
A KV-50 JELÜ

HSCS. NYERSOLAJVONTATÓ

M Ű S Z A K I  L E Í R Á S A

ÉS

K E Z E L É S I  U T A S Í T Á S A

HOFHERR–SCHRANTZ–CLAYTON–SHUTTLEWORTH
MAGYAR GÉPGYÁRI MŰVEK R. T.

BUDAPEST.



A

" KV-5o " JELÜ HSCS NYERSOLAJVONTATÓ

M Ü S Z A K I  L E I R Á S A

ÉS

K E Z E L É S I  U T A S I T Á S A

HOFHERR – SCHRANTZ – CLAYTON – SHUTTLEWORTH
magyar gépgyári müvek rt.

Központ és Mintacsarnok
Budapest, VI., Vilmos császár-ut 57 szám

Telefon: 117-64o.
Gyár: Kispest. Telefon: 146-72o.



"KV-5  o  " JELÜ HSCS NYERSOLAJVONTATÓ MÜSZAKI ADATAI,
MÉRETEI ÉS TELJESITMÉNYEI.

Motor.

Hengerszám ............................................................................... 1

Furat ....................................................................................... 235 m/m

Löket ....................................................................................... 28o "

Legnagyobb üresjárási fordulatszám percenként ........................ 78o

Teljesitmény a szijtárcsán 65o/perc fordulatnál ....................... 5o le

Sebességi fokozatok száma előre ................................................ 6

Sebességi fokozatok száma hátra ................................................ 2

Sebességek.

5oo percenkénti 75o percenkénti
fordulatszámnál fordulatszámnál

I. sebesség előre 2.48 km/óra 3.7 km/óra

II. " " 3.4 " 5.1 "

III. " " 6.o5 " 9.o5 "

IV. " " 9.9 " 14.8 "

V. " " 13.6 " 2o.3 "

VI. " " 24.2 " 36.2 "

I. " hátra 2.95 " 4.45 "

II. " " 11.8 " 17.7 "

Legnagyobb vonóerő.

sikon,  jó  uton,  85  %  hajtómü  hatásfokot  és  2  %  gördülési  ellenállást
feltételezve:

I. sebességnél ................................................................ kb. 39oo kg

II. " ................................................................ " 28oo "

III. " ................................................................ " 134o "

IV. " ................................................................ " 87o "

V. " ................................................................ " 61o "

VI. " ................................................................ " 28o "
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Kötéldob.

Legkisebb kötélsebesség /5oo motorfordulatszámnál/ ............ o.23 m/sec

Legnagyobb kötélsebesség /75o motorfordulatszámnál/ .......... o.48 "

Legnagyobb vonóerő a kötélen .............................................. 4oooo kg

Drótkötél hossza ................................................................. kb.4o m

Drótkötél vastagsága ........................................................... 15 m/m

Nyomtáv ............................................................................... 14oo "

Tengelytáv .......................................................................... 22oo "

Abroncsozás elől .................................................................. 1-1 6.oo-2o

szélessége ................................................ 172 m/m

legnagyobb átmérője ................................. 863 "

hatékony sugara ....................................... 39o "

teherképessége ........................ 2.5atm-nál 7oo kg
abroncsonként

Abroncsozás hátul ................................................................ 2-2 11.25-24

szélessége ................................................ 297 m/m

legnagyobb átmérője ................................. 117o "

hatékony sugara ....................................... 525 "

teherképessége .......................... 1 atm-nál 1ooo kg
abroncsonként

Legnagyobb szélessége .................................................... kb. 212o m/m

Legnagyobb hossz, vonóhorog beleértve ........................... " 385o "

Legnagyobb magasság ....................................................... " 1725 "

Hasmagasság ................................................................... " 31o "

Kanyarodási sugár belső keréken ..................................... " 47oo "

Suly üresen .................................................................... " 457o kg

Suly üzemképes állapotban, 8 emberrel ............................ " 52oo "

Mellső-tengely nyomás megrakva ..................................... " 13oo "

Hátsó-tengely nyomás ..................................................... " 39oo "

Nyersolajtartány ürtartalma .......................................... " 11o "

Kenőolaj üzemi tartány ürtartalma .................................. " 8 lit.

Hütőviztartány ürtartalma ............................................. " 5o "

- 3 -



Villamos berendezés.

Elől ........................................................................... 2 fényszóró 2o W
városi, országuti
és ködvilágitással

1 keresőlámpa

Hátul ......................................................................... 1 zárlámpa

1 munkalámpa

6 V dynamo és akkumulátor a világitáshoz és hideg inditáshoz, kapcsoló-
tábla ellenörzőlámpával és biztositékkal, kapcsolódugó hordozható lámpa 
számára.

A közölt adatok csak tájékoztató jellegüek
és minden kötelezettség nélkül értendők.

Kispest, 1943. XI.
La/Szk.
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A kocsiváz.

A  vontató  váza  az  acélöntésü  nagy  fogaskerékszek-
rényből, a forgattyuházból és a hengerből áll, melyek csavarokkal vannak 
szilárdan összeerősitve és elmozdulás ellen az illesztési felületek kö-
zött csuszásgátló csavarokat alkalmazunk.

