren slar ifran lasten beror detta 
p6 jordfel i nagot av de anslutna belastningsobjek- 
ten eller i kraftkablarna. 

Anm. 2 
Jordfelsprov skall utföras omedelbart efter in- 
koppling av en trefasbelastning vars inre koppling 
är obekant, ty  en trefasbelastning där belastning- 
ens mittpunktsimpedans är för lag sätter jordfels- 
brytaren ur funktion. 
Ytterlighetsfallet ar vid direktjordad mittpunkt. 

@under drift 

01. Kontrollera att endast signallamporna DRIFT och 
VAKTKONTROLL lyser. 

Anm. 
Driftomkopplaren skall alltid st8 i Iage DRIFT när 
dverket körs. 
Om driftomkopplaren inte star i läge DRIFT kan 
allvarliga skador uppsts eftersom motorn d& inte 
stoppas vid för h6g kylvtitsketemperatur, för lagt 
oljetryck eller vid för högt varvtal. 

02. Kontrollera att oljetrycket är 400-500 kPa (4-5 kp/ 
cm2). 
Om oljetrycket sjunkertill ca 150 kPa (1.5 kpIcm2) 
skall lampan FEL tändas och motorn stanna. 

03. Kontrollera att kylvätsketemperaturen är ca 
70-85' C. 
Om kylvätsketemperaturen stiger till 92-96O C 
skall lampan FEL tändas och motorn stanna. 
Temperaturen kan regleras genom att man höjer 
eller sanker kylargardinen. 

04. Kontrollera att motorn g& jämt och att inga onor- 
mala ljud hörs. 

05. Kontrollera att inte smörjolja, bränsle, kylvätska 
och avgaser lacker ut fran sina system. 

06. Rensa spaltfiltret genom att dra ut och trycka in 
handtaget 8-10 ganger varannan timme. 

07. Kontrollera volt-, ampere- och frekvensmeterns 
utslag i förhallande till belastningsgraden. 
Frekvensen skall vid tomgang ligga mellan 
50.5-51 Hr, vid full last mellan 48,549 Hz. 

08. Vid kontinuerlig drift stoppa motorn och kontrol- 
lera oljenivin varje dag. 
Fyll p& olja vid behov och notera i kontrollboken. 
Fyll p8 olja endast om nivan ligger nära eller under 
nedre markeringen pA oljemätstickan. 

09. Kontrollera att tillräckligt med bränsle finns för 
den beräknade drifttiden. 
Fyll pa bransle vid behov och notera i kontrollbo- 
ken. 

Anm. 
Undvik att köra bränsletanken tom eftersom 
branslesystemet d8 maste luftas. 
Försök att halla bränsletanken väl fylld för att 
minska kondensutfällningen i tanken. 

10. Utför (rapportera behov av) tillsyn enligt bevak- 
ningskort. 

@ ~ f i e r  dr i f i  

01. Efter order. Tryck in knappen KONTAKTOR 
FRAN. 
Kontrollera att kontaktorn slagit i f rh .  

Obs1 
Endast kontaktorn far anvandas vid in- och ur- 
koppling av belastningar. 
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02. Lat motorn ga obelastad nagra minuter för att 
förhindra att kylvatskan kokar p4 grund av efter- 
varmen. 

03. Ställ driftomkopplaren i Iage STOPP. 
När motorn stannat ställ driftomkopplaren i Iage 
FRAN. 
Kontrollera att alla lampor Dg instrumenttavlan är . . 
slackta. 
Stall huvudströmstallaren NAT-O-GEN i Iage O. 

Obs! 
Huvudströmställaren NAT-O-GEN far endast i 
nödfall användas för urkoppling av belastningar. 

07. Kontrollera bränslemangden genom a n  stalla 
driftomkopplaren i Isge START och d8refter lasa 
av branslemangden. 
Kontrollera aven bränslemangden med hjalp av 
tankens nivaglas och jamfiZr de ethalha vätdena. 
Fyll p8 bransle och anteckna mängd och elverkats 
gangtid i kontronboken. 
Stäng bränslekranen. 

08. Lossa jordledningsspettet med tillharande kabel. 
Torka av spettet och kabeln och placera dem pa 
avsedd plats. 
Kontrollera att övriga tillbehör finns, och att de ar 
rengjorda och placerade pB sina platser enligt till- 
behörslistan. 

09. Rengör elverket vid behov. 

10. Utför (rapportera behov avi tillsyn enligt bevak- 
ningskort. 

11. Avhjälp om möjligt omg8ende alla upptackta fel. 
Ersätt förbrukade reservdelar. 
Rapportera p& blanketten FELRAPPORT. fel och 
brister som ej Atgärdats 

12. Notera elverkets gangtid i kontrollboken. 

13. Fäll upp locket för avgasröret. 
Stäng alla luckor och kontrollera att de är lasta. 
Häng upp fyrkantnyckeln innanför reservhjulets 
skyddsöverdrag. 

Bild 54. Huvudströmst~larens och drifiomkopplarens 
läge 

Sarskild tillsyn 

04. Lossa anslutna belastningskablar fran uttagspa- 
nelen samt stang skyddslock p8 uttag. Kablarna 
görs rena, rullas upp och placeras p& avsedd plats. 

05. Kontrollera genom kylarens pafyllningshtd att kyl- 
vätskan svns ovanför cellerna. 
Fyll p8 50% kylvätska vid behov. 
Dra upp kylgardinen. 
Om kylarvatska saknas, se till att det inte finns 
nagra läckor pB kylsystemet genom att bland an- 
nat kontrollera bottenplaten. 

Kontrollera att smörjoljeniv3n i motorn ligger mel- 
lan de bäda markerinaarna DB oliestickan. 
Fyll p& olja endast omnivan iigg& nara eller under 
nedre markeringen p& oljestickan. Vid paWllning 
av olja antecknas mangd och elverkets gAngtidi 
kontrollboken. 

Endast särskilt utbildad personal far utföra tillsynen. 
som i detta fall utgörs av m8nadstillsyn. Atgärderna ar 
kortfattat angivna p8 materidv&rdsschemat. 

@A// materiel 

Rengöring 

Vid yttre rengöring skall alla kraftkablar tas bort, 
samt lock och luckor stängas. 

e Vid inre rengöring anvands torkduk och tvättnafta 
samt i förekommande fall även stelborste. 
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05. Luftrenare 

01. Kilremmar 

Kontrollera 
att kilremmarna är hela och rena 
att remspänningarna är riktiga 

Anm. 
Ar remmarna ratt spanda skall de kunna tryckas in ca 
10 mm mellan skivorna. 

