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Brev 9

Förutom de förut beskrivno. be lysnings anläggningarna användes central-
batteribelysning i några vagnar^ som överbagits från privo.tbanor, och
om vagnar tillfälligt användas soni- bostadsvagnaur på en station, kan
belysningsström uttagas från stationsnätet med hjälp av speciella be-
lysningstransfoimatorer.

78» Centralb atte ribelysning '

Anordningen framgår i princip av bifogade schema Mbr 106 553»

Från ett- större batteri, placerat i en resgodsvagn, matas lamporna i
personvagnarna genom 'två genomgångsledningar.

Batteriet är sammansatt av standard tågbelysmngsceller å 100 Ah. Det^
består av två eller fyra parallellkoJ)plade grupper, vardera med 42
seriekopplade celler. Batterispänningen ar nominellt 50 V (42 x 1,2
= 50,4 1/j och batterikapaciteten ar 200 eller 4OO Ah. På några enstaka
vagnar förekommer centralbatteribely sning med 24 V. '

Batteriet laddas stationärt vanligen från en likriktareanläggrplng. För
laddningen finnas två laddningsplintar, en på vardera sidan; ■ qm resgods
vagnen. Under laddning skola batteriytterlådomas lock hållas öppna,
och resgodsrummet skall noggrant vädras, genom att den ena och helst
båda sidodörrarna hållas 6,ppna.

För övervakning av batteriets laddningstillstånd finnes en batterimäta
re 3V samma typ, som förut beskrivits i brev 6 moment 54» Få njätaren
finnes en kontakt, som via ett uttag på laddningsplintama automatiskt •
avbryter laddningen, då batteriet är fulladdat.

I resgodsvagnen finnes dessutom en omkastare för;- laddning resp urladd
ning av batteriet samt 4 säkringar^ Två av dessa inkopplas vid ladd
ning och de andra två vid urladdning.

Genomgångsledningama äro vanligen förlagda, invändigt i vamama .under
lister och bestå av 2 kablar, vardera med en area av 25 mm • Vid ut-
vändig förläggning användes armerad kabel med én area av 35 i™ •

För hopkoppling av genomgångsledningama mellan .vagnarna användas
kopplings dosor, typ Atterberg, och kopplingskablar med proppar». Kopp-
lingsdosoma och propparna äro tvåpoliga. Kopplingsdosoma förekomma
i två utföringsfomer, dels med lock för montage på vägg, där de kunna
bliva utsatta för regn, och dels utan lock för montage under tak. Kopp-
lingskablama, som bestå av rund guramikabel med två 16 .mm ledare, äro ■
försedda med en propp i vardera änden» ' '

I de vagnar, som ha centralbatteribelysning, finnas endast två grupp-
säkringar samt lampor och strömst.ällare» Lamporna äro vanligen, kopp
lade så, att varannan lampa är ansluten till den ena gruppen och
varaman till den andra gruppen. Härigenom erhålles relativt jämn
belysning, även då man för att spara på strömmen måste släcka en gvupp
lampor.
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Vissa vagnar-, som ha generatorhelysning, méh- sora- tillfälligt- användas
i tågsätt, med centralbatteribelysning, äro utrustade med enbart
genomgångsledning. ■ ■

I postvagnar, som äro utrustade med centralbatteribelysning, finnes
även ett mindre batteri på 45 Ah, 48 V. Detta består av två serie-
kopplade standard lokbelysningsbatterier och är avsett att användas,
när centralbatteriöt-icke är inkopplat. Det mindre-batteriet^inlcopplas
automatiskt med hjälp av ett relä, då spänning icke finnes på genom
gångsledningen, Batteriet k^ icke laddas i vagnen utan måste uttar
gas oöh låddas på en laddningsstation» ' ■ .

Gentrålbatteribelysning föiekommer i f d BEB, FJ, KBJ, KTJ, KVBJ,
MSJ, TMJ, ÖBIJ och Ö&nJ:s vagnar.

79, Växelströmsbelvsning från stationsnät.

För att vid Vissa tillfällen kunna taga belysnings ström till vagnar
från ett stationsnät finnas speciella belysningstransfoimatorer. De.
äio försedda med bärh-aridtag för att lätt kunna transport eras.

Transfoimatorema, äro utförda för en effekt av 1 kVA och för den nD.]>-
malt förelcommande frekvensen 50 p/s. Primärlindningen är utförd med
tre uttag, så att transformatorerna kunna användas vid stationsnät
med 110,' 130 eller 220 V spänning. På sekundärlindnirigen finnas även
tre uttag för 25 , 28 och 32 V. Lpmpt)Glastningen får uppgå till maxi-'-
malt 40 A vid en lampsp'ånning av 25 V.

Transfo fmatoremas. inkoppling till stationsnät.et och till vagnarna
framgår av bifogade schema Mbr 108 807, _

Tranisformatorema kunna anslutas mellan faserna och O-ledningen eller
mellan faserna, beroende på om det är fasspänningen eller huvudspän—
ningen, som passar bäst. Om flera transfomatorer skola inkopplas, bör
man'fördela belastningen så jämnt som möjligt pa de.tre faserna.

Vid anslutningsstället skall uppsättas en eller flera sätaingar be
roende på hur anslutningen 'sker. Smältproppens storlek väljes efter
belastningen. Anslutningsledningen dimensioneras även med hän^n till
belastningen.. För att ledningen skall få tillräcklig mekanisk hall-
fasthot, bör dock icke klenare area än 1 x 6 mm^ eller 2 x 4 .mm an
vändas.

Transfoimatorema uppställas i vagnarna på lämplig plats i närheten
av belysningsapparatskåpet.

