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ぐへdt二’　　　1941 For a絶en samlet oversikt over motorvogmト

VikIingen her tl=ands er Statsbanenes samtlige
norskbyggede motorvogntyper til dags dato vist

i kronoIogisk orden.

I det etterfqIgende kommer f錐st noen almjnne-

Iige bemerkninger om utvl姐ngen av de forskjellige

bred- Og Sma]sporede prototyper, Og de navarende

VOgntyPer Og Senere en kort beskriveIse av de

bredsporete boggivogntyper av Iett kIasse, mellom-

kIasse og tungklasse (ekspresstog).

Bensinm otort, Ogner・

Prototypene fig. l og 2 viste seg gkonomiske og

driftssikre, Og hadde bevis=ordeIene ved dette
driftsmiddel. Men ulempen ved bare l fqrerrom -

Sa VOgnene Var aVhengig av dreieskive ved rutens

endestasJOn for vending av vognene - gjorde kra-

Vet Om en tyPe med fのrerrom i begge ender pa-

trengende・ Samtidjg viste det seg behov for @kning

av trekkraften.

1937



forbrennlngSmOtOren med sin begrensede trekkraft

komme til sin fu=e rett, matte det skaffes mer hen-

siktsmessige, lettere og mer modeme tilhengervog-

Til dette formAl fremkom den pa fig. 7 viste til-

hengervogntype, hvor vognkassen er bygget helt

av duraluminium i enhetskonstruksjon med ba3r-

ende sidevegger og uten sa∋rSkiIt unders佃ing og

med moderat strqmlinjeform, med sikte pa gket

kjのrehastighet.

Den fgrste serie pa 4 vognerblesattidrifti 1936・

Ved en gjennomfのrt vektbespareIse (duraluminium’

lettere boggier, lettere buffere og draginnretning’

mindre hjuldiameter etc.) ]yktes det a bringe egen-

vekten ned =6,2 t, eller 6 a 7 =ettere em de tid-
llgere anVendte lette tilhengervogner av konvensjo-

nel=embaneutfのrelse. Egenvekten pa deme nye

vogntype var altsa bragt ned i ca 230 kg pr sitte-

plass, t旧ross for at vognen ogsa jmeholder et

ganske rommelig rei§egOdsrom.

Til sammenligning kan nevnes at en vanIig jern-

bespareIse pa det nye motorvognmaterle=.

De gamle to-akslede bensinmotorvogner’fig・

」鴨og 6, er na utrangert Og er fors短idt av for-

holdsvIS航en interesse. Nar de a11ikevel er tatt

med i denne oversikt, er grumen den at de inngar

som e=edd i motorvognutvlklingen.

Ti=ross for uunngdelige barnesykdommer og
mang-er har dog de enkle og noksa primitive ben-

sinmotorvogner vart et nyttig driftsmiddel’ SOm

har bidrat=il a gjのre drjftsresultatene mindre ned-

slaende en‘n de v用e ha va!rt uten dette driftsmed-

de喜. De har v鍵r= drift oppti1 25 ar og gjennom-

Iのpet over l mill. km pr vogn.

Samtidig har de vart nyttige tjl den n鋼dvendige

oppla:ring av personale= behandling og skjdsel
av dette nye driftsmiddel・ Den enkle utfのrelse disse

vogner hadde f時har i hのy grad lettet denne pro-

sess. samtidig har de innvundne erfaringer under

driften va3rt til stor nytte for en forbedret utform-

ning av nye typer.

=936 hadde Statsbanenes motorvogner i lのpet

av de siste 8 argjennomlqpet iaIt ca 17 mill motor-

vognkm - med en gjennomsn剛g utgift pa

kr O,40 pr km. (kr O,25 i driftsutgift og kr O’15

i vedlikehold). Samlet besparelse i forhold tiI

samme antall kilometer kj。rt med damptog var 8

a 9 mill. kroner. Motorvogndr蹄en hadde saledes

vist sin berettigelse・

Norges Statsbaner hadde da 54 motorvogner,

hvorav de fleste var norskbyggede to-akslede, ben-

sindrevne og samtlige med mekanisk kraftoverfの-

ring・

imのtekommet ved den type som er vis= fig・ 3.

Men fremdeles ble den 2-aksIede lenkaksel-an-

ordning bibeholdt for a holde vekten nede av hen-

syn til den begrensede motor§tOrrelse.