Bild 55. Kilremsspänning 

02. Avgassystem 

Kontrollera 
att ljuddämparen är hel och ordentligt fastsatt 
att gren- och avgasrör är hela och ordentligt 

fastsatta 
att ändröret ar helt och att locket gar lätt att 

öppna och stänga 
att alla packningar ar hela och att tillhörande bul- 

tar är dragna 

03. Motorfästen 

Kontrollera 
att fasten och dämpelement för motorns upp- 

hängning är hela 
att tillhörande fastbultar tir ordentligt dragna 

04. CylinderMock och packningar 

Kontrollera 
att inga olje- eller vattenlackor finns 

Kontrollera 
att luftrenarna är ordentligt fastsatta 
att luftrenarna har ratt oljeniva motsvarande 

1 /2 1 motorolja 

01. Spaltfilter 

Kontrollera 
att reglaget mellan instrumentpanelen och filtret 

ar helt och ordentligt fastsatt 
att spaltfiltret g& runt vid manövrering av reg- 

laget (bild 53) 

02. att inga Iackor finns i smörisvstemet 
att oljenivAn ar ratt 

01 Kylare 

Kontrollera 
att kylaren är ordentligt fastsatt och utan läckor 
att luftkanalerna inte är igentappta av förore- 

ningar 
att niv5röret ar helt och utan föroreningar 
att locket ghr att öppna och stanga 
att kylvätskan har ratt niva 
att kaldbeständig kylviitska anvands (-35' C) 
att fryspunkten ar antecknad p& härför avsett 

kon. som är fäst p6 instrumentpanelen 
att kylargardinen ar hel och Iatt kan föras upp och 

ner 
att handpumpen fungerar 

02. Kylvätskepump, motorvärmare, slangar 

Kontrollera 
att kylvätskepumpen inte glappar eller läcker 
att fläkten sitter fast och att vingarna är hela 
att motorvärmaren med anslutningar inte läcker 
att kylsystemets alla slangar ar i god kondition 

och att alla klammer ar ordentligt &dragna 

@) Bränslesystem 

01 Bränslemätare 

Kontrollera 
att branslemätaren visar rätt utslag genom jam- 

förelse med bränsletankens nivaglas 
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04. Instrumentbelysning 

Kontrollera 
att bränsleförbrukningen Överensstämmer med 

kontrollbokens uppgifter 

03. Bränsletank med anslutningar 

Kontrollera 
att bränsletanken ar hel. Vid behov tappa ur kon- 

dens 
att bränslekranen ar hel och lättrörlig 
att alla rör och anslutningar meilan bränsletank, 

filter och insprutningspump ar hela och täta 
att handpumpen fungerar 

04. Insprutningspump med matarpump 

Kontrollera 
att pump med koppling är h d  och ordentligt fast- 

satt 
att anslutningar för tryckrören mellan pump och 

spridare är täta 

05. Varvtalsregulator med stoppanordning 

Kontrollera 
att varvtalsregulatorn ar ordentligt fastsatt 
att stopparmen lätt kan föras fram och tillbaka 

01. Startmotor 

Kontrollera 
att startmotorn ar ordentligt fastsatt 
att kablarna är hela och ordentligt fastsatta 

02. Laddningsgenerator 

Kontrollera 
att generatorn ar ordentiigt fastsatt 
att kablarna är hela och ordentligt fastsatta 

03. Batterier 

Kontrollera 
att batterierna ar rena 
att poler och polskor ar rena och insmorda med 

syrafritt fett 
att kablarna har god kontakt och är ordentligt 

fastskruvade 
att p8fyllningspropparnas luftningshal är öppna 
att alla celler har rätt vätskeniva (10 mm över 

plattorna) 
att elektrolytens iäthet (specifika vikten) ar 

1,24-1.28. Om iätheten ar lägre skall batte- 
rierna laddas. 

Kontrollera 
att instrumentbelysningen fungerar 

05. Säkringar 

Kontrollera 
att alle säkringar ar hela 
att säkringar och haltare inte ar oxiderade 

06. Signallampor 

Kontrollera 
att signallamporna fungerar enligt följande 

Stillastaende motor med driftomkopplare i Iage 
START: 

o Röda signallampor START och LADDNING 
lyser 

o Grön signallampa DRIFT för jordfelsskyddet 
lyser 

Stillast8ende motor med driftomkopplaren i Iage 
DRIFT: 

o Röda signallamporna LADDNING och FEL ly- 
ser 

o Grön signallampa VAKTKONTROLL lyser 
o Grön signallampa DRIFT för jordfelsskyddet 

lyser 

01 Generator 

Kontrollera 
att fästen och dämpelement för generatorns 

upphängning är hela och ordentligt fastsatta 
att inga skador finns p6 sllipringar och kommuta- 

tor 
att borstbrygga och borsthallare sitter fast och ar 

rena 
att elborstarna sitter fast och är hela 

02. Strömstallare 

Kontrollera 
att alla strömställare är ordentligt fastsatta och 

fungerar tillfredsstallande 

03. Hylstag 

Kontrollera 
att kedjor och lock är felfria 
att hylwr och isolering ar rena och hela 
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@ ~ ä c k  och hjul 

Kontrollera 01. Kontrollera 
att reglermotstandet för spänningsinställning är att ringtrycket är 425 kPa (4.25 kp/cm2) pii alla 

ordentligt fastsatt och gar lätt att vrida däck 
att ringtryckssiffrorna p& stänkskärmarna är läs- 

05. Instrument liga 
att ventilhattar och navmuttrar finns oa alla hiul 

Kontrollera att dacken och hjulen ar hela och utan skado; 

att alla instrument är hela och ordentligt fastsatta 
att instrumenten är rätt nolljusterade - 

06. Säkringar 

Kontrollera 
att säkringarna är hela och inte oxiderade genom 

att skruva ur dem ur hallarna 
att säkringshAllarna inte ar oxiderade 

07. Instrument- och uttagspanelens baksida 

Kontrollera 
att alla kablar är hela och val fastsatta 
att kablarnas anslutningar inte är onormalt oxide- 

rade (ärg m m) 

01. Bromspak segment, spärrar, Iänksystem 

Kontrollera 
att bromsen fungerar tillfredsställande 
att bromssegmentet, spärrar och hävarmar inte 

ar skadade eller ur funktion 

02. Provbromsning 

Kontrollera 
att bromsspaken med normal dragkraft kan föras 

till ungefär fjärde kuggen 
att främre hjulparet därvid blir ordentligt last 

@ Tiilbehör 

01. Kontrollera 01. Kontrollera att alla tillbehör finns enligt tillbehörs- 
att nummerskyltar och reflexanordningar är hela, listan och att de är utan skador. 

rena och ordentligt fastsatta Komplettera vid behov 
att alla luckor är hela och att lasanordningen fun- 

gerar 

01. Starta elverket 

@ ~ a r n -  och &2dersystern Kontrollera 
att inga missljud hörs i startmotorn vid start 

01. Ram att lampan LADDNING slocknat när motorn gatt 
upp i fullt varvtal 

Kontrollera 
att ramen Br hel och utan synliga sprickor eller 02. Driftomkopplaren i läge START 

sprickbildningar 
Kontrollera 

02. Domkraft, sttid, pendelarmar att endast signallamporna START och DRIFT ly- 
ser 

Kontrollera att oljetrycket är 400-500 kPa (4-5 kp/cm2) 
att inga skador finns p& domkraften 
att domkraften fungerar utan anmärkning 03. Driftomkopplaren i läge DRIFT 
att inga skador finns ps pendelarmarna och att 

dammskydden är hela Kontrollera att endast signallamporna VAKT- 
att inga läckor eller andra skador finns KONTROLL och DRIFT lyser 



04. Tryck in knappen KONTAKTOR TILL 

Kontrollera 
att frekvensen ar 50,541 Hz 
att voltmetern följer reostatens inställning 

(slutinställning 230 V) 

05. Utför jordfelsprov genom att trycka in knappen 
PROV. 

Kontrollera att spänningen bryts, signallampan 
DRIFT slocknar och signallampan FEL tands. 
Aterstaii 'ordfelsbrytaren genom att trycka in 
knappen d TERSTALLNING. 
Kontrollera att lampan FEL släcks och lampan 
DRIFT tands. 
Tryck in knappen KONTAKTOR TILL. 

