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Johdanto.
Ette ehkä koskaan ole tulleet ajatelleeksi, että autoissa vii-

me vuosien aikana tehdyt suuret parannukset, niiden helppo ja
yksinkertainen käsittely suureksi osaksi johtuvat auton sähkö-
varusteiden kehittymisestä. Tällaisia varusteita ovat sähkö-
valo, sytytys- ja käyntiinpanolaitteet, sähkömerkinantotorvi
j.n.e., mitkä kaikki saavat tarvitsemansa sähkövirran akkumu-
laattoripatterisita,

Auton käytön alkuaikoina oli autojen koneisto ja niiden
sähkölaitteetkin siksi monimutkaisia, että ainoastaan taitavat
mekanikot kykenivät niitä hoitamaan ja siis autolla ajamaan.
Auton moottoria ei aikaisemmin saatu käyntiin muuten kuin
käsin vääntämällä, mikä varsinkin jos auton mottori oli vä-
hänkin suurempi vaati melkoisen määrän voimaa. Nykyisten
autojen sähkökäyntiinpanolaitteella saattaa jo hento nainenkin
ilman pienintäkään ponnistusta tai tapaturman vaaraa saada
automoottorin käyntiin.

Ennen vuotta 1910 käytettiin autoissa akkumulaattoria
yksinomaan sytytykseen tarvittavan sähkövirran kehittämi-
seen. Mainittuna vuonna keksitty magneetto alkoi kuitenkin
yhä enemmän syrjäyttää akkumulaattorin sytytykseen tarvit-
tavan virran kehittäjänä. Samoihin aikoihin alkoi kuitenkin
amerikalainen T. A. Willard kokeilla akkumulaattorivirran
käyttämistä autojen valaistukseen siihen asti käytettyjen köm-
pelöitten ja vaikeasti käsiteltävien öljy- ja acetylenilamppujen
sijasta.

Paria vuotta myöhemmin alettiin patterivirtaa käyttää
myöskin automoottorin käyntiinpanoon ja on tämä käyntiin-
panotapa tullut vähitellen niin yleiseksi, että nykyään miltei
kaikki autotehtaat käyttävät autoissaan sähkökäyntiinpano-
laitteita.

Alussa oli Willardilla ja hänen perustamansa yhtiön insi-
nööreillä voitettavana miltei voittamattomilta näyttäviä vai-
keuksia. Pahinta kiusaa tuotti sopivien sähkölamppujen puute.
Ne lamput, mitä silloin tunnettiin ja käytettiin olivat autojen
valaistukseen tehottomuutensa ja heikkoutensa tähden aivan
sopimattomia. Sitäpaitsi ei siihen aikaan löytynyt kunnollista
lyhdyn peiliä, mikä olisi tehnyt mahdolliseksi suuren valotehon
pienellä virtamäärällä. Monien ja pitkäaikaisten kokeilujen
jälkeen saatiin kuitenkin kehitetyksi sekä sopiva autolamppu
että riittävän tehokas lyhdyn peili.

Willardin alkuperäinen suunnitelma oli ainoastaan kor-
vata aikaisemmin käytetty acetylenikaasu-generaattori tai
kaasusäiliö akkumulaattorilla ja kaasulyhdyt sähkölampuilla.
Akkumulaattoria olisi siis hänen alkuperäisen suunnitelmansa
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mukaan aika ajoin pitänyt uudelleen latausta varten vaihtaa.
Tällainen järjestelmä osoittautui kuitenkin heti epäkäytännöl-
liseksi, koska patterit tarvitsivat aina päivän tai pari uudelleen
latausta varten ja hänen suunnittelemansa patterien vaihto-
järjestelmänsä osoittautui jo heti mahdottomaksi käytännössä
toteuttaa.

Willard käsitti heti, että saadakseen sähkövalaistuslaitteet
sopiviksi autoihin oli kehitettävä sopiva generaattori, mikä
auton kulkiessa jatkuvasti lataisi akkumulaattoria. Pitkällis-
ten, kalliitten ja äärettömästi työtä vaativien kokeilujen jäl-
keen onnistui Willard kuitenkin lopulta valmistamaan ei ai-
noastaan autoon sopivan akkumulaattorin vaan myöskin sen
lataukseen sopivan generaattorin, joita hän nyt täysin käyttö-
kelpoisina saattoi tarjota automobiilitehtaili joille.