De=ykte§ limidlertid ikke a fa gangen p会vog-

nene med 2-akselanordning helt tilfredsstillehde -

sarIig med hensyn til sidesleng selv om den nok

ble endel bedre ved slingringsdempere og for-

skjellige andre anordninger. To-aksel-anOrdnin-

gen ble derfor oppgitt for godt og alt motorvogn-
materiell av typen pa fig・ 3 - med unntageIse av

en spesialvogn for Valdresbanen - er derfor b冊

bygget som 4-akslede bogglVOgner’med styring

fra begge ender og 。ket motorydelse・

Samtidig kom anvendelse av a]uminium inn i bil-

deL De smalsporete boggivogner til Stavanger

(fig. 5) fikk det vesen硝gste av vognkassen utfqrt

i duraluminium og danner saledes opptakten til

Norges Statsbaners anvendelse av alum証um i

vognbygningen’SOm altsa daterer seg sa ]angt til-

bake som ti=933. Siden er alt motorvognmateriel]
for NSB - unntatt den mindre boggivogntype i

fig・ 9 - bygget i duraIuminium.

Det er interessant’含kunne fastsla at Norge fak-

tisk har v鍵rt i teten med hensyn til anvendelse av

lettmetall i vognbygningen.

De fleste motorvogner var beregnet pa a ta

tilhenger, Og SOm tilhengere ble fra fqrst av an-

vendt eldre lette personvogner’delvis med noe om-

innredning og ombygging・ Men resultatet var航e

ti冊edssti11ende, bade med hensyn til vekt og ut-

styr. Det var derfor ikke til a komme forbi at skulle



Na var de=midIertid utviklet gode og hurtig-

gifende dieselmotorer, Og forbedrede kraftover-

fqringer, SPeSieIt hydrauliske, med moderat vekt og

ganske god virkningsgrad. Dette i forbindeIse med
bruken av aIuminjum i vognkassene, gjorde det

muIig a bygge stqrre vogner med tilstrekkelig

ydelse pr tonn, uten for stor疎ning av bremsto青f-

utgiftene.

Allerede i 1933 var utviklingen av diese血otorer

for jernbanebruk kommet sま!angt, at det ble be-

Sluttet som forsqk, a installere dieselmotorer (135

hk Mercedes-Benz og 120 hk Buda-Lanova) pi

VOgner aV tyPen汗ig. 3.

Dieselm otorv ogner・

Prのvene med dieselmotorene faIt heldig ut, Og

diese獲motorenes fordeIer (mindre iIdsfarlig og bi」

1igere bremsto撞, mindre brennstofforbruk) gjor-

de anvende]se av stqrre motorer (ZlkonomISk for-

SVar獲ig og ga friere hender med hensyn til materi-

eIIets vekt.

Neste skr航i utviklingen ble da bygging av 3

StOre diesefooggjmotorvogner, fig. 8, med vogn-

kassene utfのrt helt i duraluminium etter samme

Prins萱PP Og med samme ytre form som de spesial-

byggede boggitilhengere汗ig・ 7.

Disse 3 prqvevogner er blitt standard for det

Senere anSkaffede norske motorvognmaterje11 for

loka]trafjkk og mellomdistanser, b細e med hensyn

til stのrrelse og utstyr. En umtageIse danner dog

den lette djeselboggivogntype =ig. 9 (≪Skime-

bussen≫) beregnet pa a ga alene uten tilhenger.

Foruten de forholdsvis store motorboggivogner,

fig. 8, b]e det ogsa anska質et en serie motorboggi-

VOgner, fjg. 9, (≪Skinnebusser≫) av en mindre

type, med sikte pa a skaffe hyppigere reisean]ed-

ning pa trafikksvake bredsporete baner.

Anvendelsesomradet for disse har imidlertjd vist

Seg a Va∋re nOksa begrenset pa grum av liten

kapasitet.

Grumsta朋men i det nav鍵rende motorvogn-

materiell utgj。reS aV tOVOgnS tOgSett, fig. 1 l. sam-

mensatt av den store bogglVOgntyPe, fig. 8 e]1er

fig. 10, t=koblet en lettvekts boggitiIhenger, men

reisegodsrom og eventuelt ogsa postrom. Togset-

tet har en samlet kapasltet Pa 120-150 sitteplas-

Ser, en mOtOrydelse pa 380 hk og en egenvekt pa

45-52 tom De fleste av disse togsett er imrettet

for fjemstyring, Sa Slike togsett kan sammenkob-

les til et 4-VOgnS tOgSett med styrjng fra ett fqrer-

rom i toget.

Togsettet var et stort fremskritt i utvikIingen av

norsk motorvognmaterieII og fqrte til fortsatte an-

Skaffelser av vogner av samme type, bare med

enkelte detalj forandringer.