A nagyfogaskerékszekrény egy felső és egy alsó rész-
ből áll. A felsőrész leszerelése után minden fogaskeréktengely és csapágy 
könnyen leszerelhető.  A  kapcsolóház fedelét  ellenőrzés,  vagy vizsgálat 
céljából külön is könnyen le lehet szerelni. Az összes áttételi fogaskere-
kek teljesen zárva vannak. A tengelyeket és golyóscsapágyakat oldalsapkák 
fedik.

A  kisfogaskerékház  a  vontató  baloldalán van elhe-
lyezve és benne forognak a lehajtó, közvetitő és a váltótengely gyors és 
lassu meghajtására szolgáló fogaskerekek, végül a kötéldob meghajtásához 
szükséges közvetitő fogaskerekek is.

Ugyancsak az oldalkerékszekrényre van a Knorr-fék 
müködtetéséhez szükséges légszivattyu is felszerelve.

A kocsivázhoz hátul kapcsolódik a kötéldobbal kom-
binált vonókészülék.

A henger elejére van felerősitve az előállvány, me-
lyen  a  mellsőtengely  rugósan  van  ágyazva.  A  mellsőtengely 
autókormányzásu. A tengely egy csap közvetitésével hordja a vontató mell-
ső  részét,  mely  csap körül  a  mellsőtengely  szabadon  beállhat  és  az  ut, 
illetve terep egyenetlenségeihez jól alkalmazkodhat. A tengely csapja egy 
rugózott előállványrészben van ágyazva, a vontató eleje tehát nem szenved 
az  ut egyenetlenségei folytán keletkezett  kökésektől.  A  mellső  tengely 
csuklóit  gépi  jármüveknél  szokásos  kormányszerkezettel  mozgatjuk.  A 
kormányzás ferde kormánytengelyre szerelt kormánykerékkel, önzáró csa-
var, és csavarorsóval, toló és mellső összekötőruddal történik, melyek a 
mellsőkerekek csuklótengelyét mozgatják.  A  mellső kerekek pormentesen 
zárt kupgörgőcsapágyakban futnak.

Az erőátvitel.

Az áttételi fogaskerekek a bennük fellépő igénybevé-
teleknek megfelelő  anyagból készülnek.  Kapcsoló  felületükön megfelelő 
mélységig edzve vannak.  A  nagy igénybevételnek kitett  fogaskerekek és 
tengelyek krómnikkelanyagból készülnek.
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A  kiegyenlitőtengelyben lévő kupkerekek kivételé-
vel az összes kerekek homlokfogaskerekek. Mivel mindkét fogaskerékház 
teljesen zárt kivitelü, sem a fogaskerekekhez, sem a golyóscsapágyakhoz 
por és piszok nem kerülhet. A kerékszekrények zárt kivitele folytán ezek 
megfelelő magasságig sebességváltó olajjal feltölthetők, ugy a fogaskere-
kek, mint a golyóscsapágyak olajfürdőben futnak.

Az  erőátvitel  a  motor forgattyutengelyéről  a  hátsó 
hajtótengelyekre a következőképen történik:

A dörzskapcsolóra ékelt lehajtófogaskerék meghajtja 
a kettős közvetitőkereket. A kapcsolótengelynek az oldalkerékszekrénybe 
nyuló végén két eltolható fogaskerék van, aszerint amint egyiket, vagy 
másikat  kikapcsoljuk,  az  áttételezésnek  megfelelően  más-más  fordulat-
számnál  fog  járni  a  kapcsolótengely  /: országut  és  terep  előtét :/.  A 
kapcsolótengelyen a nagyfogaskerékszekrénybe szabadfutóan van ágyazva a 
nagy sebességnek megfelelő fogaskerék, mig a bordástengelyen egy eltol-
ható fogaskerék van, amelyik a nagyobbik-, kisebbik- és a hátramenetnek 
megfelelő sebességet kapcsolja.

A kapcsolótengelynek a jobboldalán elhelyezett kis-
fogaskerékszekrénybe  nyuló  végén  van  szerelve  a  legkisebb  sebesség 
kapcsolására alkalmas tolókerék.

A  kapcsolótengely  után  következik  a  közvetitőten-
gely,  majd  az  előtét,  végül  a  kiegyenlitőtengely.  Az  előtéttengely 
fogaskerekében van elhelyezve a lábbal müködtethető fék is.

A  kapcsoló-  és  közvetitőtengely  között  van  még  a 
hátramenettengely is. A közvetitőtengelynek a baloldali fogaskerékszek-
rénybe  nyuló  végén  van  ágyazva  és  azon  szabadon  fut  a  kötéldob 
meghajtását közvetitő homlok- és kupkerék.

A sebességi fokozatok kapcsolása két csoportban tör-
ténhet  és  ezért  a  kapcsoláshoz  két  kar  szolgál.  Az  oldalfogaskerék 
szekrényben elhelyezett karral kapcsoljuk az országuti, vagy a terep se-
bességeknek  megfelelő  fogaskerekeket,  valamint  a  kötéldob  meghajtását 
is : a nagyfogaskerékszekrényen alkalmazott karral pedig a három sebes-
ségi  fokozatot  és  a  hátramenetet.  Mivel  két  sebességcsoport  és  ezek 
mindegyikében három fokozat van, a két kapcsolócsoport kombinációjával 
hat fokozatot nyerünk előremenet és két fokozatot hátramenet irányban.