På belysningsomkopplaren lossas de befintliga ledningarna V och 'ff.
De frigjorda kabelskoma isoleras* Den tran^ortabla transformatorn .
nnslutes dä'refter till fingrarna W och V-W på belysningsomköpplaren.
Koimalt användes 25 V:s uttaget på transformatorn. ^

Tran3fomi'atoremas plåtkåpor skola dessutom skyddsjbfdas. En jordnings-
lina dragés från plåtkä-pans jordskruv till en förut, befintlig skydds-
jordningsskruv i vagnsunderredet,

Belysningsomköpplaren km användas på vanligt sätt och tjänster då ,
även som huvudströmställare för växelströmsbelysningen.
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Elektrisk tå,g:uppvärmning

80. Allmänt

För uppvännning av vagnar användes i regel elektiiska kaniner. Dessa
erhålla ström från en ledning, som går igenom alla vagnar. Denna genom
gående tågvämeledning är ansluten antingen till elektrolokens huvud
transformator eller till en stationär värmetransfoimatort. För återlod-
ning av strömmen från kftminerna finnes icke någon särskild ledning, utan
strömmen går genom vagnamas 'underreden, ■ genom hjulen och rälerna till
haka till do nämnda transfortnatorerrias jordledning» Anordningen fram
går av hifogadé hildhlad 9fi' och 9:2, som visa anslutningen dels till
ett clektrolok.och dels till. en stationär vä-rmetransformator.

För uppvärmning anvs,ndes växelström-med en frekvens av 16 2/3 p/s, och
spänningen är 800 eller 1000 7» Vid matning frän elektrolok kan i vissa
fall även 600 V a.nvändasD

Ohsi Med hänsyn till d-en höga livsfarliga spärnim.ngen är det strängelj. 'icn
förhjudet att heröra tågkaminemas inre: delar ellor andra spämi.i-ngs-
föronde delar hos kopplinysanordrdngar, säkerhetGa.pparatsr, stiör-

hrytare m m utan att" lodnin.gss.ystemGt gjort's spänningslcsb, Detl a

skoj:- genom frånkoppling på lok eller vid vämepost A'a.rcf ter tåg'/ä..rme-
kaheln hortkoijplas i vagnens håda Dc suton tV.a"'.! a:olcd-
ningen jordas genom insättning av en jordningsprxipp i en av kopplings-
dosorna på vagnen, och vid värmekopplingama upphängas sl<yltcar med
text "Arbete pågår, får ej.inkopplas".

Av hildhlad 9:1 framgåir att på elektroloken utts.ges värm.eströmmen från
huvudtransformatom 1, över omkopplaren 2 och kontaJrtorn 3? som är an
sluten till den genomgående tågväimeledningen 19.. Omkopplaren 2 tjänst
gör dels som frånskiljare och'-0els som omkopplare för olika spänningar
på värmeledningen. Omkopplaren har följande lägen: O, I, 'II och III.
I läge O är värmeströmnien hivten, i läge I är spänningen c:a 600 Y.; i
läge II c:a 800 V och i läge III c*,a 1000 V. Den nyckel, med vilken om
kopplaren manövreras, kan borttagas endast i läge 0. Dä nyckoln är
borttagen och uppvisad för den som kopplar väimcledningcn är detta en
kontroll på, catt värmeledningen är spänningslös, "

På vissa lok finnes icke någon omkopplare utan värmeledningen kopplas
med två kontaktorer till två-uttag på huvudtransformsotom, ett för 800
och ett för 1000 V, enligt hildhlad Kontaktorerna inkopplas med
en manövcrströmställare med horttaghar nyckel, och denna strömställare
är pä elektrisk väg förregla,d m.ed kontaktorerna så, att strömställaren
kan ställas i nolläge och nyckeln borttagas, enda.st då kontaktorerna
äro frånslagna.

I huvudtronsformatoms jordledning på sekundärsidam finnes en stiöm-
transfoimator 5 för kontroll och överv-akning av värme strömmen. Till
denna strömtransformator är anslutna två amperemetrar 7 och 8, utlös
nings,spolen 6 för lokets huvndströmhrytare och värmema^ximalrelät 4»
På amperemetrama 7 och 8 en i vardera förarhytten, kan man direkt av
läsa. värmeströmmens storlek. Om strömmen på grund av överhelastning,
kortslutning eller jordfel Överstiger ett visst förut bestämt värde,
utlöses lokets huvudströmbrytare antingen av strömmen från strömtrarrs-
formatom eller via väimem.animalrelät, Detta relä tjänstgör som spärr-
relä och s..r därför försett med handåterställning. Innan relät återställes
efter en utlösning så o.tt värme strömmen äter kan slås till, skall, det
fel, som orsakat utlösningen, avhjälpas.
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PS. bildblpxi 9:2 visas i princip kopplingen av en anläggning för statio
när uppvärmning av vagaar. Anläggningen består av en transformator 1
med en påbyggd olJcbryt<are 2, till vilken ett antal värmeposter 3 och 4 .
äro a,nslutna. Transformatorns primärlindning är via en frånskiljare
och en högspänningssäkring ansluten till kontaktledningsnätet> 16000 Vj
16 2/3 p/s« På sekundärlindningen finnes två uttag ett för 800 V och
ett för 1000 V värme spänning». Oljebrytaren kan manövreras för hand samt
är försed.d med ett elektromagnetiskt övcrstiömsskydd. Omkopplaren med
vilken de olika väimespänningama inlcopplas, kan endast manövreras,
då oljehiytaren är frånsla.gen, I transformatorlådan finnas även en
strömtransfoimator 5 och en spänningstransformator 6, Strömtransfor-
ma,tom lämnar ström dels till en kWh-mätare 7 och dels till en ampere-
meter 8, på vilken den totala värmeströmmen kan avläsas, Spänninga-
transforma.tom matar kP/h~mätaren, signallampoma 9, 10 och 11 vid
transformatorn och i värmeposterna, samt ett mindre värmeelement 12 vid
cl jehrytaren.

För anslutning av vagnarna till värmepostema användes en lös kopplings
sladd mod en kopplingspropp i va-rdera, änden. I kabelns gummiisolering
£ir inlagt ett koppartråd.snät, vilket för skyddsjordning är förbundet
med kopplingsproppamas handtag.

Värme anläggningen i vagpia-ma framgår även i piåncip av hildblad Fran
den genomgående tågvärmcledningen 19 uttages^ström över .sakringen 9
och strömställaren 11 till kaminerna 13-15» Återledningen från kaminerna
är, som förut nämnts, ansluten till vagnens underrede. På nya vragnar går
återledning från. kaminema icke direkt till vagnens underrede utan tilT
en nollplint, söm är ansluten till underredet, enligt bildblad 9:1a,

Vagnarna och loken äro i båda ändarna utrustade med kopplingsanordningar
för den genomgående tågvärmeledningen. En komplett värmekopplingsanord-
ning består av en kopplings dos a, en kopplingspropp med tillhörande
kopplingskabel, en kabelhållare och en blinddosa.