Ekspresstog・

Allerede i slutten av 30-虹ene hadde nye, hurtig-

gaende ≪ekspresstog≫, bestまende av bare person-

VOgner med motorene jnnebygget i vognene, Vumet

jnnpass i en rekke land.

Ennskjqnt menjngene var noksa de!te blant v負re

jernbaneautorjteter, Om et Slik=ogsett med stor
maksimalhastighet i nevneverdig utstrekning kunne

utnyttes under v缶e vanske鳴e traseforhold, b]e det

allikeve= 1938 besti]t 4 stk. 3-VOgnS djeseIdrevne

togsett ti=evering fra A/S Strqmmens V鍵rksted,

Og Senere ytterIigere 2 togsett lever白1958.

Ndl/αrende diesel-bogg川Ognmaie手;ell.

Av den store dleSel-VOgntyPe, flg. 8 og 10, har

Statsbanene na i alt 48 vogner med e=ilsvarende
antal=ettvektstiIhengere.

Av den mindre dieselvogntype (≪Skinnebussen≫),

fig. 9, haes i alt 25 vogner, Og aV den sma】sporete

boggivogntype, fig・ 5言alt 4 vogner.

Av 3-VOgnS dieselekspresstog (med 2 motorvog-

ner i hvert) haes i alt 6 togsett.

Statsbanene har aItsa for tiden l alt 85　bred-

SPOrte Og 4 smalsporte dieselboggimotorvogner j

drifし

Til beIysning av hviIken ro=e dieselmotorvogn-

driften∴SPil〃er, anfqres nedenfor de forskjellige

traksjonsmidlers lqp =957-58 pa det bredsporete

banenett (avrundet) ’

糊llL t「aflI虫ト

togkllomete章

Elektriske Iokomotiver .　　　. 9,65

Elektriske motorvogner　‥　　　. 8,25

Dampiokomotiver ・　　　　　・ 7,06

DieseImotorvogner　‥　　　　　. 5,68

Diesellokomotiver .　　　　　. l,91

賞a量t 32,55

Som det viI sees har djeselmotorvognene erver-

Vet Seg en 'betydelig andel i trafikkbildet.

Det bemerkes at diesellokomotivenes ande= tra-

fikken bare var i sin begymeIse i 1957鵜58, OgVil i

fremtiden gke sterkt pa bekostning av dampIoko-

motivenes andei.

Besんrit’else aレde c〃んelte vogntyper.

FelIes for aIIe motorvogntyper gje萱der fqlgende:

1. Oppvarm証ng ved motorens kjq]evann =or-

bindelse med en koksfyrt varmtvannskje! under

VOgnen for a holde motoren varm under

Stillstand og supplere oppvarmningen av vog-

nen under sterk kuIde. KjeIen fikk senere

automatisk oljefyring・

2. Be/ys証ng ved automobilutstyr med 12 vo獲t

for bensinvogner og 24 voi=or dieselvogner.



Lysrqr-belysning ble fqrst anvendt for de 2

Siste ekspresstogsett.

3. Bremser. Foruten handbremse ved fqrerplas-

sen er samtlige vogner utstyrt med alltOma-

tisk trykkluftbremse i forblndeIse med “dのd-

manns-greP≫ Og nqdbremse i kupeene・

Til avbremsing av hjulene ble fqrst benyttet

innvendlg bakkebremse av automobiltype pa

sa∋rSkilte bremse(romler festet pa hjulene. Merl

da denne utfqrelse viste seg mindre hensikts-

messig for jernbanebruk, glkk man i 1953 til-

bake til den k]ente anOrdning med stqpejerns-

klosser direkte pa hjulringene.

4. Kraftoverfbringer. Alle bensinvogner hadde

mekanisk kraftoverf卯ing・ Man begynte med

bussgirkasser, men da disse §nart Viste seg for

svake for jernbanebruk, gikk man allerede i

1929 over til norskkonstrllerte SPeSialgirkasser.

Det ble provet i alt軸gende 4 mekaniske glト

kasser 「 Samtlige med vendeglr i akseIdre-

vet og tのrrplatekobling ved motoren:

Type l : 5 hastigheter, med overgir, girspakman-

qvrert (NSB).

≫　2: 4 hastigheter, uten OVergir, trykklu組

man. klokoblinger (Strのmmen).

≫　3: 4 hastigheter’ uten OVergir, trykklu干t-

man. klokoblinger (NSB).