A kiegyenlitő hajtómü /: differenciál :/ teszi lehe-
tővé,  hogy  adott  esetben  a  két  hátsó  járókerék  különböző  sebességgel 
forogjon. Erre akkor van szükség, ha a vontató fordul, vagy az egyik kerék 
jobban kapaszkodik a talajba, mint a másik. A kiegyenlitő tehát az esetben, 
ha a vontató egyenes vonalban halad és a két hátsókerék egyformán kapasz-
kodik, nem jön müködésbe /: a bolygókerekeket a nagy kiegyenlitőkerék, 
amelyben ágyazva vannak, magával viszi, de a bolygókerekek saját tenge-
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lyük körül nem forognak :/. Ha azonban a vontató fordul, vagy valami ok-
nál fogva a kerekek nem egyenlő fordulatszámmal járnak, a bolygókerekek 
saját tengelyük körül is elfordulnak.

A bolygókerekek a kiegyenlitő tenyérkerekeket hajt-
ják meg, amelyekbe a hátsó féltengelyek hornyokkal vannak beillesztve, 
tehát a tányérkerekek magukkal viszik a féltengelyeket és az ezekre sze-
relt hátsó kerekeket.

A kiegyenlitőházban lévő tányérkerekek nagy felüle-
ten feküsznek fel. A fognyomás a tányérkerekeket a ház falára szoritja és 
az itt fellépő surlódás bizonyos mértékben fékezi a kiegyenlitő müködé-
sét.

Fékek.

A vontató két egymástól független fékkel van felsze-
relve.  Az  egyik,  mely  lábbal  müködtethető,  a  nagykerékszekrényben  van 
elhelyezve és az előtéttengelyre hat. A másik fék kézzel müködtethető és 
közvetlenül a hátsó tengelyekre szerelt agyak dobjára hat.

Mindkét fék belső pofásrendszerü. A pofákra olajálló 
rézazbeszt szövedék van szegecselve. A fékpofák között alkalmazott erős 
visszahuzórugók a féket állandóan oldott állapotban tartják.

Ha a  pofabevonatok annyira megkoptak,  hogy cseré-
lésre szorulnak, az uj pofák felszegecselése után ügyelni kell arra, hogy a 
pofák a dobra egyenletesen feküdjenek fel. Ha a pofák rosszul vannak il-
lesztve, nem kapunk megfelelő fékhatást és a fék rángat.

Fékkormány.

A hátsó kerekek fékdobjaira ható fékek külön-külön 
is müködtethetők, a vezetőülés jobb- és baloldalán elhelyezett karok se-
gitségével. Ha az egyik oldal hátsó kerekét lefékezzük, az visszamarad és 
a kiegyenlitőmü müködése folytán az ellenkező oldalo kerék egyidejüleg 
előbbre halad. Ily módon tehát rossz talajon az elsőkerekeknek a kormány-
kerékkel való kormányzása mellett a hátsókerekeket is irányithatjuk, ami 
elősegiti a gép terelését. Sőt, ha egyenetlen terepen az elülső kerekek a 
levegőbe emelkednek, a fékkormány segitségével a vontatót ily helyzetben 
is kormányozni lehet.

A  fékkormány  egyuttal  ugy  müködtethető,  mint  egy 
kiegyenlitőzár. Ha ugyanis egyik kerék a sikos talajon megcsuszik, a ke-
rék pörgését a fékkormánnyal meg lehet szüntetni.
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Gumiabroncsok.

A hátsókerékagyra iker-, az elsőre egyes gumiabron-
csot  lehet  felszerelni.  A  gumiabroncsok  mély  ágyazásu alapabroncsokra 
vannak szerelve és az alapabroncsok kuposan illeszkednek a kerékagyra és 
helyükön leszoritókörmök rögzitik. A hátsó fékdobbal kombinált kerék-
agyra  először  a  belső  abroncs  szerelhető,  melyet  egy  belül  pontosan 
vezetett közbetétdarab, mely egyuttal a kapaszkodó felvételére is alkal-
mas, szoritócsavarok segélyével rögzit meg. A közbetét darabra szereljük a 
külső abroncsot, melyet ugyancsak csavarokkal rögzitett körmök rögzite-
nek.

A  hátsókerék  gumiabroncsaiban  a  normális  nyomás 
1.1-1.2 atm., az elsőkerekekben pedig 2.2-2.5 atm. Nagyon lágy és csuszós 
talajon a hátsókerekekben a nyomás o.9 atm-ig is csökkenthető. Csökken-
tett  nyomásnál  azonban  csakis  terepsebességeket  szabad  használni, 
országutiakat nem.

A kapaszkodó láncok fel- és leszerelése.

A láncokat kiteritjük a hátsókerekek mögött, s a lán-
cok végéhez csatlakozó lapos hevedert a kerékagyba dugjuk és rögzitjük. 
Ezután a vontatót I. sebességgel óvatosan inditjuk, a hátsókerekek for-
gásba jönnek, s a láncot magukra csévélik. Felcsévéléskor ügyelni kell 
arra, hogy a láncok egyenletesen feküdjenek a kerekekre. Ha a lánc már 
teljes kerületén körülfogta a kereket, a záróhevedert helyére toljuk és a 
zárócsappal rögzitjük. A zárócsapot kiesés ellen sasszeggel biztositjuk. A 
láncnak nem kell a kerekeken feszesen ülni, mert a kissé laza láncból a 
zár könnyebben kihullik. Ha a lánc tulságosan laza volna, néhány kerék-
fordulat után a záróhevedert beljebb tolhatjuk és rögzitjük. Ha a láncokat 
le  akarják  szerelni,  célszerü  a  vontatóval  hátrafelé  járva  lemenni  a 
kinyujtott láncról.