De olika detaljerna och värme anläggningajma,s utförande hedcrives ut
förligare i det följande.

81. Kopip 1 ing s do so r

Kopplingsdosoma, va.rs utseende framgår av bifogade bildblad, före
komma i två olika utföranden, dels ett äldre utförande med ytterhöljet
gjutet av metall, och dels ett nyare utförande med ytterhöljet pressat
av järnplåt. De senare äro avsevart lättare, men i övrigt äro dosorna
lika®

Kopplingsdosomas konstrulction fr.amgår av bifog.ade bildblad 95 3» Genom
en kontokthylsa 12, vilken består av ett tvådelat rör, överföres
strömmen till kopplingsproppens kontaktpropp, sorn instickas i kontakt-
hylscan. Med en med handtag vridbar excenter 8 kunna de båda hylshal-
vorna pressas ihop om kontaktproppen, sä att god kontakt erhålles»
Hylsans underdel är fast, och överdelen är rörlig. Båda delarna äro
isolerade från dosans hölje med tjocka runda bakelit skivor o Kontakt
hylsans framskjutande del är omgiven av ett isolationsrör, som är
inpressat i kopplingsdo sans utåtvända cylindriska del.

Då kopplingsdosan icke användes tillslutas dess öppning med ett lock
9, som, hålles stängt genom en fjådrande lashake 10, Locket ̂ all
vara lättrörligt och så avvägt, att det kan stå uppfällt, då vagnen
stå,r stilla, men vid minsta rörelse av vagnen, skall det fa,lla ned.
och tillsluta, dosan. Detta hör regelbundet tillses, då mö, fukt ̂
och damm, som intränger i kopplingsdosomca om locken stå öppna lätt
förorsaka överslag.



Locket är på insidan försett med en lashåke 11 av metn,llj vilken da
locket cär utfällt och kopplingsproppen instucken, hjälper till^ att,
hålla denna kvar i dosan. För att: kaheln icke sks.ll skadas om tåget
3.kulle ryckas isär, äro låshakens fästskruvar försvagade genom en
nedsvarvning, vilket gör, att kopplingsproppen kan ryckas,^ut ur dosan,
utan att kabeln avslitas.

I kopplingsdos ans undre del finnes ett särskilt kopplingsrum. Le in— ^
och utgående kablarna anslutas där till kontakthylsans fasta del. Samt
liga kabelgenorrf öringar äro utförda med gummipaokningar för att de
('skola vara vattentäta, , '
/

82. Kopplings-proppar med kopplingskabel p

Kopplingsproppens konstruktion fram^r av bifogade bildblad

Len består av en kontaktpropp 1, vid vilken kopplingskabeln är fast-
lödd. Kontaktproppen är i yttersta änden försedd med en knopp av iso-
lationanaterial for att hindra ska-dor på själva kontaktdetalDsn vxd
oförsiktigt utförd koppling.'Kontaktproppen är fastskruvad vxd en hyl
sa 4 av isol-ationsmaterial, Lenna hylsa omger kontaktproppen och ar
något längre än denna. Isolationshyls.an har två fastpresaade skydds-
i-ingar av metall, dels en övre som tjänstgör som stotskydd, och dels
en nedre, vilken även utgör ett mekaniskt skydd för isolationshylsan.

Handtaget 9 är f astgängat vid den nedre av de två skyddsringama pa
isolationshylsan. Inuti handtagets övre del finnes en konxsk rxng av
metall. Mellan denna ring och isolationshylsans nedre del^firnes en
guiTjmitätning, som består av tre ringar. Lå handtaget och xsclations^l-
san skruvas ihop, pressas dessa gummiringar mot kabelns gummxxsolerxng,.
va.rvid sådan tä-fcning erhållas, att fuktighet icke kan intrcnga x prop
pen och förorsaka överslag»

Handtagets övre del är försett med en iorage med ett spår 7, x vxlket
den förut nämnda metallhaken på kopi^lingsdosans lock skall grxpa xn.
Lå det emellertid visat sig, att kopplingsproppama trots denna la^
anordning lossnat och fallit i banan, har det xnforts sakerhetskedj r
på varje propp., Lå proppen är instucken i en kopplxngsdosa, skall ked-
jan hakas på 'kopplanehandtaget vid dosan, för at-fe hindra proppen a
falla ned i banan, om proppen av någon anledning skulle lossna
dosan. När proppen är insatt i blinddosan, skall säkerhetskedjan hak
på beslaget 15? ss bifogade bildblad '

För att handtaget icke skall bli spänningsförande vid kabelbro-tt eller
annan fel(Jktighet, är handtaget skyddsjordat med en jordnxngslxna 6,^
som.är fastlödd vid den förut nämnda koniska metallrxngen^^x handtc,get
överdel, och som är dragen inuti kopplingskabelns__skyddshol^ fr^ ^
till kabelhållaren, där den är ansluten -till en sarskxld jordnxngsskrov.

Kopplingskabeln har'liksom den genomgående tågvärmeledningen en area
■av 18 5 Kabeln är extra mångtrådig, 931 tradar, for att äen ska
bliva böjlig och lätthanterlig. Gummi i so le ringen ar med hänsyn
höga drift spänningen och till de mekaniska pakannxngar, som fo:rekonmr.,
extra kraftig. Gurr)mivä,ggen är 3 ™ tjock. Kopplingskabeln har dessuto
som skydd en hamT,'slang och utanpa denna ett läderhölje.



Det finnes även en ny typ av kopplingskablar på vilka hampslangen och
lä,derhöljet ersatts av, en neoprengurarrainantel» Mellan denna inantel och
ledargurniTiit finna,s 3 fla.ta kopparlitza^ry för skyddsjordning av kopp—
lingGpropnen» Dessa kopparlitzary som ligga i en spiro,l med stor
stigning runt kabeln, äro avsevcärt böjligare än den tidigare arvända
sl?yddsjordlinan, och dessutom har arean ökats från 16 till 25 mm .

83. Kabelhållare

Den vanligast förekonxnande käbelhållaren visa,s pa bifogade bildblad
9:3. Dessutom förekomma två andra typer, vilka i huvudsak äro lika
den visade, men som a,vvika något beträffande fa,stsättningsanordningen
och rörets bockning.