06. Kontrollera med en voltmeter a t t  samtliga uttag 
har rätt spänning, 230V mellan faserna. 
Tryck in knappen KONTAKTOR FRAN. 

07. Kontrollera 
att inte smörjolja, brarisle. kylvätska och avgaser 

lacker ut fran systemen 

08. Kontrollera 
a t t  inga onormala ljud hörs fran motor, generator 

och koppling 

09. Kontrollera stoppmagneten enligt följande: 

Kortslut temperaturvakten kortvarigt. Stoppmag- 
neten skall da dra distinkt, motorn stanna och sig- 
nallampan FEL tandas 

01. Utför smörjning enligt smörjschema. 

@ ~dln ing och märkning 

01. Kontrollera 
malningen och bättra p& färgen dar den ar skadad 
märkningen och mala om texten dar så erfordras. 

01. Utför (rapportera behov avi tillsyn enligt bevak- 
ningskort. 

02. Gör erforderliga anteckningar i kontrollboken. 

Tillsyn enligt bevakningskort 

100 tim 

Motor med tillbehör 

1. Smörjning av insprutningspump. 

Kör motorn varm. 
Stoppa motorn och skruva ur pfifyllning&woppen. 
Fyll pB motorolja (cirka 0.1 Il tills det rinner ren mo- 
torolja ur nivaröret. 

Sätt tillbaka p8fyllningsproppen. 

Anm. 
Motoroljan har högre densitet än brannolian och 
kommer därför a t t  sjunka till botten av kamaxel- 
huset. Den brännolja som finns i kamaxelhuset 
kommer pa så sätt att pressas ut genom nivara- 
ret. 

2. Smörjning av varvtalsregulator 

Skruva ur pAfyllningsproppen och lossa nivaskru- 
ven 3-4 varv, sä att dess hal blir synligt. 
Fyll pfi motorolja tills oljan börjar droppa ut ge- 
nom halet i nivaskruven. 
Dra at nivaskruven och sätt tillbaka pAfyllnings- 
proppen. 

3. Smörjning av varvtalsvakt 

Skruva in smörjkoppen cirka 5 varv. Fyll pa smörj- 
fett vid behov. 

Anm. 
Vissa varvtalsvakter ar försedda med smörjnippel. 

Bild 56. Insprutningspump med vanrtasregulator och 
varvtalsvakt 03. Rapportera felaktigheter. 
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200 tim 

Utför värd enligt 100 tim ovan 

Motor med tillbehör 

Kör motorn varm. Stoppa motorn. 
Skruva ur avtappningspropparna under oljesilen 
och spaltfiltret och tappa ur olja och slam. 
Rengör propparna och skruva tillbaka dem. 
Fyll olja tills nivan d r  till övre märket pB olje- 
matstickan (cirka 11 11. 

Vred fbr vridning 
av wltfilter 

Avmppningyimpp 
f* rpaltiilter 

Avtappningspro 
f& oljetråg 

Lock för oljaril 

2. Rengöring av luftrenare 

Ta bort luftrenarna fran motorn. 
Ta isär renarna och häll ur den gamla oban. 
Tvätta luftrenarna och insatserna med nafta 15. 
Fyll motorolja (0,5 l) i varje behallare upp till niva- 
markeringen. 
satt ihop luftrenama och sätt fast dem p& mo- 
torn. Kontrollera att fastsättningen blir noggrant 
utförd. 

Utför vard enligt 100 och 200 tim ovan 

Motor med tillbehör 

1. Smörjning 

Utför smörjning enligt smörjschema (600 tid. 

2. Rengöring av spaltfilter 

Lossa locket och lyft ur filtret. 
Tvätta filtret i nafta 15 och bl& det torrt med 
tryckluh. 
Skruva ihop fiitret och kontrollera att ingen olle- 
läckning förekommer. 

3. Kontroll av ventilspel 

Se avsnittet Service. 

4. Kompressionsprov 

Se avsnittet Service. 

Bränsles ystem 

Avtappning av slam i bränsletank och huvudfilter. 
Lossa avtappningspropparna i botten pä filterbeha- 
Ilarna och bränsletanken samt tappa av bottenslam- 
met. Lufta bränslesystemet enligt anvisningarna un- 
der Service. 

Kontroll av matarpumpens tryck. 
Ta loss en av luftningsskruvarna p8 huvudfiltret och 
anslut nippeln till en IiPgtrycksmanometer. 
Starta motorn och kör den varm. 
Belasta generatorn fullt och läs av manometern. 

Anm. 
Overtrycket skall vara minst 20 kPa (0,2 kp/crn2). Om 
övertrycket är lägre och det inte finns nagra läckor p i  
bränslesystemet skall filterinsatserna bytas. 

Byte av huvudfilter 

Gör ren filterbehallare och lock utvändigt. 
Skruva ur avtappningspropparna helt och lossa luft- 
ningsskruvarna &got varv. sä at t  brannoljan kan rinna 
Ut. 
Lossa fästskruvarna och ta bon filterbehällarna med 
f ilterinsatser. 
Ta ur filterinsatserna och kassera dem. 
Gör ren filterbehallarna invändigt och se till att de fyra 
sm8 avtappningshalen i botten är fria frän stam. Kon- 
trollera särskilt att filterbehalla~nas rena del, dvs cen- 
trumbulten ovanför den undre tatningsringen, ar fri 
fran beläaaninaar. 
Satt in fi&insätserna och titningarna. Se till att den 
medföljande tätningsringen är felfri och placerad i rätt - 

lage. 
Sätt tillbaka filterbehallarna och dm fast dem med 
fästskruvarna. 
Skruva i avtappningsproppama. 
Lufta bränslesystemet enligt anvisningarna i kapitlet 
Service. 



HANDHAVANDE OCH VARD 

Kontroll av insprutare Kylsystem 

Samtliga insprutare skall tas loss och lämnas in till 
verkstad fSr rengöring, kontroll av täthet, öppnings- 
tryck och stralform. Insprutarna tas loss pä följande 
satt: 

Rengör insprutarna. tryckrören och cyiinderlocket 
närmast insprutarna. 

Skruva loss tryckrören och läckoljeledningarna fran 
varje insprutare. Satt omedelbart pä skyddshattar p5 
rö~en. 

Skruva loss de bada muttrar som haller fast inspruta- 
ren vid cylinderlocket. Lyft försiktigt upp insprutaren 
ur halet i cyiinderlocket. Var försiktig sä att tatnings- 
hylsan inte skadas vid urlyftning. 

Den renoverade insprutaren sätts pa plats enligt föl- 
jande: 

Ställ insprutningspumpens stopph3varm i stopplage 
och las den där. Kör runt motorn nHgra varv med 
startmotorn sB att kopparhylsan bláses ren. 
Sätt insprutaren i sitt läge i cylinderlocket och skruva 
fast den. Dra skruvarna växelvissi att inga spanningar 
uppstar. Atdragningsmomentet skall vara 
175-205 Nm (17.5-20.5kpA. Anslut tryckröret och 
läckoljeledningen. Se till att konan i tryckröret kommer 
rätt innan muttern dras, Sätt fast alla Mammor. 