Kötéldob.

A  vonószerkezettel  egy  közös  acélöntvényben  ágya-
zott  kötéldobot  egy  csiga  és  csigakerékkel  hajtjuk  meg.  A  csiga 
meghajtását  az  oldalkerékszekrényben a  közvetitőtengely  végére  szaba-
donfutóan ágyazott  homlok- és  kupkerékpárról nyeri.  A  vonókészülék a 
kötéldobbal  egy közös  acélöntvényben van ágyazva és  a  nagykerékszek-
rényre  van  felcsavarozva.  Az  acélöntvényen  nagy  méretü  orrok  vannak 
alkalmazva, melyeknél fogva a vontató felemelhető.
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A  csiga  és  a  kiskuptengely  közé  egy  kardántengely 
van beiktatva. Az egyik kardánfej a csigatengely hornyos részével kapcso-
lódik,  azon hosszirányban beállhat,  a  másik kardánfej  azonban nincsen 
felékelve, hanem az erőátvitelre 2 drb. csap szolgál, melyeknak az a ren-
deltetésük,  hogy  a  kötélvontató  berendezést  hajtómüvét  a  töréstől 
megvédjék. Ha kötélvontatásnál a megengedettnél nagyobb terhelések lép-
nének  fel,  a  két  csap  elnyiródik  és  megszünik  a  dob  meghajtása.  A 
biztonsági csapok könnyen cserélhetők.

A csigatengelyen még egy biztonsági surlódókilincs 
is van alkalmazva. A kilincs csak egy irányban engedi forogni a csigát és 
amennyiben emelkedésen való vontatásnál a biztonsági csapok eltörnének, 
megakadályozza a kötél lecsévélődését és ezzel a vontatmány megszaladá-
sát.

Mivel a surlódókilincs csak egy irányba engedi fo-
rogni  a  csigát,  nem  szabad  forditott  irányban  járó  motorhoz  a 
kötélvontatást kapcsolni, mert ez törést okoz. Ha a csigát mégis ellenkező 
irányba akarnánk járatni, a surlódókilincset ki kell iktatni.

Ha a kötelet le akarjuk csévélni a dobról, a kötéldo-
bot függetleniteni kell a csigakeréktől. A dobnak a csigakerékkel való 
kapcsolása egy fogaskapcsoló segélyével történik. A dobtengely ugyanis 
hornyosan van kiképezve, melyen egy eltolható, egyik végén fogaskapcso-
lónak kiképzett hüvely van alkalmazva. Ha az eltolható hüvely fogai a 
csigakerékbelső fogaival kapcsolódnak, a csigakerék magával viszi a dob-
tengelyt  és  vele  a  dobot,  ha  pedig  a  kapcsolódást  megszüntetjük,  a 
csigakerék a tengelyen szabadon fut.

Mivel a  kötéldob normális üzemben a csigakerékhez 
kapcsolva van, s csak a kötél lecsévélésekor kapcsoljuk ki és a csigát pe-
dig  egy  biztonsági  surlódókilincs  ellenkező  irányu  forgás  ellen 
biztositja, egyuttal a vonófejet is biztositjuk a kicsuszás ellen arra az 
esetre, ha a vonófej rögzitése /: mely még külön is biztositva van :/ kiol-
dódna.

A kötél egyik vége a dobra van erősitve, a másik vége 
pedig a vonófejben van megerősitve. A vonófej a vontatmány beakasztása 
céljából  kinyitható.  A  beakasztás  után a  vonófejet  zárt  állapotban egy 
csapszeggel kell rögziteni. Ez utóbbi csapszeg pedig kicsuszás ellen egy 
lapos sasszeggel biztositandó. A vonófej alsó részén alkalmazott két szem 
között egy csapszeggel beakasztható a biztonsági lánc is. A kötéllel lehet 
ugy hátra, mint előrefelé vontatni. Ha hátul vontatunk, a kötelet két csi-
ga oldalirányban, egy pedig alul vezeti surlódásmentesen.

Ha a kötelet előre akarjuk vezetni, vagyis a vontatót 
egy fix ponthoz lerögzitett kötéllel előremenet irányban akarjuk vontat-
ni,  az  alső  vezető  csigát  ki  kell  venni  és  a  kötelet  a  traktor  alatt 

- 9 -



áthuzhatjuk. A kötélnek a vontató alsó részén való csuszásának megakadá-
lyozására,  a  kiegyenlitőház  és  első  tengely  alatt  vezetőgörgők  vannak 
alkalmazva.

A kötéldob kezelése.

A kötéldob hajtócsigája meghajtását az előtéttengely 
végén szabadon futó kettős fogaskerekekrőkl nyeri. A kettős fogaskereket 
a kapcsolótengely végén eltolható fogaskerékkel hajthatjuk meg.

Mivel a kötéldob meghajtás bekapcsolásával a balol-
dali kapcsolókar egyidejüleg a terepsebességekhez tartozó fogaskerékpárt 
is bekapcsolja, az egy helyben álló vontató a kötéldob bekapcsolása után 
megindulna, ha ugyanakkor a belső /jobboldali/ sebességkapcsolókart is 
bekapcsolnók valamelyik sebességre. A vontató erőátviteli szerkezetének 
ily  kétirányu  megterhelése  sulyos  következményekkel  járhat,  tehát  ezt 
feltétlenül kerülni kell, azaz a kötéldob müködtetése folyamán a jobbol-
dali  /belső/  sebességváltókart  nem  szabad  kapcsolni.  A  vontatót 
terepsebességre is csak akkor szabad kapcsolni, ha előbb a kötéldobot ki-
kapcsoljuk.