Kabelhållaren, som är fastsatt vid bufférbbalken, tjänstgör som fäs
te för kopnlingskabeln® Kcibelhållaren bestar av ett galvaniserat^ järn
rör med en förskruvning med gummipackning i vardera änden. Kopplings
kabeln går igenom röret och klämmes fast med de nämnda förskruvningar—
na, Jordningslinan utdrages'genom ett hål pa rörets undersida och an-
slutes till en jordskruv, som är #ngad i röret. På nya vagnar och vid
förbättring av elväimeanläggningen på äldre vagnar uppsättas kabel
hållare av ny typ med avgreningslåda, se bifogade .bilder. Av bilden,
som visar avgreningslådan sedd underifrån med locket avtaget, fram
går att i lådan finnes ett kopplingsstycke genom vilket den fast fö:^
lagda delen av genomgångsiadningen förbindes med kopplingskabelh. Vid
fel på donna eller på kopplingsproppen Icunna dessa lätt utbytas^ da
endast förbindningen i o-vgrsningsladan behöver lossas. .Till den nya
kabelhållaren användes den förut nämnda nya kopplingskabeln.

84. 'Blinddosor

Av blinddoaor finnas två utföranden dels ett,äldre utan yttre- lock
och dels ett nyare med lock och fjä^drande hallara. Det sistnämnda
utförandet visas på bifogade bildblad 95 5»

I blinddosoma, vilka alltid äro monterade r^ed öppningen vänd nedåt,
skola kopplingsproppanma inhängas, då de icfc anva.ndas.

Inuti blinddosor av äldre modell finnes ett fjädrande lock, som vid
proppens insättning ligger an mot proppens öppna del^ och därigenom
hindrar snö, vatten och föroreningar att samlas omkring själva kon-
t-^ktproppen. Nackdelen med dessa-dosor var, .att då-proppen icke var
instucken i bljnddosan, kunde snö samlas där, och då proppen sedan
sattes in i blinddos,un kom. snön in i proppen och förorsakade över-
sl.a.g.

Nyare blinddosor äro försedda med ett lock, som sluter till öppningen,
.då proppen är uttagen. Då proppen är insatt i dessa nya blinddosor,
hålles den upptiyckt av en fjädrande håillare, så att konan pa kopp
ling si.) rop pen s handtag tätar mot blinddosans nedre del.

85. Lådor med smä-Dbsäkringrir

Som 'gnältsäkringar för •'-ågväimeleclningen a,nvä,ndas rörsäk:^ngar,
vilka, äro inneslutna, i plä,tlådor. På bifogade bildbla.d dels
det hittills v-anligast f5rekommande utförandet med en rörsakrang
per låda och dels ett nytt utförande med tre säkringar per lada.
Dessa nya lådor började användas först under år 1949.

Dg äldre säkringslådorna äro invändigt klädda med eternit, och
looket, som är fällbart nedåt, består av en eteniitskiva fastsatt,
i en mctalliem. Locket hålles i stängt läge av en plomberbar lås
anordning.
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Eorsäkringen, som är försedd med knivkontalcfcer, är inklämd i två
takfcklykor och fasthålles av en spärrhcoke. Vid byte avsaknngar skell .
tillsös, att kontpkterna äro felfria, och att spärrhaken icke är defor
merad. Om spärrhaken icke fungefar lossnar säkringen och faller ned x
lådan vid" vagnens skakningar» ■ ^ ■

Kontaktklykoma äro monterade på isolationsfötter, för att: tillräckliga
isolationsavstånd skola erhållas»

Eörsäkringen består av ett bakelitrör med, som fömt nämnts, en kmv-
kontakt i vardera ändon» Mellan dessa kontakter äro fina metalltrriar
inspända. Dessa trådar ut^ra själva smaltmetallen. ,Boret ar fyllt med
kvartssand omkring trådarna, och denna sand upptar det vame, som ut
vecklas, då trådarna smälta. Den försäkring, som normalt anvandes pa
vagnamå, t&l nominellt 15 A.^_Den h.^ 5 silvertrådar vardera med en
diameter av 0,27 mm, vilka smälta vid ca 18 A,

På vagncar med elektrisk värmeledning utförd för 1500 V,^ vilken^ konme r
att beskrivas senare, samt för vissa specialändamal anvandas rcrsak-
ring.ar för 50 A. De ha 4 silvertrådar med en diameter av 0,27 rara och
smälta vid ca 53 A.

För kabelinföringen i ladorna användes vanligen tatnxngshylsor av mäs
sing. 1 dessa rinnes en ^mmipackning,. som klämmes ihoinknng kabeln,
då tätningshyIsans yttre mutter åtdragas. Det har emellertxd ̂ sat sxg^
att kahelgummxt härvid skadas, så att överslag ofta uppstår d o ̂
ningshylsoma. Dessa sko lä därför utbytas mot en ny typ av tatnxnp-
hylsor av pressad isolit. Konstruktionen framgår sv bifogade rxtnxng
Mbr 108605. Även i dessa tätningshy 1 sor pressas en gummxpackmng xh p
kring kabeln, men om kabelgummit skadas, kan överslag icke s e, « -
som kabeln helt är omgiven av isolationanaterxal. Pa utsxdan av lad^
skyddas isolitdetaljerna mot mekanisk åverkan av en massxngs uv.

De äldre säkringslådoma ha, förutom vad som förut n«s be träff ande
tätningshylsoma, även ifråga .om andra detaljer "vxsat
liga. Locken bruka bli otäta, så att sno kan yra xn, och roroatong
-k-k-^r ibland loss från hållama. Pa vxssa vagnar fordras dessutom
flera säkringar, för värme, belysning, ventilation, vamvattena^g^xng-
ar m m, varför en hel rad säkringslador fa uppsattas pa, dessc vagmr.