≫　4: 8 hastigheter, med overgir) trykkIuftman.

klokoblinger (NSB).

Girventilene - en for hver motor - Var Sam-

menbygget og hf血dtakene, SOm manqVrerte bade

kobling og gir’Var Plasert slik at foreren med en

h轟d kunne gire begge motorer §amtidig eller hver

motor for seg, Slik at den ene trekker mens den

annen gires. Man hadde ogsa an]edning til a kj。re

de to motorer samtidig i forskjellige gir for best

mulig utnytteIse av trekkraften og bensinforbruket.

Anordningen var forsavidt fordelaktig, men nOe

komplisert og stiIte visse krav til fqrerens omtanke

og interesse, for a bli riktig utnyttet.

Selve girkassene virker stort set=ilfredsstil-
lende, men igangsetning av de store vekter (pa

40 tonn og mere) i sterke stigninger ved §luring pÅ

tのrrplatekoblingene var vanskelig a utf。re rykk-

fritt, Og uten at mOtOren §tOPPet. Dette problem

ble fのrst ti臨edssti11ende lqst da man =939 gikk

over til Lysholm-Smith hydrauliske kraftoverfのring

(med direkte drift og overgのOg §en6re, da denne

siste var gatt ut av PrOduksjon, til Wilson pIaneト

gir申sse =orbindelse med Twin Disc hydraulisk

kobling - en kombinasjon som gir like bekvem og

sikker girskiftning som den hydrauliske kraft-

overfのring.　　　　　　　　　(Forts・)

/Cont. )
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Toakslet bensinmotorvog叫’or smalt og bredt

SpOr・

De to typer =ig. 1 og fig. 2 er prin§ipielt helt

like, med maskineri anordne白likhet med vanIig

bussutfqre!se. Fig. 13 viser den bredsporete vogn

med grumpIan, Og fig. 14 interiqr av vognen.

Vognen hadde bare et航errom og m釦te der-

for vendes ved endestasjonene. De var av vanlig

jernbaneutfqrelse med vognkasse av tre pa stえl-

understiIling og med utvendig bekIedning av teak

Pa de smalsporete og av aluminium pa de bred-

SpOrete VOgner.

Den bredsporete type i fig. 2 hadde i motsetning

tiI den §malsporete, en ek§tra bakmotor (pa 80 hk)

direkte kob】et ti1 2-hastigheters girkasse uten

Vendegir, Og Ved kardanaksel koblet til samme

akseldrift som formotoren, men P且mOtSatt Side.

Den var beregnet pまbare a kobles inn i stigninger,

hvor trekkraftbehove= forhoId til horisontaI bane

er prosentvis meget stqrre enn pまlandevei.

Formotoren var en　6-§ylindret Buda bensin-

motor pa 120 hk ved 1800 omdr./min, gummiIage-

ret pa understiIIingen og med spjellregulert kjのler

foran motoren. Drivkraften overfqres gjennom en

girspakmanovrert 4-hastigheters vanlig bussgir-

kasse (med overgir pa 4. gir) og videre gjennom

en s鍵rskiIt vendegirkasse til en konisk akseldrift,

Flg. 14. Interlのr aV VOgnen i fig. 13.

uten d輔erensial pa den bakre faste akseI, SOm

altsa er drivakse!.

Fig・ 15 viser maskinanordningen for den bred-

SPOrete VOgn.

For a redusere vekten og minske kreftene i

kraftoverfqringen ble hjuIdiameteren redusert fra

norma]t 970 mm ti1 800 mm, hvilket senere er be-

nyttet for alt norsk-bygget motorvognmateriell, -

unntatt de 3 vogner =ig. 4 og ekspresstogene i
fig・ 12, SOm har 970 mm’§ hj証

For a gke driftssikkerheten var motoren utstyrt

med dobbe= set=ennplugger (l sett med batteri輸

teming og l sett med magneトteming). Likesa

hadde vognen 2 1ysdynamoer og 2 kompressorer

- SIik at motoren kume stanses heIt utover ]engre

fa]l for a spare bensin og slitasje.

一Toakslet bensi柵otorvogn /or bredt spor.

Vogntypen i fig. 3 skiller seg fra de to foregaende

Ved at den har forerrom i begge ender og to moto-

rer anbragt sまnzer vognens midte som muIig,葛

for a redusere den tendens til sjdesleng som de

forholdsvis store vekter av motorer og kjoIere an-

bragt ved vognens ender utenfor hjulene ga 。PP-

hav til. Gangen pa vognene ble ved denne anord-

ning vesentlig forbedret. Samtidjg ble motorydeト

Sen gke=i1 240 hk.