A vontatmány bekapcsolása céljából először kioldjuk 
a vonófejet és a csigakerekeket függetlenitjük a kötéldobtól és a kötelet 
a vonófejjel együtt hátravisszük. Ha a vonófejet bekapcsoltuk, a kötéldo-
bot  a  csigával  egy  körmöskapcsoló  segélyével  összekapcsoljuk,  a 
fékkapcsolót kikapcsolva a kerekeket kapcsolatba hozzuk és a kapcsolót 
visszaeresztve kezdjük a vontatást. A vontatás alatt mindkét féket erősen 
meghuzva tartjuk, hogy a traktor hátrafelé ne mozogjon.

A vonófejet ugy forditjuk el, hogy az a fészkébe beül-
hessen. Ha a vonófej a fészkébe beül, rögzitjük.

Ha a vontatókötelet elől akarjuk vezetni, vegyük ki 
az alsó kötélvezető görgőcsapját, a kötelet a vonófej fészeknyilásán átve-
zetve, áthuzhatjuk a traktor alatt és kivezethetjük az első tengely elé. Ez 
esetben a kötelet a kiegyenlitőház és első tengely alatt elhelyezett gör-
gők vezetik.
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I. A fékszerkezet müszaki leirása.

A  KV-vontatókra  felszerelt  Knorr-rendszerü  fék  a 
következő főbb részekből áll :

1./ légszivattyu,
2./ nyomásszabályozó,
3./ légtartány,
4./ motorkocsi fékezőszelep,
5./ vontatmány,
6./ fékhenger,
7./ kettős feszmérő,
8./ elzáró csap,
9./ csatlakozó fél kapcsolat,

10./ csővezetékek.

A légszivattyu az oldalszekrényre van csavarozva és 
meghajtását egy fogaskerék segélyével az oldalszekrényben lévő közveti-
tőkerékről nyeri.

A légszivattyu mindig jár, ha a motor üzemben van és a 
főkapcsoló nincsen kikapcsolt állapotban.

A légszivattyu légszürőn keresztül szivja a levegőt, 
a nyomásszabályozón és a közbeiktatott csővezetéken keresztül nyomja a 
főlégtartányba. A főlégtartány nyomása normális üzemben 5 atm.

A  főlégtartányban  uralkodó  nyomást  a  légszivattyu 
után kapcsolt  nyomásszabályozó biztositja. Ha a főlégtartányban elértük 
már az előirt nyomást, a nyomásszabályozó átkapcsol, vagyis a légszivaty-
tyu  által  szállitott  levegőt  nem  a  tartányba,  hanem  közvetlenül  a 
szabadba engedi.

Arra  az  esetre,  ha  a  nyomásszabályozó  müködésében 
zavar  állna  elő,  a  tartány  tultöltésének  megakadályozása  céljából  egy 
biztonsági szelep is van beiktatva. A biztonsági szelep 8 atm. nyomásra 
van beállitva.

A főlégtartányból jövő vezeték kétfelé ágazik :

1./     a motorkocsi fékezőszelephez,
2./     a vontatmány fékezőszelephez.

A motorkocsi fékezőszelephez a motorkocsi fékhenge-
re, a vontatmány fékezőszelephez pedig a vontató hátsó részére erősitett 
félkapcsolathoz vezető cső van csatlakoztatva. A hátravezető csőbe még egy 
elzáró csap is be van iktatva.

Mindkét fékező szelepet egy közös lábemeltyüről egy-
idejüleg  müködtetjük.  Ha  a  vontató  egyedül  jár,  a  hátravezető  csőbe 
beiktatott csapot elzárjuk.
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A kettős feszmérő egyik vezetéke a motorkocsi féksze-
lep  és  a  főlégtartány  közé  beiktatott  csővezetékből,  a  másik  vezetéke 
pedig a fékhengerhez vezető csőből van kiágaztatva. A feszmérő fehér mu-
tatója  tehát  a  főlégtartányban,  vörös  mutatója  pedig  a  fékhengerben 
uralkodó nyomást mutatja.

A fékhatás mértéke függ a lábpedál helyzetétől. Minél 
mélyebbre nyomjuk le a pedált, annál nagyobb a fékhatás.

A  motorkocsi  fékhengere  a  főlégtartányból  kapja  a 
levegőt a fékezőszelepen keresztül, a vontatmány fékhengere azonban a fé-
kezéshez szükséges levegőt a vontatmányon lévő segédtartányból nyeri. A 
vontatmány segédtartányát a fékező és müködési szelepen keresztül tölt-
jük  fel.  A  vontatmány  müködési  szelepe  akkor  bocsájt  be  levegőt  a 
segédtartányból a fékhengerbe, hogyha a fékező szeleppel a fővezeték nyo-
mását  csökkentjük.  A  fékhatás  nagysága  függ  a  nyomás  csökkentés 
nagyságától. Ha a fővezeték nyomását helyreállitjuk, a vontatmány fékje 
feloldódik és a segédtartányban pótoljuk az előbbi, fékezéshez elhasznált 
levegőt.