Bild 58. Insprutaren i fastskruvat &e 

Spolning 
oppna avtappningskranen p& returröret mellan kyla- 
ren och motorn och tappa ur kylvätskan. Kranen är 
försedd med en dränerslang. 
Ta av kylarlocket och anslut dränerslangen till en spol- 
ledning för vatten. 
Spola kylsystemet tills vattnet är fullständigt rent. 

Startmotor och laddningsgenerator 

Kontroll av elborstar och kommutator. 
Se avsnittet Service. 

Vaxelstmrnsgenerator 

Kontroll av elborstar, släpringar och kommutator. 
Se avsnittet Service. 

1200 tirn eller 4 &r 

Motor, startmotor och laddningqenerator 

Oversynen utförs i mán av behov och efier kontrollan- 
tens anvisningar. 

Funktionsprov utfSrs pa verkstad. 
Belastningsprov med full last. 
Spänning, ström och frekvens kontrolleras mot an- 
givna värden i Tekniska data. 
Om elverket inte orkar full belastning skall motorn 
kontrollôras. 

Kontroll och justering 
Se avsnitt Service. 

Parallelldrift . 

Parallelldrift fAr anordnas och handhas endast av 
harför utbildad personal. 

Anm. 
V i  parallalldr~ft med elverk sätts jordfelsbrytaren del- 
vis ur funktion, dvs utlösningsströmmen ökas till det 
dubbla. 



HANOHAVANDEOCHVARO 

Atgärder vid anslutning till permanent kraftnät: 

Inkoppling far endast göras till nät med 230 V huvud- 
spänning. Elverkets instrument kan inte anslutas till ett 
yttre nät, varför nätspänningen maste kontrolleras 
med särskild voltmeter. 

1. Kontakta strömleverantören och begar anslut- 
ningstillstand. uppgift om Iampligt uttagsställe 
o& erforderlig montörshjalp. 

2. Kontrollera att huvudströmställaren star i Iäge O 
och att alla säkringar ar hela. 

3. Jorda elverket med jordledningsspettet. 

4. Anslut i spänningslöst tillstand den inkommande 
kraftkabeln till nätanslutningsplintarna. 

5. Ställ huvudströmställaren i Iäge NAT 

Anm. 
Fasföljden kan kontrolleras genom att man kopp- 
lar in en trefasmotor och startar den. Om motorn 
roterar a t  fel hall ställer man huvudströmst~llaren 

i IBgeO. Nätets kraftkabel görs spänningslöst, var- 
efter man skiftar tv& av fasledningarna. Starta se- 
dan motorn för förnyad kontroll av rotationsrikt- 
ningen. 

Obs.' 
Belastning mellan fas och nolla far icke före- 
komma. 

Atgarder vid frankoppling 

1. Koppla bort belastningarna. 

2. Ställ huvudströmställaren i lage 0. 

3. Koppla i spänningslöst til lsthd bort den inkom- 
mande kraftkabeln fran nätanslutningsplintarna. 

4. Ta bort elverkets jordning. 

Längre driftuppeh411 

Om elverket beräknas sta oanvänt under längre tid än 
sex manader, skall motorn konserveras enligt sär- 
skilda föreskrifter i MVIF. 



Service 

Felsökning 

Tank först och handla sedan. GB metodiskt tillvaga. Försök finna och avhjalpa orsaken till felet. 

Förkortningar i kolumnen 'Atg av" har följande betydelse: Atg av = Btgärd av, Es = elverksskötarq S = drskilt 
utbildad personal, t ex tekniker eller bilmekaniker, V = verkstad. 

Fel Trolig orsak Atg Atgard 

I Motor 

1. Startmotorns ankare rör sig k Batteriet urladdat eller en cell 
inte eller drar igBng motorn för kortsluten 
sakta dB startknappen trycks 
in 

B. Batteriuttagen korroderade 

C. Kabelanslutningarna Ilisa eller 
smutsa 

D. Startrelät i startmotorn felak- 
tigt 

E. Startmotorns kommutator 
smutsig 

F. Startmotorns etborstar ners- 
litna 

G. Startmotorns elborstar fast- 
kiämda i hallarna 

H. Startmotorns anslutningar 
lösa 

2. Startmotorn drar igBng mo- A. Bransletanken tom 
torn, men denna startar inte 

B. Läcka i nBgon bränslekidning 

C. TilMppta eller frusna bransle- 
ledningar 

Byt ut batteriet 

Dra &t ochg6r ren kabeianslut- 
ningarna 

Reparera eller byt ut relat 

G6r ren kommutatorn med 
putsduk Traesel far inte an- 
vändas. 

Byt ut borstarna mot nya av 
rätt kvalitet 

Gör ren borstMllarna 

Skruva fast anslutningarna 

Fyll pB bränsle och lufta brans- 
lesystemet 

Sting bfanslekranen, ta bort 
ooh laga den trasiga ledningen. 
Lufta sedan bMnslesystemet 

Stang brtinslekranen, lossa 
ledningarna och rensa dem 
Lufta därefter br(lnslesyste- 
met 



SERVICE 

Fel Trolig orsak Atg Atgard 
av 

D. Kondensvatten har frusit i 
bransletanken sä att sugled- 
ningen är igensatt 

S Tina upp tanken och tappa ur 
bottensatsen (vatten och 
brännolja) 

E. Luft i insprutningspumpen Es Lufta branslesystemet 

F. Fel pä matarpumpen V Byt ut matarpumpen 

Se punkt 1:16 G. Läg kompression 

H. Fel pä insprutningspumpen V Byt ut pumpen 

3. Motorn startar men vill stanna A. Huvudfiltret igensatt 
igen 

Ta isär och gör ren huvudfiltret 
samt byt ut filterinsatserna. 
(Filterinsatserna fHr inte rengo- 
ras.) Lufta darefter branslesys- 
temat 

B. Luft i insprutningspumpen Es Lufta branslesystemet 

C. Vatten i branslet Es Tappa ur vatten och bränsle ur 
slamfickan pä bransletanken. 

D. Lufthalen i reservintaget pA 
överbyggnadens tak igensatta 

E. Fel pH matarpumpen 

F. Brusten ventilfjader 

Es Rensa upp lufthilen 

V Byt ut matarpumpen 

V Byt ut den felaktiga fjädern 

G. Hängande insugnings eller av- 
gasventil 

V Lossa ventilen 

H. Tilltäppta eller frusna brtlnsle- 
ledningar 

Se punkt I:2C 

Se punkt I:2D I. Kondensvatten har frusit i 
bransletanken 

J. Stoppmagneten har fatt 
stoppimpuls 

V Fel pH temperatur, oljetrycks- 
eller rusningsvakten. Kontrol- 
lera att desa fungerar p8 ratt 
dn 

Se punkt k9 4. Motorn stannar efter en tids A. För hög kylvatsketemperatur 
körning 

