


Puhutaan
hevosvo e m i s t a

— mutta mitä tähän sanontaan sisältyy?

Jotta voisi oikein ratkaista kuormavaunun
sopivaisuutta tarkoitukseensa, niin täytyy

tuntea eräitä tosiseikkoja janiitten merkitys.

Kun puhutaan kuormavaunun moottorista,
niin käytetään pääasiassa kahta teknillistä
sanontaa, nimittäin »hevosvoimia» ja »vään-

tömomentti». Mutta mitä näillä sanonnoilla

sitten tarkoitetaan?
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Kuinka moottorin teho
maarataan f

Hevosvoimissa.
Yksi hevosvoima = se

voima, joka tarvitaan
nostamaan 75 kg yh-
den metrinyhdessä se-

kunnissa.

Katsokaa esimerkiksi seuraavalla sivulla ole-
vaa käyrää. Siitä näkyy hevosvoimien luku
javaunun nopeus tunnissa. Lakimääräysten
jakäytännöllisten syitten vuoksi ei kuorma-
vaunulla ylitetä määrättyä vauhtirajaa. Näin
ollen ei ole mitään hyötyä niistä lisähevosvoi-
mista, jotkamoottorikehittää hyvin suuressa

vauhdissa.
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Kilometriä tunnissa

Moottorin voimaa arvosteltaessa
on kiinnitettävä huomiota vain
siihen hevosvoimamäärään, jonka
moottori kehittää kierrosluvun
ollessa se, jota eniten käytetään.
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Mitä tarkoitetaan
vääntömomentilla ?

Sillä tarkoitetaan mootto-
rin kykyä vääntää ylös
jokin, määrätyn matkan
päähän vääntökohdasta
kiinnitetty määrätty pai-
no, kun kierrosluku on
jokin määrätty. Vääntö-
momentti tavallisesti il-
maistaan sanonnalla "jal-
kaa/naulaa" (jalka = etäi-
syys väännön keskikoh-
dasta painoon, naula =

painon paino).

ata va antomoiiieiittia
voidaan myös nimittää
moottorin vetokyvyksi.
Ja juuri vetokyky ratkaisee, pystyykö kuor-
mavaunu vetämäänraskasta kuormaa vauh-
din ollessa normaalinen. Moottorin pitää ke-
hittää suurin mahdollinen teho, kun kierros-
luku on se, jokavastaa tavallisimmin esiinty-
vät nopeudet.
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On tärkeätä, eitä veto*
kyky pysyy tasaisena

t.s. vääntömomentin pitää olla mahdollisim-
manmuuttumatonniittennopeusrajojenpuit-
teissa, joissavaunua tavallisesti ajetaan. Seu-
raavalla sivulla olevasta piirroksesta näkyy,
että Chevroletin vääntömomentti pysyy käy-
tännöllisestikatsoen muuttumattomana 10-60

km:n tuntinopeuden puitteissa. Tämä on erit-

täin suuresta merkityksestä, sillätällöinmoot-

tori ei menetä »vetoaan» ylämäessä. Vaikka-

kin vauhti vähenee kuta korkeammalle vaunu

mäessä tulee, pitää vääntömomentin kuiten-

kin pysyä likipitäen muuttumattomana. Ne
lisähevosvoimat, jotkamoottorikehittää,kun

vauhti on yli 65 km tunnissa, eivät siis mer-

5



kitse mitään. Sitävastoin tahdotaan saada
suurin mahdollinen määrä hevosvoimia, kun

vauhti on alle 55 km tunnissa, jottamoottori

pystyisi vetämään raskaan kuorman ja sa-

malla ylläpitämään tasaisen vauhdin. —

Tämä on siis vetokyky.

Jatkoa selkäpuolella.
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Katsokaamme nyt,
mitkä ovat ne tekijät, jotka
ennen kaikkea määräävät
moottorin tehon

1) Sylinteritilavuus
s.o. kaikkien sylinterien tila
vuus yhteensä.

2) Kierrosluku
t.s. se määrä kierroksia, mikä
moottorissa esiintyy minuu

tissa.

Nämä kaksi tekijää yhdessä
määräävät moottorin tehon.
Kun sylinteritilavuus ja kier-
rosluku on suuri, on moottori
voimakas. Mutta suuri sylin-
teritilavuus merkitsee suu-
ria käyttökustannuksia, suuri
kierrosluku suurta kulumista
ja suurta öljyn menekkiä.
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Chevrolet-moottori

on konstruoitu taloudellista käyttöä silmällä-

pitäen. Sen sylinteritilavuus jakierrosluku on

pieninmahdollinen, mutta siltisekehittää tar-

peellisen määrän hevosvoimia ja sen vääntö-

momentti on tasainen.

Arvellaan, ettei muutama kierros enemmän

tai vähemmän kilometriä kohti merkitse pal-
joakaan,mutta jos lasketaan, että ainoastaan

442 kierrosta enemmän kilometriä kohti yli
5000 peninkulman ajossa merkitsee

22 miljoonaa kierrosta
enemmän, niin käsittää, ettäkierrosluku mer-

kitsee ratkaisevasti moottorin kulumiseen.
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Kuormavaunua
ostettaessa on nämä sei*
kat pidettävä mielessä

Suuri hevösvoimamäärä tehoaa helposti osta-

jaan. Mutta jotta ostaj a voisi oikein ratkaista
tämän hevosvoimamäärän merkityksen, on

hänen tiedettävä, miten suuri nopeus silloin

on, kun moottori kehittää mainitun hevosvoima-
määrän. Moottori kenties kehittää täyden
voimansa vasta silloin, kun kierrosluku on

niin suuri, että sitä vastaavaa vauhtia on

mahdotonta käyttää hyväksi.

Chevrolet-moottori on konstruoitu siten, että

se kehittää tasaisesti voimaa, kun vaunun

vauhti on sellainen, joka ylimalkaan tulee

kysymykseen. Se ei siis kehitähuipputehoaan,
kun vauhti vastaa kiitoauton nopeutta.
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Kaikki kuoriiiavauiiu-
valmistajat eivät valitet-
tavasi! pysty esittämään
tässä lehtisessä jiilkais-
tuja kayria.

Niitten kuvastamat ominaisuudet ovat kuor-

mavaununtaloudellisuudelle ja tehokkuudelle
ratkaisevia. Ennenkuin ostatte kuormavau-

nun, pyytäkää saada nähdä hevosvoimien ja
vääntömomentin käyrät. Verratkaa niitä sit-

ten Chevroletin käyriin, niin huomaatte, ettei

ole toista vaunua, jonkahevosvoimamääräolisi
niin suuri, kun kierrosluku on tavallisessa

ajossa kysymykseen tuleva, ja jonka vääntö-

momentti olisi niin tasainen tavallisessa ajossa
kuin Chevroletin.
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Chevroletin

hevosvoimat

merkitsevät

taloudellisuutta

Chevrolet 011 G.M.~tuote.
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