Az előbbiek alapján tehát – mivel a motorkocsi fék-
hengere közvetlenül a főlégtartányból kap levegőt – közvetlen /direkt/ 
müködésü, a vontatmány fékje pedig, mivel ez közvetve kap a fékezéshez 
szükséges levegőt, - közvetett /indirekt/ müködésü.

Ugyancsak a fentiekböl következik, hogy a fékhatás a 
vontatónál mindig előbb következik be, mint a vontatmánynál, mert a von-
tatónál a fékezőszelepen át közvetlen a főlégtartányból ömlik a levegő a 
fékhengerbe, a vontatmánynál azonban előbb a nyomás csökkentés folytán a 
müködési szelepnek át kell kormányozni, azután ömlik a levegő a segéd-
tartányból a fékhengerbe.

A közvetlen müködésü féknél a főlégtartányt a lég-
szivattyu  a  fékezett  állapotban  is  tölti,  tehát  ha  a  motor  jár,  a  fék 
csaknem kimerithetetlen, vagyis oldás után a fék ismét teljes fékhatásra 
igénybe vehető.

A vontatmány fékjének müködtetésére szolgáló levegő 
a segédtartányban van tárolva, amelynek elhasznált levegőjét csak a fék 
oldott állapotában lehet pótolni, tehát a vontatmányfék oldás után csak 
egy bizonyos idő után vehető teljes fékhatásra igénybe. Ha ezt az utántöl-
tési időt /cca 2-3 mp/ nem adjuk meg, a vontatmány fékje folyton csökkenő 
hatással  fékez,  mert  a  segédtartány nyomása  minden  egyes  fékezés  után 
csökken,  sőt teljesen ki is merülhet,  vagyis a vontatmány egyáltalában 
nem fékez,  annak dacára,  hogy a  motorkocsi  főlégtartányában az  előirt 
légnyomás megvan.

Ugyancsak az előbbiekből következik, hogy ha a von-
tatmány a vontatóról leszakad, a vontató nem fékez le, a vontatmány pedig 
önmüködöen teljes fékhatással befékezödik.
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A főlégtartányban a be- és kivezető csővezetéken ki-
vül  még  egy  lefuvató-csavarzat  és  egy  pneumatiktöltő  csap  van 
csatlakoztatva.  A  csatlakozó  vezetékeknek  és  pneumatiktöltő  csapnak  a 
tartányba benyuló csőmeghosszabbitása van azért, hogy ezekbe a tartány-
ban összegyülő olaj és viz be ne folyhasson. A tartányba összegyülő vizet 
és olajat a lefuvatócsavarzaton lehet leengedni. Ha e csavarzatot két me-
nettel  kihajtjuk  szabaddá  válik  a  lefuvó  furat  és  ezen  keresztül 
lefuvathatunk anélkül, hogy a csavarzatot teljeseb kicsavarnánk.

A  pneumatiktöltő  csaphoz  olyan  hosszu  gumitömlő 
csavarozható, mellyel bármelyik pneumatikot el lehet érni. A csap meg-
hosszabbitásában a tartányba benyuló cső biztositja, hogy a pneumatikot 
tiszta, olajmentes levegővel tölthetjük fel.
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II. A Knorr-féle berendezés kezelése és üzemzavarai.

A légszivattyu.

A légszivattyu indulás előtt az olajbeöntő pipán mo-
torolajjal töltendő fel annyira, hogy az olajszint a pipa felső éle alatt 5-
1o m/m-re legyen. A légszivattyu egyébként üzem közben semminemü keze-
lést nem igényel.

H i b á k :

A légszivattyu kevés levegőt szállit.

1./ A légszürő eldugult. A légszürőt lecsavarjuk és gázolajjal 
kimossuk.

2./ A szelepek elpiszkolódtak. A szelepeket kiszereljük, petroleum, 
vagy  gázolajban  kiáztatjuk  és  ki-
tisztitjuk.

3./ A  dugattyugyürük  nem  jól 
zárnak.  /: Nagy  olajfogyasz-
tás, erős fuvás a légzőn. :/

A  hengerfejet  és  hengert  levesszük, 
besült gyürüket petroleumban kiáz-
tatjuk.  Összeszerelésnél  ügyelünk 
arra,  hogy a  gyürük vágásai egymás 
fölé  ne  kerüljenek.  Ha  a  gyürü  ko-
pott,  vagy  a  hornyában  kiverödött, 
megfelelő  méretüvel  cseréjlük.  A 
hornyot  szükség  szerint  szabályoz-
zuk.  Ha  a  hanger  is  kikopott, 
kicsiszoltatjuk, dugattyut és gyürü-
ket cserélünk.

4./ A légszivattyu kopog. A dugattyucsapszeg kopott, vagy per-
sely  kiverödött,  a  hajtórudcsapágy 
kopott, vagy megsérült. Dugattyugy-
ürü törött.

5./ A légszivattyu erősen meleg-
szik.

A légtartány nyomása nagyobb a nor-
málisnál,  vagy  abnormális 
légveszteség,  vagy kenőolaj  hiány a 
légszivattyuban.
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A nyomásszabályozó.