B. För lägt oljetryck 

C. För hogt v+al 

D. Bränsletankgn tömd 

Se punkt k13 

Se punkt k7 

Es Fyll pH brtinsle och luha brhns- 
lasystemet 



SERVICE 

Fel Trolig orsak Atg Atgard 

A. Luft i insprutningspumpen 

B. Huvudfiltret igensatt 

C. Insprutare felaktig 

D. Varvtalsregulatorn felaktig 

Lufta insprutningspumpen 5. Motorn giir ojtlmt 

Se punkt I:3A 

Byt ut felaktig insprutare 

Byt ut regulator med insprut- 
ningspump 

6. Motorn giir inte upp i fullt 
varvtal 

k Luftfiltret igensatt Gör ren luftfiitret 

B. Varvtalwegulatorn felaktig Byt ut regulator med insprut- 
ningspump 

C. Stopparmen har blivit stiiende 
i en mellanläge 

F6r stopparmen i ratt Wge 

7. Motorn giir upp i för högt 
varvtal 

A. Varvtalsregulatorn felaktig Byt ut regulator med insprut- 
ningspump 

B. Anslutningarna till rusnings- 
vakt eller magnetfranslag lasa 

C. Rusningsvakten felaktig 

D. Stoppmagnaten felaktig 

E. Insprutningspumpen felaktig 

Skruva fast anslutningarna 

Byt ut rusningsvakten 

Byt ut stoppmagneten 

Byt ut pumpen med varvtals- 
regulator 

Byt ut felaktig insprutare F. Insprutare felaktig 

A. Luftfiltret igensatt 

B. Olämpligt bränsle 

Gör ren luftfiltret 8. Motorn Iiimnar inte full effekt 

Töm bransletankan och fyll pii 
nytt briinsle av rtla kvalitet 
Lufta diitefter brtlnslesyste- 
met 

C. Tryckrören ottlta Dra fast eller byt ut felaktiga 
tryckrbr 

D. Insprutare felaktig 

E. Insprutningspumpen felaktig 

Byt ut felaktig insprutare 

I 
Byt ut pump med vsrvtalsre- 1 
gulator i 
Se punkt k16 l 

I 

Lät specialutbiidad personal 
l 

kontrollera motorn i 
F. Läg kompression 

G. Felaktigheter p i  motorn i 6v- 
rigt 



SERVICE 

Fel Trolig orsak Atg Atgard 
av 

9. Motorns temperatur blir för A. Temperaturvakten felaktig. 
hag (6ver 96- C) Den skulle ha stoppat motorn 

B. Magnetfrandaget felaktigt. 
Det skulle ha stoppat motorn 

C. Kylvätsketermostaten felaktig 

D. Stopp i kylsystemet 

E. Läcka i kylsystemet 

F. Flaktremmar slirar 

G. Temperaturmätaren ger inget 
eller felaktigt utslag 

H. Dalig smörjning p g a för lagt 
oljetryck 

I. Kylvätskepumpen felaktig 

J. Repade eller p i  annat sätt fel- 
aktiga kolvringar 

K. Avgasraret eller ljuddämparen S 
tilltäppt 

L Anslutningarna till mag- S 
netfranslaget eller temperatur- 
vakten lösa 

M. Kylargardinen stangd Es 

Justera, eventuellt byt ut tem- 
peraturvakten 

Byt ut magnetfränslaget 

Byt ut termostaten 

Undersök om kylsystemet in- 
nehaller för mycket slam. Skölj 
i sa fall kylsystemet och fyll pä 
ny kylvätska 

Reparera läckan. Läcker kyla- 
ren bör den lagas av kylarspe- 
cialist. (Kylaren M r  inte tätas 
med kylarcement) 

Spänn fläktremmarna genom 
omstilllning av fläktens excen- 
triska lagring 

Se punkt IV:5 

Se punkt 1:13 

Tappa av kylvätskan. Ta kär 
och reparera vattenpumpen 

Ta bort cylinderhuvud och olje- 
trag. Lossa vevstakarnas 
överfall, varaher kolvar med 
vevstakar kan skjutas ut ur cy- 
lindrarna och felaktig kolvring 
bytas ut. Tillse vid ihopsätt- 
ningen av vevstakarna att 
vevstakens överfall sätts fast 
med sin siffra intill motsva- 
rande siffra p i  vevaxeln och 
att vevstaksmuttrarna dras, 
tills märkena p& muttern st& 
mitt far motsvarande märken 

vevstaksbulten. L& mut- 
trarna med saxsprintar 

Ta bort och rensa upp avgas- 
röret och ljuddämparen 

Skruva fast anslutningarna 

Dra fr8n gardinen 



SERVICE 

Fel Trolig orsak Atg Atgärd 
av 

10. Motorns temperatur stiger inte A. Kyivattentermostaten felaktig Byt ut termostaten 

B. Temperaturmätaren ger inget 
eller felaktigt utslag 

Se punkt IV5 

C. För stark kyla utomhus Dra för kylgardinen och stang 
eventuellt luckorna 

11. !Att bultande ljud friin motorn A. Lagt oljetryck 

B. Lag oljeniva 

C. Slitet vevstakslager 

Se punkt k13 

Fyll pB srnörjsystemet 

Ta bort oljetrtiget sa att 
vevstakslagren blir Btkom'ga. 
Byt ut felaktigt lager. Tillse vid 
hopsättningen att vevstakens 
överfall sätts fast med sin sif- 
fra intill motsvarande siffra pä 
vevaxeln och att vevstaksmut- 
trarna dras tills märkena pä 
muttrarna star mitt för mot- 
svarande marken pä vevstaks- 
bulten. Las muttrarna med 
saxsprintar 

D. Mekaniskt fel p& motorn 

A. Sliten ramlagerskal 

B. Mekaniskt fel pB motorn 

Lat specialutbildad personal 
kontrollera motorn 

12. Dovt metalliskt ljud som ökar 
med belastningen 

Byt ut ramlagret 

Lgt specialutbildad personal 
kontrollera motorn 

Gör ren spaltfiltret A. Spaltfiltret igenslammat 

B. Läcka i smörjsystemet Reparera läckan 

C. För lite olja i smörjsystemet Fyll p8 olja i smörjsystemet 

D. Manometern för smörjolje- 
tryck felaktig 

Se punkt IV5 

E. Reducerventilen otät Ta a r  och gSr ren reducer- 
ventilen 

Ut specialutbildad personal 
justera reducerventilen 

F. Reducerventilen feljusterad 

G. Transmissionshjulen slitna 

H. Smörjoljepumpen sliten 

Byt ut transmissionshjulen 

Byt ut pumpen eller dess de- 
fekta delar 

I. Mekaniskt fel p& motorn Ut specialutbildad personal 
kontrollera motorn 



SERVICE 

Fel Trolig orsak k g  Atgard 

14. För högt smörjoljetryck 

15. Onormalt stor bränslefarbruk- 
ning och r6kiga avgaser 

16. Lag kompression 

k Fel p& manometern Se punkt IV:5 

B. Reduce~entilen igensatt S Ta isär och gör ren reducer- 
ventilen 

C. Mekaniskt fel p& motorn S Lat specialutbildad personal 
kontrollera motorn 

A. Luftfiltret igensatt Es Ta i& och gör ren luftfiltret 

B. Nhgon av insprutarna felaktig S Byt ut felaktig insprutare 

C. Insprutningspumpen felaktig V Byt ut insprutningspump med 
varvtalsregulator 

D. Lag kompression Se punkt k16 

A. Felaktigt ventilspel S Lossa rattmuttern p4 ventil- 
käpan och ta bort ventilMpan. 
Justera ventilspel 

B. Bruten ventilfjäder V Byt ut ventitfjadern 

C. Brända ventiler V Byt ut branda ventiler 

D. Cylinderhuvudets packning V Te bort cylinderhuvudet och 
iäcker byt ut packningen 

E. Slitna eller felaktiga kolvringar Se punkt I:9J 

F. För stort spelrum i cylinderfo- Ta bort cylindrarna enl i t  I:9J 
dren och byt ut cylinderfodren 

G. Böjd vevstake V Rikta eller byt ut vevstaken 

II Generator 

1. Generatorn tar inte upp spiin- 
ning 

k Reostaten SPANNINGSINS- Es Vrid ratten f& SPANNINGS- 
TALLNING i felaktigt Iage INSTALLNING medurs till 

madilge under 10-12 s 

Vrid därefter tillbaka ratten till 
mitten pä skalan och tryck in 
knappen KONTAKTOR TILL 
Obsl Voltmetern ger inget ut- 
slag f6rriin kontaktorn gätt tal. 