Näitä ei suinkaan ollut ailuksi helppo saada vakuutetuksi
hänen kehittämiensä laitteiden etevämmyydestä verrattuna
aikaisemmin käytettyihin. Pitkällisten todistelujen jälkeen
onnistui hän kuitenkin vähitellen siinäkin. Autogeneraatto-
rien, latausdynamoitten valmistuksen jätti Willard jo heti
alussa toiminimille, jotka olivat erikoistuneet tämän laatuiseen
työhön. Hän itse keskitti kaikki ponnistuksensa ja koko tar-
monsa yksinomaan akkumulaattoripatterin kehittämiseen ja
parantamiseen. 0!li aivan luonnollista, että sähkölaitteitten ker-
ran tultua yleisiksi auton varusteina myöskin sähkökäyntiin-
panolaitteet pian tulivat yleisesti käytäntöön. Yhtä luonnollista
oli, että sähkökäyntiinpano moottorin tarvitsema sähkövirta
otettiin autossa löytyvästä akkumulaattorista.

Sähkövarusteiden kerran tultua yleisiksi autoissa alkoi
patterisytytys pian syrjäyttää aikaisemmin käytettyä mag-
neettosytytystä. Magneeton jäädessä pois tulivat sitäpaitsi &y-
-tytyslaitteet sekä halvemmiksi että havainnollisemmiksi puhu-
mattakaan muista tämän sytytysjärjestelmän eduista. Ny-
kyään käytetäänkin Amerikassa autoissa jo käytännöllisesti
katsoen yksinomaan patterisytytystä.

Tämän kirjasen tarkoitus on selittää paitsi patteri järjes-
telmän ilmeisiä etuja erikoisesti lähinnä patterin hoitoa ja
antaa neuvoja, mitä noudattamalla akkumulaattoristanne saat-
te suurimman mahdollisen hyödyn.

Willardin, autopattereitten ensimäinen valmistajan ja ke-
hittäjän tai nimenomaan hänen johtamansa maailman kuulun
yhtiön Willard Co :n valtuuttamina edustajina maassamme toi-
vomme me, että arvoisille liiketuttavillemme sekä Willard-pat-
tereitten tuhansille käyttäjille maassamme olisi tästä heille oh-
jeeksi omistamastamme kirjasesta todellista hyötyä.

SUOMEN VOIMAVAUNU O/Y.
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1. MIKÄ ON AKKUMULAATTORI
Se on sähkökemiallisiin ilmiöihin perustuva koje, mihin

sähkötehoa voidaan varastoida ja siitä käyttää sähkövirtaa
esim. autossa valaistusta ja käyntiinpanomoottoria varten.
Sähkövirran akkumulaattoripatterissa synnyttävät kemialliset
ilmiöt eli muutokset, mitkä syntyvät rikkihapon vaikuttaessa
määrätyllä tavoin käsiteltyihin lyijylevyihin.

Kuvio 1.

Läpileikkaus Willard patterista.
1. llmareikä. 2. Pääyhdistäjä. 3. Reikä. 4 Pehmeäkumitiiviste. 5. Pääpatsas.

fi. Kovakumiastia. 7. Nfegatiivilevy. 8. Kuitukumieristys. 9. Astiain välys (seinä>.
10. Pohjasakkatila. 11. Kuitukumieristys. 12, Positiivilevy. 13. Puu- tai kova-

kumilaatikko. 15. Kansi. 16. Pääyhdistäjä. 17. Kädensia.

AKKUMULAATTORIEN OSAT.

Positiiviset levyt.
Negatiiviset levyt.
Kumieristys.

Kumitiivisteet.
Pintakonnektorit.

Kovakumipäällysteet.
Navat.

Kovakumiastiat.
Positiiviset pääkonnektoorit.
Negatiiviset pääkonnektoorit.
Kädensijoilla varustettu kova-

kumilaatikko.
Elektrolyytti.Pääpatsaat.
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2. AKKUMULAATTORIN RAKENNE.

Kuv. 2.

Akkumulaattorin rakenne on erittäin helposti ymmärret-
tävissä. Jokainen patteri on kokoonpantu selleistä (kammiois-
ta), joiden sisässä on positiivisista ja negatiivisista levyryh-
mistä muodostettu elementti (katso kuviota 2), ollen niissä ta-
vallisesti negatiiviryhmään kuuluvia levyjä 3—9 ja positiivi-
ryhmään kuuluvia 2—B.

Nämä kaksi ryhmää ovat asetetut yhteen siten, että kulla-
kin positiivilevyllä on negatiivilevy molemmin puolin (katso
kuvioita 3 ja 4). Mutta tullaakseen tehokkaaksi ovat nämä le-
vyt eristettävä toisistaan, mikä tavallisesti on saatu aikaan
puueristäjillä, vaikkakin vielä paremmissa Willard pattereissa
kuitukumieristystä on käytetty tähän tarkoitukseen (kuviot 3
ja 4).
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Kun nämä kaksi ryhmää on koottu
yhteen eristämällä ne toisistaan, kutsu-
taan tätä kokonaisuutta elementiksi ja
asetetaan se sopivaan kovakumiastiaan,
johon se suljetaan, jakulkevat positiivi-
set ja negatiiviset johtopatsaat, jotkayh-
distävät vastaavat levyt, läpi kovakumi-
päällysteen (katso kuviota 5).