Bensmboggimotort’Og可or smalt spor・

PÅ Jarbanen (StavangeトFlekke子]Ord) gynet

man muligheten av a besorge det meste av PerSOn-

trafikken med motorvogner. Men betingelsen var

stqrre kapasitet og bedre gang・ SÅ boggivogner

m釦te bll l(発enet.

En serie pえ4 motorvogner til dette formal ble

satt i drift i l1933, Se fig. 5.

Vognkassene, §Om er aV enhetskonstruksjon -

manのvrering uavhengig av hverandre・ Motorene

st為r under hvert sitt dobbeltsete ved midten av vog-

De har 4-hastigheters girkasse) tyPe 3, med

synkroniserte klokoblinger manqvrert Ved trykk-

For a spare vekt og kompensere nOe aV den

qkning i vekten som boggivognprinsippet med-

fqrte, ble det konstruert en helt ny og meget lett

boggitype (Ca 2000 kg komplett med boIster)

med akselkassene fas=agret i gummiblokker i
boggirammens sidebjelker’Og VOgnVekten overfort

gjennom langsgaende bladfja3rer’OPPhengt i boggi-

rammen nar hjulene, hvorved boggirammen blir

sterkt avlastet.

I motsetning til vanlige personvognboggier hvor

vekten overfgres fra sideveggene innover mot mid-

ten av boIsterbjelkene og derfra utover igjen gJen-

n。m boIsteret til bare時rene Ved boIsterets ender,

blir her vekten ved hver vognside fのrt direkte ned

til de langsgaende barefja3rer gjemom en rulle-



sektor ved boIsterets begge ender’Og man OPPn餌

derved avlastning av bnde bol§terbjelke, boIster og

boggi ramm e・

Dette nye prinsipp, SOm medf卵er en merkbar

Vektreduksjon, Viste seg fordelaktig og er senere

anvendt ved alle norskbyggede motorvogner鵜Og

OgSa Ved vanlige personvognboggier.

Vognene viste seg ganske vellykket鵜OgS各med

hensyn til gangen - Og besqrget sammen med 4

stk. to-aks]ede motorvogner言en arrekke praktisk

talt hele persontrafikken Stavanger-FIekkefjord,

inntil banen ble ombygge=il bredt spor i 1949,
一hvoretter de ble overflyttet til Kristiansand

distrikt. De har n急f親t bensinmotorene ombyttet

med 110 hk Hercules dieselmotorer og er frem-

deles i dri青t.

Diesel-boggimotort,Ogn /or bredt spor・

De tidligere nevnte 3 provevogner aV denne type

(fig. 8) bIe levert i 1937-38 og betegner et vesent-

1ig fremskritt med hensyn til kapasitet, komfor-

tabelt utstyr og gang.

Fig. 17 viser oppris§ Og grunnPlan av vognen.

Den har to adskilte maskinanlegg med dr輔pa

ytre akse= hver sin boggi, SelvbaBrende vognkasse
i duraIuminium言nnbygget細rerrom i begge ender,

Samt OVergang til na3rmeSte VOgn Og kob]jngs-an-

Ordning for t皿enger. Setene er omkastbare・

Fqrste vogn fikk to ]jggende Lanova 8-Sylind-

rede diese]motorer pa 185 hk ved 15OO omdr.lmin

fra Deutsche Werke, KieI, Plasert helt under vogn-

gulvet. Som kraftoverfqring ble for fqrste gang

anvendt hydraulisk veksel (3-trinn§ Voith).

De to neste vogner fikk to stifende 6-SyIindrede

M. A. N. forkammerdieselmotorer pa 150 hk med

1500 omdr.Imjn plasert under et dobbeItsete. De

bIe utstyrt med Statsbanenes 8-hastigheters trykk-

】uftmanqvrerte girkasse, tyPe 4.

KjoIeme med vifter drevet fra motoren gjennom

en konisk hjelpeveksel er opphengt under vogn-

kassen, Og utStyrt med spjell, regu]erbare for h抗d

fra fのrerPlas§en. Denne hjelpeveksel driver og§為

dynamo og kompressor.

Drivboggien er av ny type med vognkasse-

vekten over青のr=il boggien gJennOm kjeglefor-

mede rullesegmenter ute ved vognsidene, SOm Ved

de smaIsporete boggivogner til Stavanger. Men i

motsetning佃disse’SOm har akselkas§ene fast

gummiIagret i boggirammen’har de nye bredspo-

rete boggier Ieddet akselkassefqring med “Silent-

bIoc≫-lagrjng og spiralfja3r. 1Rikelig gummimel]om-

legg er inn!agt ogs各　ved fjeeropphengningen.