B. Jordfelsbrytaren har löst ut Es Aterstail iordfeisbrytaren och 
tryck in knappen KONTAKTOR 
TILL 



SERVICE 

Fel Trolig orsak Atg Atgard 
av 

C. Oxid, lösa anslutningar eller av- 
brott i reostaten SPAN- 
NINGSINSTALLNING 

D. Smutsig kommutator eller för 
hart slitna elborstar 

E. Dälig remanens 

2. Generatorspänningen varierar A. DBlig borstkontakt p& kommu- 
kraftigt trots stabil frekvens tator eller staprinar 

3. Buller frHn lagren 

B. Gla pkontakt i reostaten 
SP~NNINGSINSTALLNING 

A. Lagren felaktiga 

4. Gnistbildning vid borstarna A. Borstarna karvar i hallarna 

III Koppling 

1. Klapprande ljud hörs 

B. Borstarna nerslitna 

C. Oxid- eller smutshinna p i  
kommutator och släpringar 

D. Kommutator och släpringar 
har brannmarken eller är repi- 
ga eller ojamna 

E. Felaktig borstkvalitet 

k Kopplingen glappar pH axeln 

B. Gummibussningarna sitter löst 

Rengbr ooh dra till lösa anslut- 
ningar. Anslut en ohm-meter 
till reostaten och kontrollera 
att resistansen andras vid vrid- 
ning av reostaten 

Gör ren kommutatorytan. Kon- 
trollera elborstarna, fjädert- 
rycket och anliggningsytan. 

Vrid reostaten pH lägsta spän- 
nina. Vidrör kl~mmorna C och 
D T generatorns uttagsl8da 
med kablarna fr8n t ex ett bat- 
teri. Eventuelk mHste man 
vaxla batteriets kablar. 

Kontrollera, gör ren eller slipa 
kommutator och släpringar. 
Kontrollera elborstarna, fia- 
dertrycket och anliggningsytan 

Se punkt Il:lC 

Byt ut lagren 

Gör ren borsthallarna fran 
damm och smuts 

Byt ut borstarna mot nya av ' 

ratt kvalitet 
! 

Ta ut borstarna. Gör ren kom- 
mutator och släpringar 

Svarva kommutator och slap- 
ringar 

i 
Byt ut borstarna mot nya av 
ratt kvalitet 

Kontrollera toleranser och byt 
om nödvändigt generator eller 
kopplingshalva eller badadera 

Om gummibussningarna ar 
hela och gummit sitter fast läs 
bultarna bättre. Om gummi- 
bussningarna &r spröda eller 
om gummit sitter löst byt ut 
bussningarna. 



Fel Trolig orsak Atg Atgard 
av 

IV Instrumenttavla 

1. Varken voltmetern. frekvens- A. Kontaktorn inte tillslagen Es Tryck in knappen KONTAK- 
metern eller g4ngtidsMtaren TOR TILL 
gör dgo t  utsiag 

B. Instrumentsäkring trasig Es Byt säkringen 

C. Lös anslutning, ledningsbrott S Anslut, reparera ledningen. 

D. Felande instrument S Byt instrumentet 

2. Voltmetern gör inget utslag A. Se punkt IV:l 

B. Voltmeteromkopplaren trasig S Byt voltmeteromkopplaren 

3. Ingen amperemeter ger utslag A. Ingen belastning anslutning 
trots normalt utslag p4 volt- 
metern 

B. Huvudströmstallaren NAT-O- Es Tryck in knappen KONTAK- 
GEN i fel lage TOR FRAN och ställ darefter 

huvudströmstallaren i Iage 
GEN. 

Obsl Till- och fr4nkoppling av 
last far endast göras med kon- 
taktorn 

4. En av amperemetrarna gör in- 
get utslag trots normalt utslag 
p8 voltmetern 

5. Oljetrycksmataren gör inget 
utslag 

6. Temperaturmataren gör inget 
utslag 

7. Branslemätaren gör inget ut- 
slag 

A. Huvudsäkring eller säkring för 
belastat uttag trasigt 

B. Lösa kabelanslutningar eller 
avbrott 

C. Felande instrument 

A. Felaktig säkring 

B. Lösa kabelanslutningar 

C. Felaktigt instrument eller gi- 
vare 

A. Bransletanken tom 

Es Byt säkring 

S Anslut reparera kabeln 

S Byt instrument 

Es Byt säkring 

S Kontrollera och dra efter an- 
slutningarna 

S Byt ut antingen instrument el- 
ler givaren 

Es Fyll pB bransle 

B. Se punkt IV5 



SERVICE 

Fel Trolig orsak Atg Atgard 
av 

8. Jwdfelsbrytaren Iöser inte ut 
vid prdfelspw 

9. Jordfeisbrytaren löser ut 

V Uttagstavla 

1. Anslutna belastningar far ingen 
spänning fastan voltmetern 
gör utslag 

2. Andutna belastningar far ingen 
spänning och voltmetern ger 
inget utslag 

3. Belastningen f&r spänning men 
fungerar inte ener har fel rota- 
tionsriktning 

VI Bromssystem 

1. Bromsarna daliga eller funge- 
rar inte 

A Felaktig belastning Es 

B. Felaktig provknapp S 

C. Felaktig jordfelsbrytare S 

D. Kontakt mellan generatorns nolla 
och jord 

A. Jordfel i anslutna belastningar Es 
eller översp8nning 

B. Jordfel i elverket S 

A. Se punkt IV:3B 

B. Sakringar i uttagstavla eller Es 
belastning trasig 

C. Felaktig belastning S 

A Kontaktorn ar inte tillslagen Es 

B. Huvudsëkringar trasiga Es 

A Fel fasf6ijd S 

B. Felaktig belastning S 

A. Länksystemet fel~usterat S 

B. Bromsbelaggen sltna S 

Koppla bort belastningen od, 
utför pä nytt jordfelsprov 

Byt prwknappen 

Prova med en ny jordfelsbry- 
tare 

Mat resistansen mellen nollan 
och jord. Vardet skaf Mgga pä 
ca 8 kohm. Lossa avstörnings- 
kondensatorn i generatorn odi 
utfor pB nytt jorcifelsprow 

Koppla bort ansllima beiast- 
ningar och ]mera alverkets 
spänning till riin VW@. m p l a  
Bter in be&stoingarna ttn i ta- 
get DMi belastning sQm fOmr- 
sakar utlösning ar felaktig 

Prova isolationen mellan fas- 
erna a& jord 

Byt Mkringar 

Kontrollera &aningen och 
dess amlutningskabel 

Tryck in knappen KONTAK- 
TOR TILL 

Byt ut &kringarna 

Skifta ledningarna i belast- 
ningen sB an fasftiliden Mir ratt 

Reparwa eller byt ut belast- 
ningen 

Justera bromsama 

Byt ut bromsbelaggen 



SERVICE 

Kontroll och justering 

Kontroll av elborstar, supringar och kommutator i 
växelströmsgeneratorn 

1. dppna generatorns inspektionsluckor. 