Nya säkringslådor, vars utseende framgår av bifogade bildblad, ka där
för konstruerats. Lådorna och locken bestå av kraftxg jamp a , o
locket klämmes mot en packning med kraftiga låsanordningar. Ladorna aro
utförda för 3 säkringar, som insättas fran sxdsn och kVEwhallas
Icraftig spärrhake, vilken tiyckea mot den ena knivkontakben med en
spiralfjäder. Vid varje säkring finnes en skylt, på vilken det. st
angivet, vad säkringen anväades för. I lade mas undersida fxnnco
öppninanr, som äm täckba med tunn plåt. Om det skulle uppstå övertryck
inuti lådorna, då någon säkring smälter, är det meningen att dessa
tunrua plåtar skola tryckas ut. Vid syning av vagior skall tilräes, aft
dessa plåtar icke äro deform.erade, och att öppningarna am
slutna. Lådorna äro givetvis även utrustaiie med de nya tatnxngshyls r
av isolationsmetorial. Lockens låsanordning skall normalt vara plo
rad, och locken få endast öppnas, då den elektriska varmeledninge
spänningslös.

Det finnes även säkringslådor av det nya utförandet för en säkring.



c 6. Väirno s t römlj ty t .

Dessa strömbrytare förekomma i fyra utföringsfortnGr vilka benämnas^
strömbrytare med handtag uppåt, strömbrytare med handtag nedåt, stiöro- ■
bryt are för manövrering med fyrkantnyckel och ,golvstiömbrytare. De tre
typerna äro i huvudsak lika. På bifogade bildblad visas en strömbry
tare med handtag uppåt och en golvströmbfytare i nytt utförande,

Strcmbiytama bestå av en kåpa av jämgummi, vilken innehåller de^hög-
spänningsförande kontaktdetaljema. Dessa. utgöravS av tva kontnktpinnc,.r
och två kontaktaxmar, vilka manövreras med en från manöveraxeln isö-^
lerad kamskLva, I nya. strömbrytare' är hela. kam skivan pressad av textil
bakelit. Tilledningen sker till kontaktaim-amas lagerbult, och från kontakt-
pinnarna ledes strömmen till kaniLnema.

Strömbrytarna ha. tre lagen,. Q, 1 och 2. I
maima ifrån kontaktpinnama, och strörmien
I läge 1 ligger en av kontaktarmarna emot
denna, anslutna kaminerna, erhålla ström, I
marna emot Vcar sån kontaktpinne, och alla
kaminer erhålla ström.

läge O ligga båda lepntaktar-
till kaminerna är bruten,

den ena pinnen, och de till
läge 2 ligga, båda kontakt ar-
till strömbrytaren anslutna

Jämgummikåpan är täckt med en bakelitskiVca, och utanpa denna- finnes
en pre-ssad mässihgskåpa-med fläns för- strömbrytarens fastsättning.
Manöveraxeln är i bakre änden för sådd med en kul spärr för lägesmarke
ring, och på den främre änden är manöverhandtaget fastsatt. Handta.gets
rörelse begränsas av en bygel på mässingskåpan.

Strömbrytarna monteras antingen på eller infällda i en vägg ellen pa
golvet under soffor. Vid det senare, rrontaget manövreras strömbrytarna
genom en sä.rskild utväxlingsanordning med ett manö.vethandtag placerat
på väggen ovanför strömbrytaren.

De högspä.nningsfÖrande delarna, på strömbrytarens baksida skydda-s alltid
a.v en"plåtkåpa,' såvida icke strömbrytaren är monterad sä, att dessa
detaljer på annat sätt ärb effektivt beröringsskyddade,

M.anöverha.ndtaget och mässingskåpan,' som äro åtkomliga av den resande
allmänheten och personalen, äro skyddsjordade, för a-tt hindra a.tt dessa,
detaljer bliva sjjänningsförande vid eventuella fel.

I nya, sovvagnar och i äldre sovvagnar med förbättnad elvärjnoledning
a.nvä.nda.s go Ivströmbryta.re a.v delvis nytt utförande enligt bifogs-de
bildblad. Strömbrytaren är monterad i en vattentät plåtlåda med
u'btogsbultama vända uppåt, och nicanöveraxeln är ändrad så\, ̂ att manövrering
sker från den sida där uttagsbultarna äro placerade. Kabelihföringen
sker underifr.å,n genom ett särskilt rum i plåtladan»

f';7, Tåakaminer • ■ '

På bifogade tabell äro alla nu förekommande kamintyper upptagna.
Några, a.v do vanliga.ste visas även på bifogade bildblad.

Kaminerna äro utförda på olika sätt beroende pa hur de slaola,^ an
vändas, niontera.s och koiJplats. Av tabellen och bilderna^ fr<amgar. att.
det finnes golvknminer, dels höga. A—kaminer för montering under
3:dje klp.ss soffor dels låga B—kaminer för montering uhder 2.dra
klass soffor och på en del andra stä-llen. För matvaruvagnar fin
nes dessutom en speciell golvkamin typ G. Pa nya vagnar söker man
undvika gplvkaminer och använder i stallet väggknminer, vilka mon—
tera.G pa ytterväggarna» Väggkn,mlnGma-, vilka alla ha beteckningen
D, förekomma i två utföringsformer dels med och dels uta.n kylflänsa.r.
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Kaminerna äro, som framgår av tabellen, även utförda för olika späm^g
och med olika effekt. Kaminer utförda för en maximal spannxng av lUUU v
äro avsedda att inkopplas direkt mellan'tilledningen och jord. Med jord
menas i detta fall vagnsunderredet. Kaminer utförda för 200, 25O, 35 eller
500 V äro däremot avsedda att kopplas i serie, 5, 4, 3 eller 2 s-tycken,
så att en sådan serie kan anslutas till den maximala^^jänningen 1000 V.
Alla kaminer, som ingå i en serie, skola ha samma efiekt.

De flesta kaniner äro utförda så, att hela effekten inkopplas pa en
gång. På några tj^er, 32- och Do-kaminema, kan emellertid effekten ^

-- - - - ".-. t i --- T_• 1^" 500 w, iinkoppla.s i två -steg. På B2-kaminema ar effekten lik-
vardera steget. På Ib-kaminema inkopplas i regel först ett; element
på 700 ¥ och därefter vid hehov ytterligare ett element pa 5OO rf.

För samtliga kaminer utom typ G utföras höljena numera av jamplat.
Höljet för typ C hestår <av ett kamflänsrör med gjutna- gavlar. Pa en dci
äldre kaminer användes höljen gjutna aV jam eller aluminium.