Sitten kun kammio on täytetty elekt-
rolyytillä (liuos, joka on kokoonpantu
rikkihaposta ja tislatusta vedestä) ja la-
dattu sähkövirralla siksi kunnes liuoksen
ominaispaino saavuttaa määrätyn arvon,
alkaa selli toimia.Kuv. 5.

Asettamalla kammiot vieretysten ja
yhdistämällä ne yhteen, toisen kammion negatiiviset patsaat
eli päät toisen kammion positiivisten päitten kanssa, on meillä
patteri. Siten kuuden voltin patterilla on 3 selliä, kahden-
toista voltin 6 selliä, 18 :n ja 24 :n voltin vastaavasti 9 ja 12
selliä.

Vaikkakin patterin rakenne on erittäin yksinkertainen
(katso kuviota 1), ei sen toiminta ole niinkään helposti ym-
märrettävissä. Sanottakoon ainoastaan, että patterin lataami-
nen on riippuvainen positiivisissa ja negatiivisissa levyissä ole-
vien aineiden eroavaisuudesta ja niissä aineissa tapahtuvasta
rikkihappoliuoksen sähkökemiallisesta toiminnasta. Positiivi-
nen levy, joka on tummanruskea väriltään, on muodostettu
iyijyoksiidista; negatiivilevy, joka on himmeänharmaa väril-
tään, on tehty puhtaasta huokolyijystä (katso kuviota 3). Nä-
mä aineet ovat puristetut lyijy-antimooni kehiin.

Yleinen käsityskanta on, että patteri saa ja kokoo
todellisen sähköisyytensä siitä sähkövirrasta, joka on käytetty
latauksessa. Tämä ei ole totta.

Päinvastoin patterin lataaminen aiheuttaa määrätyn säh-
kökemiallisen toiminnan positiivisten ja negatiivisten levyjen
välillä elektrolyytin eli patteriliuoksen vaikutuksesta. Tämä ei
todellisesti kokoa sähköisyyttä, vaan aikaansaa kemiallisen
muutoksen levyissä. Kun sähkövirta johdetaan patteriin saa se
siis aikaan määrätynlaisen muutoksen levyjen massan kemial-
lisessa kokoomuksessa, mikä muutos on sen luontoinen, että
liuos, happo vähitellen väkevöityy.

Kun lataus lopetetaan ja akkumulaattorin erinimiset na-
vat yhdistetään sähköjohdolla, niin pyrkii ladattaessa tapahtu-
nut muutos tapahtumaan päinvastaisena. Tämän muutoksen
tapahtuessa, hapon vaikuttaessa päinvastaisen kemiallisen
muutoksen levyjen massassa kuin ladatessa, siis samalla lai-
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3. ERISTÄMISEN TARKOITUS.

Kuv. 7.
Kuitukumi eristyksen suurennus ja läpileikkaus.

mentuessa syntyy patteriin yhdistetyssä virtapiirissä sähkö-
virta.

Kuten edellä on sanottu, väkevöityy akkumulaattorin hap-
po ladattaessa. Tätä väkevöitymistä jatkuu niin kauan kun-
nes hapon ominaispaino on noussut 1,285—1,300, jolloin myös
patteri on täysin ladattu.

Juuri nämä toistuvat kemialliset muutokset aiheuttavat
vähitellen toimivien aineiden rapautumisen positiivisilla le-
vyillä saaden aikaan sen pienen pienten hiukkaisten putoami-
sen astian pohjalle.

Patteri jatkaa toimintaansa niin kauan kuin levyihin on
jäänyt jälelle riittävästi aktiivista ainetta, ja niin kauan kuin
eristys levyjen välillä on hyvä.

Jos positiiviset ja negatiiviset levyt tulisivat välittömään
kosketukseen toistensa kanssa, syntyisi lyhytsulku ja patteri
tuhoutuisi.

Estääkseen sitä täytyy levyjen väliin asettaa jotakin ai-
netta, joka eristää ne ja samalla on tarpeeksi huokoista saat-
taakseen rikkihapon kiertämään vapaasti.

Vielä muutamia vuosia sitten käytettiin tähän tarkoituk-
seen puuta ainoana sopivana aineena.