2. Gör ren borsthallare, elborstar, släpringar och 
kommutator med NAFTA 15. 

3. Kontrollera släpringarna och kommutatorn. 

Anm. 
Mindre skador och bränndr putsas bort med fint 
sandpapper. Använd sandpapper nr 1 och däref- 
ter nr O. 
Tryck sandpapperet mot dapringen och mot kom- 
mutatorn med en träklots under det att genera- 
torn gir spänningslös. 
Vid större skador och orundhet maste orsaken ut- 
rönas och svarvning utföras. 

Obs! 
Generatorn görs spänningslös genom att man tar 
bort kommutatorborstarna. 

4. Latta pa borstfjädrarna och kontrollera att elbor- 
starna Iatt kan röras i borsthallarna. 

5. Kontrollera elborstarna och byt ut hela satsen om 
naoon borste är nersliten till minimilanaden enliat 
te&& data. 

Anm. 
Nya elborstar skall slipas in enligt följande: 
Lägg ett fint sandpapper mellan elborstarna och 
slapringarna och dra sedan sandpapperet fram 
och Bter sä att elborstarnas anliggningsytor far 
samma rundning som släpringarna. Slipa sedan p8 
motsvarande sätt in kommutatorns elborstar. 

6. Kontrollera a t t  elborstarna har rätt anliggning mot 
slapringarna och mot kommutatorn och att an- 
slutningarna är fastdragna. 

med fint sandpapper. Har kommutatorn däremot 
större skador eller ar orund skall den svarvas. 

4. Lätta p5 borstfjädrarna och kontrollera att elbor- 
starna Idtt kan röras i borsthsllarna. 

5. Kontrollera elborstarna och byt ut hela satsen om 
n8gon borste är nersliten till minimilängden enligt 
tekniska data. 

6. Kontrollera att elborstarna har rätt anliggning mot 
kommutatorn och att anslutningarna ar fast- 
dragna. 

Kontroll av oljetrycksvakt 

1. Kör motorn varm och kontrollera att maximala ol- 
jetrycket är 500 kPa (5 kp/cm2b Stoppa motorn. 

2. Skruva bort oljetrycksgivaren och ersätt den med 
en kontrollmanometer. Gör om provet och jämför 
resultaten. Stoppa motorn. 

3. Skruva loss reducewentilen för oljekanalen pa 
motorblockets sida och anslut KONTROLLVERK- 
TYG FOR OUETRYCK. VABIS 87775 och koppla 
in den tillhörande slangen. Skruva loss en ventilk- 
apa och stick ner de bada rören i slangens andra 
ande i halen till ventilernas tryckstänger. 

4. Stäng kranen p5 verktyget och starta motorn. 
dppna sedan kranen sh mycket att oljetrycksmä- 
taren visar 150 kPa(1.5 kp/cm2). 

5. Justera oljetrycksvaktens reglerskruv, sB att mo- 
torn stoppas. 

1. Kör motorn varm med stängd kylargardin och vid 
behov aven med belastning. 

7. Kontrollera borstkraften och ändra vid behov med skruva av kvlarlocket och mät kylvätsketempe- 
borsthallarfjädern till värden enligt tekniska data. raturen med en kontrolltermometer. 

Kontroll av elborstar och kommutator i startmotor 
och laddningoeenerator 

1. Ta bon skyddsupan över kommutatorn. 

2. Gör ren borsthallare, elborstar och kommutator 
med Nafta 15. 

3. Kontrollera kommutatorn. 
Om kommutatorn fatt sm8 skador eller bränndr 
kan detta i de flesta fall avhjälpas genom putsning 

3. Gör samtidiga avlasningar p& motorns tempera- 
turmatare och p8 kontrolltermometern och kon- 
trollera att motorn stoppas inom intervallet 
92-96' C. 

Obs! 
Om motorn inte stoppas inom det angivna tem- 
peraturintervallet maste provet avbrytas. 
SIA ifrsin lasten, slapp ner kylargardinen och lit 
motorn g8 pa tomgang nagra minuter tills tempe- 
raturen sjunkit. 
Stoppa därefter motorn manuellt. 
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Kontroll av varvtalsvakt 

1. Anslut en visarfrekvensmeter till elverket. 

2. oka motorns varvtal med padragsarmen. 

3. Kontrollera att motorn stoppas dá frekvensen är 
54-55 Hz. 

Lufining av bränslesystem 

1. Skruva loss luftningsskruvarna p& huvudfiltret, se 
bild 59. 

2. Pumpa med bränslepumpens handpump tills luft- 
fritt bränsle strömmar ut genom luftningshalen. 

Anm. 
Handpumpning kan inte utföras i alla lägen pa 
pumpkamaxeln, varför man i vissa fall maste vrida 
runt motorn nagot innan det gär att pumpa. 

3. Skruva till luftningsskruvarna och öppna i stället 
luftningsventilen pA insprutningspumpen. 

4. Pumpa hter tills luftfritt bränsle strömmar ut. 

5. Stäng luftningsventilen. 

pump på insprutning?-- 
pumpa 

Bild 59. Luftning av bränslesystem 

Justering av ventilspel 

1. Ta bort ventilkapan. 

2. Vrid svänghjuiet tills kolven i den aktuella cylin- 
dern kommer i övre dödpunkten efter kompres- 
sionstakten. 

3. Lossa IAsmuttern och justera vipparmens inställ- 
ningsskruv sä ati följande ventilspel erhalls vid kall 

Inloppsventiler 0.35 mm 
Utloppsventiler 0,115 mm 

Anm. Ventilspelet mäts med bladmatt. 

4. Dra till 18smuttern utan att ändra vipparmens in- 
ställningsskruv. 

5. Kontrollera ventilspelet sedan l5smuttern dragits 
till. 

1. Se till att batterierna är väl uppladdade sä start- 
motorn orkar dra runt motorn med normalt start- 
varvtal. 

2. Kör motorn varm. 

3. Skruva bort insprutarna. (renlighetskrav se Kon- 
troll av insprutare) 

4. Ta prov pä varje cylinder i tur och ordning. 

5. Tryckskillnaden mellan cylindrarna bör inte över- 
stiga 10 %. 

Justering av bromsar 

1. Ställ bromsspaken p6 fjärde kuggen bakirAn. 

2. Lossa lasmuttern vid dragstiingsfjaderns för- 
skruvning och vrid förskruvningen tills hjulen blir 
lasta. 

3. Lossa lasmuttern pa bromsbackstapparna och 
vrid dessa tills bromsbanden ligger an mot 
bromstrumman, varefter tapparna 18ses. 