A nyomásszabályozó müködése a következő : a légszi-
vattyu az üresjárási és visszacsapó szelepen keresztül nyomja a levegőt a 
főlégtartányba. Ha a normális üzem nyomást / 5 atm. / elértük, a rugóval 
terhelt nyomásszabályozó membrán levegőt bocsájt a kikapcsoló dugattyu-
ra és ez lenyomja, ill. nyitja az üresjárási szelepet. Ekkor a légszivattyu 
által szállitott levegő a szabadba ömlik. Ha a főlégtartány nyomása csök-
ken a membrán a rugó hatása folytán zárja a kikapcsoló dugattyura ható 
levegőt, a kikapcsoló dugattyu felmegy és az üresjárási szelep a rugó ha-
tására bezáródik, s a légszivattyu ismét a főlégtartányba szállit.

A nyomásszabályozó, ha helyesen van beállitva, üzem 
közben semminemü felügyeletet nem igényel.

H i b á k :

1./ A  nyomásszabályozó  levegőt 
bocsájt a szabadba, akkor is, 
ha a légszivattyu áll.

A visszacsapó, vagy üresjárási szelep 
tömitetlen.  Ha  a  szelep  alá  piszok 
került,  kitisztitjuk,  s  ha  a  szelep 
megsérült, kicseréljük.

2./ Membrán ülése nem zár. A membrán rugó terhelését megszün-
tetjük  és  a  membránt  kicseréljük. 
Azután a rugó-terhelést az üzemnyo-
másnak  megfelelően  beállitjuk  és 
lerögzitjük.

3./ A  légszivattyu  szabadban 
dolgozik, bár még a főlégtar-
tány  üzemnyomását  sem  érte 
el.

Az üresjárási szelep nem zár, helyre 
állitás miatt 1./ alatt.

4./ A nyomásszabályozó nem kap-
csol  ki,  bár  az  üzemnyomást 
elértük.

Ha  előzőleg  a  nyomásszabályozó  már 
helyesen volt beállitva a kikapcsoló 
dugattyu  tömitetlensége,  vagy  aka-
dozása  miatt  nem  müködik  az 
üresjárási  szelep.  Kikapcsoló  du-
gattyut  kiszereljük,  a  bőrtömitést 
nyersolajban  kimossuk,  bezsirozzuk 
és ismét visszaszereljük. Ha a bőrtö-
mités megsérült volna, kicseréljük.

5./ A nyomásszabályozó nem kap-
csol  be,  bár  a  főlégtartány 
nyomása erősen süllyed.

A kikapcsoló dugattyu ütközőcsavar-
ján lévő lyuk eldugult. A kikapcsoló 
dugattyut  kiszereljük,  s  a  furatot 
vékony dróttal kifurjuk.
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Motorkocsi fékező szelep.

Motorkocsi fékező szelep kettős szelepnek van kiké-
pezve.  Ha  a  fék  oldott  állapotban  van,  az  egyik  szelep  a  fékhengert  a 
csatlakozó vezetékén keresztül a szabaddal köti össze, a másik szelepre, 
pedig a főlégtartány nyomása hat, s az ülésére szoritja. Ha a lábpedált le-
nyomjuk, a kettős szelep egyik szelepe először elzárja a szabaddal való 
összeköttetést, majd a másik szelepet is lenyomjuk üléséről s levegő áram-
lik  be  a  fékhengerbe,  de  egyidejüleg  ugyanaz  a  levegőnyomás  hat  az 
ellendugattyura is. Ha az ellendugattyura ható nyomás egyensulyt tart a 
lábpedálra ható nyomással, a légszelep bezáródik és a levegőnek további 
beáramlása megszünik. Ha a lábnyomást megszüntetjük, a kiömlést szabá-
lyozó szelep fészkéről eltávolódik, kiengedi a levegőt a fékhengerből és 
az ellendugattyuról, mire az ellendugattyu a ráható rugó nyomása folytán 
kezdeti állásba tér vissza. Ha a lábpedálon csak csökkentjük a nyomást, a 
fékhengerből csak annyi levegő fog távozni, mig az ellendugattyura ható 
nyomás a lábpedál nyomásával egyensulyt tart.

H i b á k :

Oldott  állapotban  levegő 
áramlik a szabadba.

Beeresztő szelepülés tömitetlen. Ha a 
tömitetlenséget a rárakódott tisztá-
talanság okozza,  egy néhány fékezés 
és  oldás  után  a  hiba  rendszerint 
megszünik. Ha nem szünne meg, a sze-
lepet kicseréljük és letisztitjuk.

A vontatmány-fékezőszelep.

A vontatmány-fékezőszelepnél a levegő és a rugó nyo-
mása  folytán  egy  kettős  szelep  zárja  a  kieresztő  és  nyitvatartja  a 
beömlőnyilást, tehát a fékvezetékben nyomás uralkodik.

Ha a vontatmány fékezőszelepének rudját meghuzzuk, 
egy közbeiktatott rugó segélyével elmozditjuk a kiömlőszelepülést, mely 
rugóval terhelt, bőrrel tömitett dugattyunak van kiképezve, a kettős sze-
lep  elmozdul  és  először  elzárja  a  légbeömlést,  mjd  kinyilik  a 
kiömlőszelepülés és a fékvezetékből levegő ömlik a szabadba. Ekkor a ki-
ömlőszelepülést képező dugattyura ható nyomás csökken /mert erre mindig 
a fékfővezetékben uralkodó nyomás hat/ és ha a ráható nyomás egyensulyt 
tart a huzórudon lévő rugó és a dugattyura ható rugó feszültség különbsé-
gével, a dugattyu visszaterelődik a kettős szelepig és a kiömlést elzárja. 
Ha a müködtető rudat tovább kihuzzuk, ujabb légkibocsájtás történik és a 
fővezetéknek  egy  alacsonyabb  nyomásánál  jön  létre  az  előbb  emlitett 
egyensulyi állapot.
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Ha a müködtető rudat visszaengedjük, a visszaterelő 
rugójának hatása alatt a dugattyuszerü szelepülés elmozdul, kinyitja a 
kettős szelepnek levegő beeresztő részét, helyreáll a fővezetékben a nor-
mális nyomás és a fék feloldódik.