Inuti höljet finnas 2 i vissa kamintyper 4 element,^som alstra yarme. ^
I varje element finnes en trådspiral av motståndstrad, vanligen Kmthal.
På äldre element var motståndstråden lindad, på en glimmerskiva, mikani ,
och den isolerades från elementets mantelplåt med en något^hredare och
längre gli-nmerskiva på vai-dera sidan. I nyare' element ar värme spiralen
indragen i kanaler i små isolatorer av keramiskt material. Kanalerna
ligga icke mitt i isolatorema utan äro förskjutna nagot at ena sican.
Isolatorerna äro vända åt olika håll, så att kanalerna komma c- 1
zick-zaok genom elementet. Vid v-arje förskjutning^! kanalen erhallos
en låsning av spiralen, så att den fria längden pa ^iralen hlir
längre än längden på en isolator, 40 - 50 mm. Hangenom undvakes att
sDiralen av vibrationerna skakas ihop at ena eller andra sidan,^.Ik
är av största hetydelse i de element, som äro monterade vertikalt. Pen
isolerade värmesoiralen är i båda Glemcnttyperna innesluten 1 en element
m-antel av rostfri plåt. För anslutning äro de äldre elementen ler seada
mod utdragna metallband, och de nya elementen ha speciella anslutmngs-
isoln.torer mod anslutningsskruvar. Den äldre och den nyare element on-
struktionen fr-amgår även av bifogade hildhl,ad 9*.4. I nagra kaminer -
vändas rörelement på prov. I dessa element är väimespiralen insatt 1 ett
meta.llrör och isolera.d med-m,agnesiumoxid.

Väimei^oiralen är, som framgår av den föregående beskrivningen, '
från elementets maiitelplåt, och denna är med isolatorer av steatit el or
porslin fastsatt vid kaminhöljet. Få A-, B- och C-kaminema aro elemen
tens anslutningsisolntor utformad sa, att den f o
isolator för elementet. Konstruktionen framgår av bifogade hildblad pa
vilket vi.sas ett B-k-vninselement. I IXkiaminorna äro elementen
da mellan isolatorer, som äro fastskruvad 1 kaminholjets botten, n
ningen framgår av bifogade bildblad'. Den mellersta xsolatom beotar cVSlir Srn Hä^.-iå-fhop ned epirnlflädrex. Ben ände ^menten,
som är närmast anslutningsstället, är låst med tva f _
frän rnantelplåten, en på vardera sidan om den
satta änden på element-en kan däremCt förskjuta sig, da längden an r-
vid uppvärmning. ■

På A-, B- o dl C-kaminerna sker kabclanslutningen direkt på elementens
änrlisolatorer. I D-kaminema däremot finnas särskilda anslutnings-
isolatorer. Vid nymontering -av B-kminer anvandes ett gpeciellt ^n
slutningsstyeke för -att öka isolationsavstandet. .

K-arrdnGrna och elementen äro utförda så, -att de i nytt^tillstånd tala
en pi^vspänning av 1500 V mellan vlirmespiralen och mantelplaten samt
5000 V mell.an värmes;^åralen och kaminhöljet i båda fallen unusr en
tid av 1 minut.
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För att unflcrlättR felsöiaiing vid seriekopplade kaminer finnes på^de
flesta av dessca s k provningshål. Genom att s-bicka in'en koppartråd
i hålet, så att tråden herör ena ajislutningsskiviven och ksminhöljet .
samtidigt,, kan man förhikoppln en kamin i taget och på så sätt taga
reda på, i vilken kamin avbrottet ligger. Värme spänningen skall da
givetvis vara, bruten, och för provningen användes en isolation^ioVrare,

megger.

88. Kopplingsscheman och installerad effekt

På bifogade bildblad 9:5 visas dels ett fullständigt schema, med väiw.
mespiralema utritade i kaminerna och dels ett förenklat schema, på
vilket kaminerna endast ritats som streckade fyrkanter. Det förenklade;
ritningscättet användes alltid på kopplingsschemana för vagnar.

Schemana på bildblad 95 5 avse icke någon viss vagn, utan på dessa ha
onda.st medtngits någrs' olika kaminer dels 1000 V:s kaminer och dels^
serielrminer, för att visa hur de äro inkopplaxle. Av schemana framgar
iivGn hur de båda elementen i kaminerna typ B2 och Do äro anslutna till
olika uttag på vämeströmbiytaren.

På nya vagnar och vid omläggning a.v elvärmeledningen på addre Vfign.ar
dragos som förut nämnts återledningen från kaminerna, icke direkt till
under,rcdet utan till en nollplint, och från ö.onna går sedan endast en

lodninif;; till underredet. Ledningsdragningen frajpgår i princip a.v bifo-
g-ado schema 95 7* Vanligen användas två nollplintar på varje vagn, och.
dosoa iiro monterade i vattontäto, plåtlådor, som visas på bifogade bild.
Vid isolationgprovning nv värmeanläggningen behöver endast den ledning,
Gom går till underredet, lossas vid nollplinten. Denna, ledning. är märkt
med ett jordningsteokeno Övriga ledningar äro för att underlätta fel
sökningen märkta 01, 02, 03 o sv enl det schema, som gäller för vag
nen ifråga, tiärkningen framgår av schema 95? och bilden på nollplints-
lådan.

Den installerande effekten, dvs kaminernas sammanlagda effekt bestäm
mes a,v vagnens ytteryta. VäimeefTekten skall uppgå till ca 130 7if per
ffiå ytteiyta a,v vagnen. Om en vagns totala ytteryta är exempelvis
200 m'", erfordras 200 x I3O — 26000 W eller 26 kW. Denna effekt är
tillräcklig att vid 1000 V värmespänning hålla ca 45°C övertempera
tur. Om yttertompera,turen är -25°C, kan temperaturen i vagnen hållas
omkring +20°C.

hndast vid lag ytterterrri^cratur användes 1000 V värme spänning. I regel
anvbndos 800 V, Viirmeeffekten blir då endast 64 1° av den nominella,
men denna effekt är tillräcklig för att ge en övertemperatur a"V
30°C.

Mod hänsyn till den höga drift spänningen skola alla delar aV den
elektriska värmeledningen, sc^m äro åtkomliga av den resande all
mänheten och ]"!crsona,lon, vara, skycldsjordade*. Detta innebär atf
kaminhöljcn, strömbrytarkåpor m m skola med en särskild jordnings-
lina vara förbundna rnod vagnamas underreden.