Lasmutter för Exentettappar Lock pa 
främre drag- för justering av bmm- 
stang brombackar trumma 

Bild 60 
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4. För bromsspaken bakat till urkopplat läge och 
kontrollera att hjulen löper fritt. 

5. Dra A t  bmmsspaken med normal dragkraft och 
kontrollera att man nAr fjarde kuggen. Justera vid 
behov laget med dragst8ngsförskruvningen och 
dra A t  Msmuttern. 

Byte av bromsbelagg 

1. Ta bort hjulen och de t d  skruvar som haller fast 
Mpan över bromstrumman. Ta bort kapan. 

2. Satt in nya bromsbackar och utför bromsjustering 
enligt avsnittet Justering av bromsar. 

Fäste 

Bild 61. Bmmsbackar 

Isärtagning 

hrbyggnad 

1. Töm bransletanken. 

2. Koppla loss anslutningarna 1-9. (Se bild 64). 

3. Skruva loss lyftöglorna och skruva i dem frAn 
överbyggnadens utsida. 

4. Lossa de sex bultar som haller överbyggnaden 
fastad vid ramen. 

5. Sätt fast lyftlinornas krokar i lyftöglorna. 

6. Lyft av överbyggnaden och kontrollera samtidigt 
att inte elverket skadas. 

Generator Dierelmotor 

Bild 62. Fordonets överbyggnad 

Luckor 

1. dppna luckan, men skjut inte in den i gejderna. 

2. Skruva bort de tre skruvarna som faster varje 
gejd vid takbalkarna. 

3. Gejderna ar nu lösa, och luckan kan frigöras sedan 
den först skjutits in. 

4. Lyft bort luckan, 

Bild 63. DPtaObiM av gejdersystemet 
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Bränsletank 

1. Ta bort överbyggnaden frán elverkets ram. 

2. Ta av reservp8fyllningslocketket och lossa det fran 
kedjan. 

3. Palla under tanken och skruva loss de muttrar 
som haller fast de tre upphängningsbyglarna vid 
takbalkarna. 

4. Lyft bort bränsletanken. 

Kylare 

1. Töm kylsystemet. 

2. Lossa domkraften friln ramen och ta loss kylarens 
skyddsgaller. 

3. Koppla loss anslutningarna6 och 10-13 (bild64). 
Frigör dragkedjan genom att lossa knappen pa 
panelen. 

4. Lyft bort kylaren. 

Bild 64. Anslutningar för överbyggnad och kylare 

Stativ för instrumenttavla m m 

1. Ta bort överbyggnaden. 

2. Lossa följande ledningar och klammer: 

o alla ledare i generatorns uttagslhda samt jord- 
ledaren 956NJ 

o jordledaren 60NJ samt omärkt jordledare p6 
ramen under uttagstavlan 

o erforderliga klammer pa stativets tvärstag 
under instrumenttavbn 

3. Lossa jordfelsbrytaren fran chassiet. 
Jordfelsbrytaren biir Atkomlig om man svänger ut 
uttagstavlan. 

4. Ta bort panelen för START-PILOT m m. 
FBstbultarna blir atkomliga om man svänger ut 
uttagstavlan. 

5. Lossa fästbultarna till gummielementen p& ramen 
under stativets hörn. 

6. Lyft bort stativet med instrumenttavlan m m. 

Motor och generator 

1. Ta bort överbyggnad, kylare och stativ med in- 
strumenttavla m m. 

2. Lossa följande ledningar och klammer: 

kabelanslutningarna vid batterier, startmotor, 
oljetryckgivare, oljetrycksvakt, temperaturgivare, 
temperaturvakt, magnetfr&nstag, rusningsvakt, 
generator samt jordledningen p8 motorblocket 
under rusningsvakten. 

3. Sätt fast lyftlinornas krokar i lyftöglorna. 

4. Lossa nio bultar och t v i  gripklor p& vardera sidan. 

o alla inkommande ledare (21 B-32B) fran instru- 
menttavlans anslutningsplintar (21-32) Bild 65. L vitÖgIorrnas lägen 
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5. Lossa erforderliga klammer. 

6. Lyft bort motor och generator 

Bild 66. Motorns och generatorns f&tpunkter 

Uttagstavla 

Kopp- 
lingr- Gummi- L% 
halva Bult element bleck Bult 

Bild 68. Kopplihgens gummielement 

Hjul 

1. Skruva bort navkapseln med en sexkantnyckel. 

1. Oppna de bada lasen p6 vanstra sidan med en 2. Ta ur saxpinnen och skruva bort kronmuttern. 
trekantsnycket. 

3. Dra av hjul med nav fran axeltappen. 
2. Lossa de fyra kablarna 4RC, 5SC. 6TC och 7NSC 

baktill pii uttagstavlan. Anm. 
Vid byte av däck behöver endast de sex mut- 

3. Lossa gangjärnsbultarna. trarna, som haller fälgen lossas. Muttrarna pB 
vänster sida är högergängade och muttrarna pa 

4. Lyft bort uttagstavlan. höger sida vänstergängade. 

' Lapwrdniw l3 

Bild 67. Uttagstavla 

Kopplingens gummielement 

1. Ta bort de gallerförsedda luckorna pa generatorn. 

2. Lossa bulten och ta bort Iikblecket. 

3. Ta bort gummielementet. 

Axeltapp 

1. Lossa lasskruven och ta ur saxpinnen. 

2. Skruva bort kronmuttern. 

3. Tryck ut axeltappen med en utdragare eller slB ut 
den med en blyklubba. 

Anm. 
För att förhindra skador p3 pendelarm och lager 
maste mothall anbringas pB pendelarmens mot- 
satta sida. 

Saxpinne 

Larkniv 
far axeltapp 

Kronmutter 

LBukruv för 
pndelarm 

Bild 69 
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Pendelann 

1. Lossa pendelarmens lasskruv. 

2. SIA av pendelarmen fran torsionsstaven med en 
blyklubba. 

Anm. 
Vid hopsattning kan det bli nödvändigt att fila av 
torsionsstavens kanter ago t  för att den skall 
passa i pendelarmen. 

Axel 

1. Las det hjulpar som inte skall tas bort i nedre la- 
get. 

2. Lyft kärrans andra ände sä att axel och drag- 
stänger blir Iatt atkomliga. 

3. Vid borttagning av framaxeln, lossa de böjda 
dragstangerna f r h  hjulens bromsarmar. 

4. Ta loss dragstängerna fran axelns havarmar. 

5. Palla under axeln och ta vid vardera lagret bort de 
tv& bultarna som faster axeln vid ramen. 

6. Lyft kärran ytterligare sä att axeln gar fri fran ut- 
slagsstoppet. 

7. Lyft bort axeln. 

Anm. 
i39 axeln skall vara borttagen under längre tid skall 
elverkskärran pallas upp. Den ände vars axel ta- 
gits bort sänks s& mycket att kärran lutar at detta 
hall, varvid rampen pallas under i motsatt ände. 
Lyfi sedan kärran till hofisontellt Iage och palla un- 
der den aterstäende anden. 

Domkraft 

1. Veva upp domkraften helt i topp. 

2. Ta bort växelhuskspan och ta ur kuggstangs- 
drevet och vevdrevet. 
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