Anordningen har vist seg veIlykket.

Som eksempel pa hva det er oppn餌d i vekt-

besparelse kan nevnes a=ilhengervognenes bog-

gier veier tilsammen bare 7 to皿mot ca 14 tom

pa en vanlig personvogn鵜a]tsa en vektbe-

SPare!se pa ca 7 tonn pr vogn bare pa boggiene.

Motoren er gummilagret pa en s鍵rskilt motor-

ramme, SOm igjen er gummilagret opphengt i vog-

nens sidevegger. Herved fjemes lyd og vjbrasjoner

fra vogngulvet og sittepIassene.

Manovrering av motorer, girkasser og aksel-

drifter skjer synkront ved trykkluft, reguIert elek-

trisk ved magnetventiler. Derved var grunnlaget

lagt for senere anordning av fjernstyring.

Neste serie pa lO vogner av deme type fikk ogs去

8-SyIindrede flate dieselmotorer fra Deutsche

Werke. Disse svarte imidIertid jkke til forventnjn-

gene og er senere ombyttet med Hercules flate 6-
Sylindrede motorer p去190 hk ved 1600 omdr.Imin,

SOm OgSまer benytte=or §amtlige senere ]everte

VOgner aV deme type・

Disse vogner flkk LyshoIm-Smith hydra面ske

kraftoverfqring med direkte gir og overgir.

Fjernstyring av 4 motorer fra hver fのrerplass er

gjemomfqrt. Et 4-VOgnS tOgSett (2 motorvogner
med 2 styrevogner) kan altsa kjqres av l fqrer,

Og uten Omkobling pa endestasjonene・ Fjernstyrin-

gen cker vognens anvendelighet og er siden gjen-

nomfqrt for samtlige senere Ieverte motorvogner og

StyreVOgner aV denne type.

Automatisk regulering av kjのlevamstemperatu-

ren var et nytt fremskritt og ble senere gjennom-

f。rt Ved alle senere leverte vogner.

Ved den tidligere h鉦dregulering fra fqrerplas-

sen ble motorene ofte kjのrt for kalde med sterk

§litasje som resultat. Med hele, termOStatStyrte

luker pa begge sider av kjqleren, Sammen med

termostatstyrt magnetkob血g fra v蹄edriften, hol-

des riktig motortemperatur (80O C) automati§k

konstant uten fのrerens medvirken. Slitasjen pa

motorene har derved minsket sIik at den tidligere

overhallngStermin pa 120000 km har kunnet疎es

tiI 250 000 km.

Det er jnteressant a notere at det kjente ameri-

kanske firma The Budd Company har g釦=nn



for samme type diese]motorvogner med to maskin-

anlegg og fIate motorer med hydrauliske veksler

plasert under vognen. Den samme type’med dob-

belt maskinanlegg under vogngulvet’har ogsa de

engelske jernbaner forutsatt for de 200O dieseト

motorvogner, SOm lnngar i det engelske rasjona量i-

SerlngSPrOgram.

Dfesel-boggimotort,Ogn /Or bredt spo手/Or擁肋-

tog・

Alle tidligere motorvogner Og tilhengere har va3rt

utstyrt med enk~e’Omkastbare stoppede seter’med

5 sitteplasser i bredden, VeSentlig beregnet for

lokaltrafikk og mellomdistanser. Da materie=et

ogsa viste seg godt egnet for lengere strekninger’

ble det behov for rommeIigere og komfortablere

innredning・

For a im如ekomme dette behov, ble det i 1954-

55 anskaffe=O motorvogner Og 10　styrevogner

med stoppede faste dobbeltseter, mel〃omstaende

bord og bare 4 plasser i bredden’Se質g. 10.

Fig 18. Bredsooret dleselmotorvogn fra 1954」55′ Se OgSa fig. 10

Motorvognene (fig. 18) har de samme dimen-

sjoner, byggemate l aIuminium, Og det samme

maskinelle utstyr (Hercules 190 hk motor, Wilson

girkasse og hydraulisk kobling) som lokaltogvog-

nene’Og boggiene er forsynt med hydrauliske sling-

ringsdempere for a dempe sldesleng・ Egenvekten

er l)ket til ca 32 tonn.

To-VOgnS tOgSett aV denne type kjqres blant

amet som ekspresstog pa Nordlandsbanen.

