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Inleiding 
Dit document is bedoeld als gids om de Lister Bruston na bijna een halve eeuw weer aan de praat te 

krijgen. Nadat alle onderdelen, inclusief de batterijen (belasting niet noodzakelijk), aanwezig zijn, de 

bekabeling is aangesloten  kan de handmatige starprocedure worden gestart. Voordat dit starten kan 

gebeuren is het een goed idee dit document door te lezen. De kennis uit dit document is opgedaan 

tijdens het restauratieproces. Dit restauratieproces is gedocumenteerd in een restauratiedocument 

waar ook achtergrond informatie is te vinden, link  http://meijermuseum.nl/onze-motoren/engels-

fabricaat/lister-bruston-generatorset/restoration-challenge/ 

De handmatige  startprocedure 
Om de motor/generator  te laten proefdraaien is er een handmatig startmogelijkheid aanwezig.  De 

te volgen procedure bij dit handmatig starten staat beschreven op de wandkaart die aan de muur 

hangt in ons museum. Fig. 1 laat een copy zien van deze procedure.  

 

Fig. 1 

Een copy van de hele wandkaart is the vinden op de volgende link:  http://meijermuseum.nl/wp-

content/uploads/2015/03/Wandkaart.pdf 

  

http://meijermuseum.nl/onze-motoren/engels-fabricaat/lister-bruston-generatorset/restoration-challenge/
http://meijermuseum.nl/onze-motoren/engels-fabricaat/lister-bruston-generatorset/restoration-challenge/
http://meijermuseum.nl/wp-content/uploads/2015/03/Wandkaart.pdf
http://meijermuseum.nl/wp-content/uploads/2015/03/Wandkaart.pdf
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Het schakelbord (Switchboard) 

Schema 
Fig. 2 geeft het schema weer van het schakelbord. 

 

 

Fig. 2 

De Controller Schema 
Fig. 3, links onder en groen omrand, geeft het schema weer van de Controller. Meer details omtrent 

de Controler is te vinden in het voornoemde restauratiedocument. 

 

Fig. 3 
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Het opstarten van de Lister Bruston 

Schakelmomenten 
Aan de hand van schakelmomenten op het schakelbord en het controlebord kan worden afgeleid 

welke gebeurtenissen er plaats vinden en welke stromen er dan gaan lopen in het systeem tijdens 

het opstarten. Er kan worden ontdekt hoe het systeem werkt. In het restauratiedocument bij de 

activiteiten van May 2016 kan een video worden bekeken die in volgorde alle schakelaars op de 

Controller  laat sluiten, de schakelmomenten, T1 t/m T10B. T3 t/m T9 zijn de contacten van het 

weerstandsnetwerk (Rheostat). Figuren 4 en 5 hieronder laten de locaties zien waar de twaalf 

schakelmomenten zich afspelen. 

 

 

Fig. 4 

Bovenstaande foto laat de schakelaar zien voor het schakelen op tijdstip T1  
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Fig. 5 

Bovenstaande ingetekende foto, Fig. 5, toont de schakelaars die de schakelmomenten realiseren. Eén 

van de schakelaars (pendule schakelaar) is verborgen achter een stangenstelsel en is naar voren 

gehaald, rood omcirkeld. De volgende schakelmomenten zijn aanwezig. 
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De tijdas voor de Aantrek Solenoide met een insteltijd van 30 seconde ziet eruit als aangegeven in 

Fig. 6 wanneer ‘Special Running ’ wordt gekozen door de bediener van de generatorset. De 

spanhoogte (aantrekafstand) is 3,5 cm. 

 

Fig. 6 

Tijdstippen en Schakelacties 
Tijdstip SchakelActie 

T1 Tijdstip T1 is het moment dat de schakelaar (Special Running Switch) voor het 
proefdraaien op het schakelbord in de stand ‘Special Running’ wordt gezet. De Aantrek 
Solenoide krijgt spanning en wordt nu actief over een vaste periode tussen 25 en 40 
seconden (vooraf instelbaar). Gedurende deze tijd wordt de Controller Arm lineair 
aangetrokken. 

T2 Op dit moment wordt S27 op de Controller gesloten en wordt de veldstroom van de 
motor/generator aangeschakeld. Zie bijlage Field control. 

T3 Op dit moment wordt het eerste contact van de Rheostat gesloten, weerstandswaarde 
is 4,7 ohm. Er gaat nu door het anker van de motor/generator een stroom lopen. De 
motor gaat nu draaien en gaat na tijdstip T3 een tegen EMK opwekken. Formule: V(batt) 
= I*R+V(emk); I=(V(batt) –V(emk))/R=(110-0)/4,7 =23.4 A. Zie bijlage ARM control. 

T4 Het tweede contact wordt gesloten. De Rheostat heeft nu een waarde van 2,9 ohm. De 
motor loopt en wekt een EMK op(waarde onbekend). Weer geldt: I=(V(batt) –V(emk))/R 
De ankerstroom neemt af omdat EMK oploopt. 

T5 Het derde contact wordt gesloten. De Rheostat heeft nu een waarde van 1,9 ohm. De 
motor loopt en wekt een EMK op(waarde onbekend). Weer geldt: I=(V(batt) –V(emk))/R 
De ankerstroom neemt af omdat EMK oploopt. 