H i b á k :

Oldott  állapotban  is  levegő 
áramlik ki.

Ha  többszöri  fékezés  és  oldás  után 
meg nem szünik a fuvás, a szelepet ki 
kell szerelni, a szelepet és szelep-
ülést  kitisztitani.  Ha  a  bőrtömités 
nem  zár,  a  dugattyut  kiszereljük,  a 
bőrtömitést  bezsirozzuk  és  vissza-
szereljük. Ha a fuvás nem szünik meg, 
a bőrtömitést cseréljük.

A fékhenger.

A fékhenger rendes üzemben nem kiván több kezelést. 
Hosszu üzemszünet után, vagy nagy javitás alkalmával a dugattyut szerel-
jük ki és a bőrtömitést meleg feggyuba áztassuk be. A dugattyu beszerelése 
előtt a hengert kitisztitjuk ls bezsirozzuk.

H i b á k :

1./ A dugattyu fuj. A bőrtömités nem zár. Ha a faggyuban 
való beáztatás nem használna, cseré-
lendő.

2./ A dugattyu nehezen vagy egy-
általában nem megy vissza.

Vagy a bőrtömités száraz, vagy a hen-
ger  zsirozása  kiszáradt.  A 
bőrtömitést  faggyuban kiáztatjuk,  a 
hengert kitisztitjuk ls bezsirozzuk.

Légtartány.

A légszivattyu által szállitott levegőt a főlégtar-
tányban  tároljuk.  A  légtartány  elkészitése  után  12  atm.  nyomással 
próbáljuk ki.

Mivel a légtartány alján mindig viz és olaj rakódik 
le, az üzemi és időjárási viszonyoktól függően a lefuvató csavar segitsé-
gével a vizet és olajat a  légtartányból időnként lefuvatjuk.  Ügyeljünk 
arra, hogy lefuvatáskor a vontató vizszintesen álljon. A gumitöltőcsapon 
nem lehet a légtartányt lefuvatni, mert a csaphoz egy magasan benyuló cső 
van forrasztva, azért, hogy ezen csak száraz levegőt lehessen kiengedni.
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Tömlőkapcsolat.

A  vontató  hátsó részén van felerősitve a  tömlőfél-
kapcsolat, mellyel a vontatmány tömlőjének félkapcsolata köthető össze. A 
vontató félkapcsolatában egy visszacsapó szelep van alkalmazva, mely el-
zárja  a  levegő  kiömlését,  ha  a  vontatmány  tömlője  leszakad,  vagy 
lekapcsoljuk.

Ha  a  vontatóhoz  kapcsoljuk  a  vontatmányt,  a  tömlő 
összekapcsolása előtt először elzárjuk a kapcsolathoz csatlakozó vezeté-
ket,  felhajtjuk  a  zárófedelet,  a  tömlőfejben  lévő  pecekkel  lenyomjuk  a 
vontató kapcsolófejében lévő visszacsapó szelepet s a vontatmány tömlőfe-
jét bajonet zárókapcsolattal összekapcsoljuk.

Összekapcsolás után kinyitjuk a vontató és vontat-
mány elzárócsaapját, meggyöződünk arról, hogy a vezetéken sehol nem veszt 
levegőt s a vontatmányfék fel van töltve, fékpróbát tartunk s csak ha meg-
gyöződtünk arról, hogy a vontatmány fékhengere is müködik, indulunk el.

Lekapcsolás előtt mindkét csapot elzárjuk és a bajo-
netzárat csak ezután nyyitjuk.

H i b á k :

1./ A  tömlő  összekapcsolás  he-
lyén fuj.

A gumigyürük sérültek és nem zárnak. 
A sérült gumigyürüt cseréljük.

2./ A dugattyu nehezen vagy egy-
általában  nem  megy  vissza.A 
motorkocsi félkapcsolata fuj 
akkor, ha a csapot kinyitjuk.

A visszacsapószelep nem zár. A szele-
pet  kiszereljük,  megtisztitjuk, 
bezsirozzuk és visszaszereljük.

Ha a vontató vontatmány nélkül megy, a félkapcsolat 
előtti csapot elzárjuk és a félkapcsolatra a zárófedelet rázárjuk.
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(1. kihajtható rajz helye)



(2. kihajtható rajz helye)



(1. rajz helye)



(2. rajz helye)



(3. rajz helye)



Megjegyzések.

Igyekeztem megtartani az eredeti dokumentum formáját és stílusát, de 
az elektronikus forma sajátosságai és egyéb okok szükségessé tettek 
néhány változtatást, melyek a tartalmat nem csorbítják.

A dokumentum szabadon terjeszthető, reprodukálható.

Felhasznált betűkészlet: Special Elite, licenc: Apache 2.o.
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