Lett diesel-bogg!t’Ogn /Or bredt spor (S初ne-

bαSS)・

Som foran nevnt ble det =941 ogsa anskaffet
en serle Pa 17 vogner av en enklere og bi‖igere

type, beregnet pa bal.e a ga aIene uten tilhenger,

Sefig　9・

Flg・ l19 viser oppriss og grunnplan av vognen.

Av prishensyn ble vognene bygge白stal med hel-

sveiset metallskjelett uten sa3rSkilt understi=ing og

kledd med tyme st別plater (l,65 mm) klinke=il

skjelettet med kaldkllnkede sminagler. De har

faste, StOPPede rqrse(er med me=omliggende bord.



Takket vare den ]edige opphengning av vognkas-

Sen, Iiten ufjaret vekt og de sma hjuら　som har

bedre se】vstyrende evne enn storre hjul, har denne

enkIe boggi en mege‖Lln gang 」 OgS紅sporveks-

ler og kurver賀Og flenss据a垂n er minima上

Vognen, SOm Vanljg er enmannsbetjenら　er

meget bi‖ig i dr組. Den er meget popular b萱ant

det reisende publjkum, men har som nevnt noksa

begrenset anvendeIse pa grunn av Iiten kapasitet

(57 sittepIasser).

For a bqte p為den knappe bagasjeplass i motor-

VOgnen’er det anskaffet endeI Iette toakslede gods-

tilhengere (vekt ca 2 tonn) med et ganske romme一

Iig godsrom. Den kobies tjl motorvognen ved en

enke=rekkstang.

Ekspressiog /Or bredi spor.

Togsetteet best為r av to motorvogner vendt hver

Sin vei) Og en melIomvogn i midten uten drift, Se

fig・ 12・ Det har en egenvekt p星a旧13 tonn og

en samlet motorydelse pa 1300 hk) hvilket gir

=’6 hk pr tom egenvekt. Dette er et kraftig over-

Skudd i trekkraf白forhold tjl damptogenes vanIige

3-4 hk pr tonn og er組strekkeljg til a holde en

hastighet p轡ca 70 km pr time i 200I。。 Stigning.

Togsettet har 162 sjttepIasser. Det har faste,

StOPPede dobbeltseter med mellomIjggende uttrekk-

bart bord’Sa SerVering kan forega overa吊toget.

Setet og nedre del av ryggen er for hvert sete noe

S刷bart・ Sまrygghelningen i noen grad kan endres

etter behag. Den ene motorvogn har kjqkken og

den annen reisegodsrom. Vognene er kortkobIet

Og OVergangen me]lom vognene er dekket av en

Sammenhengende gummibelg.

Toget har elektrisk fjemstyring, Si to togsett

kan sammenkobles til et 6-VOgnS tOgSett, med

manのvrerjng av 4 motorer fra en fqrerplass.

Fig. 21 vjser oppriss og gr皿npIan av togsettet

Og fig. 22 interjのr av vognene.

Togsettet er utfqrt i ]ettmeta=konstruksjon, um-

tat=rontpartiet av underrammen pa motorvognene,

SOm er utfqrt i helsveiset st削konstruksjon.



Motorene er Maybach 12-Sylindrede diesel foト

kammermotorer i V-fom med B鵬hi opplader, Og

med rullelager i veiv- Og rammelager. De er senere

ombygget til direkte imsprqyting og med gIide-

lager for veivlagrene pa grunn av vanSkeIigheter

med de tidllgere anVendte rullelagre・ Ydelsen er

pa 650 hk ved 14OO omdr.Imin og totalvekten ca

2800 kg, altsa en mege=ett motor i forhold til

ydelsen. Brennstofforbruket er ca O,65 1Ikm.
1Kraf(overf面ngen er Volth 3-trlmS hydraulisk

veksel. Vekslingen skjer automatisk ved oljetrykk

avhengig av kjqrehastighet og motorturtall. Virk-

ningsgraden ligger pa 7O-80 %.

Hydraulisk kraftoverfqrlng ble valgt istedenfor

elektrisk pa grunn av rlSikoen for overbelastning

av de elektriske banemotorer under tungt snefqre

og ved inntrengning av sne’SOm kan bevirke over-

s-ag og bram. Dessuten vilIe togvekten 。ke med

ca 9 tonn ved bruk av elektrisk kraftoverforing・

Forreste boggi i hver motorvogn er drivboggi

(fig. 23) med motor og vekse=agret i boggien og
med drif=il begge aksler ved konlSk akseldrift
med dobbelt utveksling og vendedrev. Bade driv-

og lqpeboggier har 970 mm hjuldiameter, Vanlige

§tqPegjerns bremseklosser p叩ulene og hydrauliske

stのtdempere for a dempe sidesleng.