För skyddsjordning användes oisolerad kopparlina med en area^av
10 mm?. Om det vid syning r,v va,gnar upptäckes, att fel uppstått
på skyddsjordningen vid något ställe, skr,ll fölet omedelbart
avhjälpas.
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90. Lecijiingar och lednångsförlägffiing.^ ■

Den gsnorngaGnde'tågyärmeledningen, bestär-j, av en kabel med en area av
185 rnrn^ isolerad med gummi eller med buiyl och neopren. Denna ar dra
gen i 5 k peschclrör, på vagnsgolvets undersida. Vid ^kar samt mellan
kopplingsdosm och kabelhållaren är den dragen i metallslang. Inuti den-;
na är kabeln dessutom sloyddad med en hampslang.

De från kopplingsdosoma till smält säkringarna och därifrån till stiom-
brytare och kaminer gående ledninganna bestå av anneraä^gummiisole,?;?id
kabel med en area av 10 mm. . Under aimeringen, som bestar av fortent
hård koppartråd, finnes en impregnerad asbestomspinning eller m
bomullsomspinning impregnerad mod eldskyddsfärg. Denna^omspinmng s ̂
skydda gummiisolGringen, då kopparband för skyädsjordning fastlod...u vx
axrnoringstrådarna. Som nämndes redan i brev 1 utföres denna letong
numcx^. med isolation av butyl och neopren sant utan asbest- eller bom-
ullsoraapinning. Den nya isolationen är avsevärt mera_vaimebestandig
gummi, vilket tir av stor betydelse vid anslutningen 1 kaminern... Kabeln
lörlägges öppet under vagnsgolven, där den_klämmes fast. Till stiörribiyta^
re. och kaminer uppdrages kabeln genom hal i golven, a °
vid omläggning av elvämeleclningon på äldre vaglar dragas kabl.-ma gmo

i^om vis.".., pa Mf ritning llbr 105107. Vid jplvgenomgangen nkj-d-
das kablama av mässingsrör, och, hålet i golvet tatas^med en mässings
plåt, kitt och en bakelitskiva. Även återledningen fran kaminerna ut
föres numera, med isolorad kabel.

All kabel för don elektriska värmeledningen är utförd för en provspan-
ning .'V 5000 V.

På vissa boggivagnar rr.ed trämellanlägg under centrumpannoxna är en sän-
skild jorcltörbindning anordnad mellan underredet och boggiram .
boggier modell 35 finnes en jordförbincTning forbi guirammellanlagg n i-
lagerboxama. På boggier modell 49 med2gummii-dadrar finnas 2 parailoiic
nolledare va,rdera. med en area. av 50 •

91. Skötselföreskrifter

De Gkötsolförcskrifter som finnas i särtryck nr 254, underavdelning Ve,
skola, studeras i samband med detta brev»

92. Tågvärraeanlä.ggnin'gar för 1500 V

På vissa, vagnar, som äio avsedda att användas i intern.ationell trafik,
måste värme.anlä^vgningen vara utförd så, att den^kan niiligen
1000 V och för 1500 V. På vissa utländska, jamvagar anvandes namlig
1500 V för tåguppvärmning.

På dessa vagnar anv,ändas speciella k.aniner med två lika
lade element, som framgår av bifogade bilabl.ad 9,^« Vid
spänning användes endast ett element per kamin. De o andra .-r .
kopplat, genom att strömmen ledas från "ittimnkten mellan erömenten ̂
en omkoioplare till jord. Vid I5OO V växmespänning aro kontaMerm^pa
denna o nlcopnlare brutna, varvid strömmen passerar genom bada Cementen.
Vämeeffelrton per kmnin kommer härd genom att bliva, ungefar lika Vid
1000 V och vid 1500 V värme spänning.

Strömbrytarna-äxo av speciellt utför.onde. De äro fbrösedda
gnistblåsning. Donna har, såsom ticUgare bestovits, _
släcka don eloktriäca ljusbågen, som 1 synnerhet via likström hc,r
nägenhct att l^varstå, då strömmen brytes.
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I nnläggaingen ingår även en nutomr.tisk stiömbiytrre, som framgar nv
bildllnd 9:6. Denna strömbiytare km manövreras för hand, men den är
även f örsedd med en elektromagnetisk frånslagningsanordning, som
slår ifrån st römh ryt aren om strömmen blir för hög.

Den-automatiska stiömbrytnren är mekaniskt förreglad med omkopplaren,
så att denna endast kan manövrernas, da strömbiytaren är franslagen»

Automatisk temperaturregleiing i sovvagnar och eiväimeanläggntngen i
de två lö-r internationell trafik avsedda personva,gnama litt BCo2 nr
4584 och 4585 beskrives i brev 13.
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Golvströmbrytare monterad i vattentät låda



forfeckn/ng éVer e/ek friska tåg kärr/ner

Max.
mkt

^  ̂id denna ̂
KomJntyp spånnmg spånning noppnng

volf waH

Uffårana/a

A IOOO /OOO Dir$l<f Med kyifiånsar

Bl 200 200 500 5 i serie u  u

B! 250 250 500 ^ 1 1 h  «l

32 /OOO /OOO Dire/if" B  II

Bd iöOO 500 n II II

C 500 2/ serie II »

D! 250 250 iOOO 4 ' " II n

D/ iOOO IOOO /OOO Direkt II H

D2 250 250 750 if i serie II H

Dd 250 250 500 4 " " II '

Dd 1000 /OOO 500 Direkt «  >

04 250 250 500 4 i serie «  «

DA iOOO /OOO 500 Dire/ei «  »

Di 200

1

zoo iOOO 5/serie Utan

Ö2 200 200 750 g n « B  H

Dd 200 200 500 5' " II H

Dö 333 333 1200 3" n t  u

DO 500 500 1200 2 '• - H  1

DO IOOO /OOO /200 Direi<f •  «

DS /OOO /OOO 500 n »  «

P/o earl ny

Pd go/^

Pé goiv i H' vagnar

På vaggor



il'

Kamin typ A

Kamin typ B 2

' • '' U '
..•i: ' •

Kamin typ C
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Kamin typ D 1 200 med locket avtaget