T6 Het vierde contact wordt gesloten. De Rheostat heeft nu een waarde van 1,2 ohm. De 
motor loopt en wekt een EMK op(waarde onbekend). Weer geldt: I=(V(batt) –V(emk))/R 
De ankerstroom neemt af omdat EMK oploopt. 

T7 Het vijfde contact wordt gesloten. De Rheostat heeft nu een waarde van 0,7 ohm. De 
motor loopt en wekt een EMK op(waarde onbekend). Weer geldt: I=(V(batt) –V(emk))/R 
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De ankerstroom neemt af omdat EMK oploopt. 

T8 Het zesde contact wordt gesloten. De Rheostat heeft nu een waarde van 0,4 ohm. De 
motor loopt en wekt een EMK op(waarde onbekend). Weer geldt: I=(V(batt) –V(emk))/R 
De ankerstroom neemt af omdat EMK oploopt. 

*T9A Het zevende contact wordt gesloten. De Rheostat heeft nu een waarde van 0 ohm. De 
motor loopt en wekt een EMK op(waarde onbekend). Weer geldt: I=(V(batt) –V(emk))/R 
Weerstand van de Rheostat is nu 0 ohm. De motor draait volledig op een manier dat het 
veld geheel over de batterij staat. 

*T9B Schakelaar S19 overbrugt de Rheostat. De Rheostat (aanloopweerstand) heeft zn werk 
gedaan en wordt op deze maniet ontlast. 

*T10A Dit schakelmoment sluit schakelaar S3. Zie schema op bijlage Solenoide control. 

*T10B Dit schakelmoment opent  schakelaar S11. Zie schema op bijlage Solenoide control. 

*T9A en T9B is op hetzelfde moment, zo ook T10A en T10B 

Tabel 1 

Functionele Schakelactie Grafieken 

Demper Grafiek 

 

Fig. 7 

In bijlage 3 is de demper weergegeven als R2 (31 ohm). In het actieve gebied, tussen T1 en T10 is de 

spanning over de demperspoel  R2/(R2+R3) * V(batt), waarbij V(batt) ongeveer 110V. Buiten dit 

tijdsgebied is de spanning 0 V. 
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Aantrek Solenoide Spannings Grafiek 

 

Fig. 8 

In bijlage 3 is de Aantrek Solenoide spanningsspoel aangegeven als R3 (113 ohm). Uit het schema in 

bijlage is te berekenen dan in werkgebied tussen T1 en T10 de spanning gelijk is aan (R3/(R2+R3)) * 

V(batt). In het werkgebied groter dan T10 zakt de spanning toto (R3/(R3+R1))* V(batt) 

In het gebied tussen T1 en T10 wordt daadwerkelijk de Controller arm omhoog getrokken en in het 

gebied groter dan T10 is alleen de kracht nodig om de arm op zn plek te houden, dus minder kracht. 
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Veldspannings Grafiek 

 

Fig. 9 

Op bijlage 1 is te zien dat het veld wordt aangeschakeld als S27 wordt gesloten. De volle 

batterijspanning V(batt)komt over het veld te staan. 

Omschakelen van Motor naar Generator 
Nadat de Special Running schakelaar is ingeschakeld en de Controller arm op tijdstip T5 is 

aangekomen komt de Nokschakelaar, Fig. 10 in actie. Deze Nokschakelaar stuurt de Lister Bruston 

benzinemotor zodanig aan dat voorbereidingen voor het starten worden getroffen. De snelheid is er 

al, nu nog de brandstof. 

 

Fig. 10 
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Op het moment dat de Lister Bruston benzinemotor start, gaat de aandrijfkracht binnen enkele 

seconden over van de elektrische kracht naar fossiele brandstof kracht, de benzinemotor neemt het 

aandrijven over en de opgewekte EMK overstijgt de spanning van de batterij V(batt). De stroom 

begint nu in omgekeerde richting te lopen en de batterij wordt geladen. Fig. 11 laat dit op een 

grafische manier zien. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 
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Test Procedure 

Fase 1 
In deze fase worden de tijden T1 t/m T10 doorlopen zonder dat de Motor/Generator is aangesloten.  

Zie bijlage 3. Alleen de punten R en Line van de Controller worden aangesloten. Het sluiten van de 

Special Running * schakelaar start deze fase. Bij het weer uitschakelen van de Special Running 

schakelaar moet de beginsituatie worden hersteld. 

 

Fase 2 
Als Fase 1 goed is verlopen kan Fase 2 worden gestart. In deze fase is het hele systeem aangesloten 

en  wordt het gehele systeem getest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In plaats van de Special Running schakelaar te gebruiken wordt voor de test een robuuste externe 

gelijkstroomschakelaar (met vlamboog bluskamers)  gebruikt. Deze wordt in serie geschakeld met de 

Special Running schakelaar, tussen Switchboard.R.Controller en Controller.R. De Special Running 

schakelaar wordt permanent aangeschakeld (doorlopende verbinding) en de externe schakelaar 

wordt als schakelaar gebruikt.  

In een aparte test moet later de Special Running schakelaar worden getest in combinatie met de 

condensator op voldoende schakelkwaliteit ivm mogelijke veroudering condensator. 

  



Meijer Motoren Museum 
-13- 

 

 

Bijlagen 

Field control 

 

Bijlage 1 
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Arm control 

 

Bijlage 2 
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Solenoid control 

 

Bijlage 3 