En komplett drivboggi med 65O hk motor’Vek-

sel og kraftoverfqring veier ca 12 tom’Og u(g]qr

en selvstendig enheらSOm kan byttes ut og inn i

vognen pa ca 2 timer. Tll sammenligning kan nev-

nes at et dampIokomotiv med trekkraft tllsvarende

to slike drivboggier p紅alt 24 tonn’Vi11e veie 80-

Kjのlerne llgger under vogrlen Og drives fra vek-

selen gjennom en magnetkobling. Bade v描e og

spjell er termostatstyrt Og holder automatjsk kjde-

vannet p紅iktig temperatur (8OO).

Toget har 2600 1 bremstoff, tilstrekkelig for

1700鵜1800 km kjqring. For Dovreekspressen og

Bergensekspressen behqver saledes bremsto青fyl-

11ng nOrmalt bare atoreg鉦Oslo.

Fjern,Styringen skjer med l 10 volt likestrqm ved

hjelp av en kontroller med 3 kontaktvalser med

hvert sitt handtak.

Ved kjqreh祖dtaket kan motoren imstilles pa 5

forskjellige turtallstrim over tomgangSStillingen.

Kjのreh鉦dtaket har “dqdmams-anOrdning≫.

Under kj。ringen manqvrerer fqreren toget bare

med kj卯eh祖dtaket og bremseh組dtaket. Moto-

rens regulator sのrger au(omatisk for riktig bre皿-

sto輔lfqrsel og den hydrauliske veksel besqrger

automatisk §kiftning av dens 3 trinn’aVhengig av
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kjqrehastighet og motorturta=. Manqvreringen er

saledes Iike enkel som ved elektrjsk drift.

Foruten dのdmanns-anOrdningen er det tru千fet

en rekke sikkerhetsanordninger for a beskytte det

kostbare maskjneri.

l. Motoren stoppes automatisk:

hvis bram oppstat i motoren,

hvis oljetrykket bIir borte,

hvis vannstanden i kjq]eranlegget b批for lav

2. Motoren kan bare startes nar kontro=eren

St紅pま≪tOmgang≫.

3. VekseIen kan ikke innkobles og toget settes

i gang f‘狩tllstrekkellg lufttrykk er tll stede・

VentlIasjonen skjer fra en luftkanal under taket,

f卵t sammenhengende gJennOm hele toget, Og med

luftinntak forsynt med regulerbart spjeil i fronten

av forreste motorvogn.

(　Oppvarmnlngen Skjer ved varmtvann fra en

Sa3rSkiIt varmekje= hver vogn med automatlSk
OIjefyring regulert ved termostat l kupeene.

Belysningen er ved va捕ge glqdelamper i taket.

Vamspylt klosett er for f卵ste gang i Norge

anvendt ved disse vogner. Prinsippet er at担ning

av setelokket bevirker en liten forspyling (Ca )星)

Og lukking av ]okket hovedspyling (med ca 2 1).

Skalen som !ukker klosettrakten er koblet sammen

med sete]okket og er apen bare under hovedspylin-

gen. Anordningen har stort sett virke=ilfredsstil-
1ende.

I 1958 ble det fra A/S Strqmmens Va9rksted

levert ytterligere to　3-VOgnS tOgSett aV Samme

type som foranstdende, men med bIant amet fくれ-

gende forandringer:

l. Ventilasjonen b]e forandre=iI ventilasjon med

VarmeaPParat, Vifte, fiIter og Iuftinntak pえ

Sldeveggen, Sa3rSk批for hver vogn. Den gjen-

nomgaende takkanal ble da slqyfet.

2. I stedet for Vojth hydrauljske veksel ble an-

Vendt Maybach <Mekydro≫ mekanisk-hydrau-

]isk veksel med 4 hastigheter og vendegir.

Akseldrevene bIe derved forenklet til enkel

konisk veksel uten vendedrev.

3. Belysningen skjer ved lysstoffrqr i take白ste-

det for glのdelamper. Spemjngen er 120 voIt.

4. KjのIerne har temostatstyrt hydraulisk drif白

Stedet for gjemom magnetkoblinger, SOm har

gitt vanskeligheter under kuIde.

Jembanedriften er for tiden na3rmeS=me i en
revolusjon. Den nye rasjonaljseringsplan kuilkas-

ter radikalt de tilvante prinsipper og fremtvinger
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