Element till kamin typ B 1 och B 3



/ Hui/adtrons/örma
2  l/or/veomJcopp/a/'
3  i/ormekonfokhr
U  l/ormemaxJmo/refo
5 S/rom/ronsform o/or for

yi/ormesfrom
6 Uf/ösn/nqsspc/e 0r

hay-u^Sfrömbry/orm
7-8 ̂ pere^efr&r
3 "/O Jma/ZsaÅr/hp/or
//-/2 l/ormes/romhfyZore
/S'M //am/ner'
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KOPPLIN65DOSA

BLINDD05

(MED KOPPLI
PROPPEN UPPHÄNGD)

1  KONTAKTPROPP

2 KABEL

3  ISOLERANDE KNOPP

4  u HYLSA

5 HANDTAG

6 ]0RDN1N65L1NA
7 SPÅR

8 EXCENTER.

9 LOCK

10 LÅSHAKE
11 STÖDKLACK
12 TVÅDELAD KONTAKTHYLSA
13 ]0RDN1N65SKRUV
14 SÅKERHETSKEDIA
A6 EBR. 40784

KUN6L ]AQr<VA5i5TvDEL5EN

elektkotekniska byrån
STOCKHOLM

KL1CHÉRITNIN6 TILL SÄÖ
TRYCK NQ, 254 AVD. VE

(tÅövåöme) I
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■ <hopp//nQ3(Do5a' Srra. rsoc-.np

<am/ncr

Df K'OC

Do Do 50 c

\'7p//n/ 0/'07

Do333 Do 333_ Do 333

/'io//p//nr 09-0/^

mzzzzzzm-^
WiwoxI  ̂

5j 'ti 4r -Z^

Do 300 Do 500

(^)

' Do/o 00 'Dofooo

Kopp//ngssc/?ema får el-Dorrjc/cc/n/n^ r?eo/ro//^

Z3 TDany/o /nkoppiac/ //öpe / och D

^  Tham/n /nkopp/oc// /ope 2
" i;^^S8888?ssa /5a/v/  n' i/ars ena e/enxent o/~ .hcopph// hpe ̂ ocn2

och eors anc/ra e/e,r>en' or /nPooo.or //ope 2

■få//r/

j.el. = un Dre e/c/ncnO

o. el. «■ oure c/e-nyen/

o Be/echn/hg oo nc. ■ cjon
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* /?/nQ FcZ-nr 574^ 7/

p Bussnincf FcZ-nr 57 4^^—^ 7

Gkt/cZc/shux/ FcZnr 57 44 9

L/k/nsc/ FoZ-nr 45 5/ OO

wSBb^ Boke/z/maZZGr

MuZ^Gr 3Z>Ff~5, rrass/nq

IöcÉd-^ Fj acZerZor/cka F377- 5,3

Dkruv 3d.5-5, måsstnQ

Br/ckc7

Komp/etf aGnom

hl/s, hakG/z/mt/ff^r]
Sr/cÅrct o. <^(j/n/77/packr//r>
Fcy-nr 57 7^.

Kcfée/sko

/irmGr/n^jGrj I>or77cf(^Gs pa ctw^/opc/g/ /7j so/77 p<7SS<os ////
a/ys/a/n/rx^ss/tFZ/G/

Garn- ocZ? hanrZom/Zcr/rT/ne^G/y 6orZZo?pGs pa ausMncZe-^ 3

LinZrG/Zer? Z>GsZrpZG.sr ratscZ ZsoZarZc/okj FoZ-nr S9 55 OZ -

ZfaZe/r? /nZorGs 00/7 kc/sZcoZrcrpGS so^ crZZ ̂ kpcZcZs/?L/i/G/^
FommGr ctZZ Zri^oZca /r/oZ 5eJss/7//7^Gr7.

KUNGL. JäRMVäGSSTYRSLSEN
MASKINTEKNISKA BYRÅN

STOCKHOLM DEN 5 /O 19-^7

Skala;

/. /
I

Konstf.

Rii C5—

KOO iV-m

m 108605
Ändring l(^ '

IOmriéaZ ocA lus/erac/



^ o de^ aenna ^on/
/h/us/er/na .'

. X Lodes

'^u^a'0'~'ce Or .0'"^ sfca/a
u:SuifJ5 ■no:''j--d~a 3' ooce.-r eni'r,rma
/"^Ä- iC9^85-/CS~d7 /09^9S ocr "

,^ni//sn/'nQ for kaSeZ/Tiontaae
^rmer/n^co' borttages pd aiysfdncbc- d
Summis/onqen pås/^u/es .<rab<z7n mo/
ar/nenngs/rddarno.
i^låss/ogsbg/son pos^uPs oyzr gppm/is/orogen ocb
orptenngen sdm/ fas/Zödes. lidrdd /nds/e nog o
tZZ/ses a/Z deZ Zcks f!hms ndgra sbogoo kan/sn
e/Z(Zr i/assa sp<2'sar pd or/nerZngsZrddarna som
kunno sko a o kabeZ/i

dZZa^ ZédnZnga' på ormzrZngsZrddarna s^oia
u: för as rrea .' odnoZi^.

KabZarna sca.a kZgmmos så ndro go/ygenom-
gängan som mcgZZgZ

Flni/isninQ for /g/n/ng 01^ Qo/i/e/
.VåssZngsaZdZsn och bakaZ/Zp/a/Zon borras i/zå
moniagé rar red anZaZar håZ Z^d' /6,o mm)
SkaZi rara = onZaZeZ kap,'or

/k/ZZZogreZ skoZZ rara jdmnZ /oraZeZaZ ocb ca 9 mr
gockf örsr mdssZrgspZo/er :Sre happressr.rgsr,
BakeZiZo/oZtan fasZskra^as och pmssas moZ
goZi/eZ' me af fras,ararar frrsj

■djdss/hgsp, dZ,
''PakeliZpara ___
pidssinps-dr
vVössifZaenuiSa
\rnsiurn/rgs';c
■pumriJsZorg
'■  KaöeZ

f. lkZOZpk'_

Q ; KUNG*. ,'AK^^VAt
V-,' J Mask ; t« - iK v

-^cntaae c
Ynznq ̂  .-ta
:7d nÖQ: .^  zToq: D.ore-



Ä5

Nollplintslåda med locket avtaget



Den köksutrustning I som beskrivas i detta brev, är
monterad i vagn. litt Eo3 rjr 3747» I vagnarna nr 3748
och 49 skall den äldre utrustningen även ändras och
kompletteras med .konstantspänningsdon under dein
närmaste tiden«