On kuitenkin yhä vaikeampaa löytää riittävää määrää
senlaatuista puuta, ja puisilla väliseinillä on sitäpaitsi se hait-
ta, että ne suhteellisen helposti pilaantuvat ja menettävät eris-
tämisominaisuutensa. Käytettäessä puisia väliseiniä on tarpeel-
lista, saadakseen koko levyjen voiman hyväkseenkäytetyksi
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ainakin kerran uudistaa patterien eristyksen, muuten tulevat
levyt eristyksen tuhoutumisen kautta hajoamaan. Sitäpaitsi ei
luonnon puu tietysti koskaan ole laadultaan ehdottomasti
tasaista.

Willardin keksimällä n.s. kuitukumi eristyksellä saadaan
patterin ikä kuitenkin aikaisempaa huomattavasti pitemmäksi.

Todellinen valokuva kuitukumi eristyksestä.
Kuv. 8.

Käytettäessä tällaisia kumieristyksiä ei eristysten uusiminen
sitäpaitsi koskaan ole tarpeellista. Tämän eristysaineen keksi-
minen merkitsee varmaan huomattavaa edistystä akkumulaat-
torien valmistuksessa.

Kumilevyn erinomaiset eristävät ominaisuudejhan kyllä
olivat jo aikoja tunnetut, vaan suurta vaikeutta tuotti saada
valmistetuksi huokoinen kumilevy, mikä sopisi pattereitten
eristykseen, olisi ensiluokkainen levyjen eristäjä ja samalla
siksi huokoinen, ettei se estäisi hapon javirran vapaata kulkua
patterissa.
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4. AKKUMULAATTORIN TARKASTUS.

Kuv> 9

Willardin huokoiset, kuitukumiset eristyslevyt täyttävät
mitä loistavimmin kaikki nämä vaatimukset.

Verrattuna tätä eristysainetta toisiin eristysaineisiin on
kuitukumieristys useissa suhteissa edullisempi.

Esim.: a) Tehdasmaisesti valmistettuna on se tasa-ainei-
nen, laatuun, aineenosiin ja valmistukseen nähden.

b) Kun se on kumista valmistettu, niin on siliä saavutta-
mattomat eristävät ominaisuudet.

c) Sen kestävyys on yhtä suuri kuin levyjen. Sentähden
tulee eristyksen uusiminen tarpeettomaksi.

d) Kuitukumieristyksellä varustetut patterit laivataan
kaikkialle aivan kuivina. Niitä voidaan säilyttää varastossa
kuinka kauan tahansa turmeltumatta. Te saatte aina uutta
tavaraa kun ostatte sanotunlaatuisen patterin.

Kuitukumieristyksellä varustettujen patterien laatikossa
on jompikumpi näistä merkeistä. Katso kuviota.

Varmin jayksinkertaisin keino patterin latauksen tarkas-
tamiseen on käyttää n.s. hydrometria, millä voidaan määrätä
liuoksen ominaispaino kussakin akkumulaattorin sellissä.

Liuoksen ominaispainolla tarkoitetaan sen painon suhdet-
ta vastaavan suuren vesimäärän painoon.

Jos esim. punnitsemme 1 l:n tislattua vettä, painaa se
1 kg. Jos punnitsemme saman määrän väkevää rikkihappoa,
niin huomaamme sen painavan enemmän. Jos siis sekoitamme
tislattua vettä ja väkevää rikkihappoa, niin painaa myöskin

1 1. tätä seosta siis yli 1 kg. Hydrometrilla määrämme
juuri sen luvun, millä puhtaan veden paino on kerrottava,
jotta saataisi vastaavan elektrolyytti nesteen paino.

Täysin ladatussa patterissa näyttää hydrometri
liuoksen ominaispainon olevan 1.28—1.30.

Hydrometrin näemme kuvassa 9. Se on kummasta-
kin päästä suljettu lasiputki, minkä alapäässä on paino
sekä yläosassa asteikko.

Kun hydrometri asetetaan liuokseen jää se kellu-
maan siihen, niin että osa asteikkoa jää nestepinnan ylä-
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puolelle. Ominaispaino luetaan asteikosta nestepinnan
kohdalta.

Koska olisi vaikeaa ja epämukavaa kaataa elekt-
rolyyttiä patterista tarkastaakseen sen ominaispainoa
käytetään tähän tarkoitukseen erikoista hydrometri-
imuruiskua (katso kuva 10). Se on siksi laaja lasiput-
ki, että hydrometri vapaasti voi liikkua sen sisässä.
Laitteen yläpäässä olevan kumipallon avulla imetään
neste lasiputkeen. Asetettaessa hydrometri lasiput-
keen irroitetaan ensin kumipallo ja avataan putken
yläosassa oleva kumikorkki. Hydrometri asetetaan
putkeen varovasti raskaampi pää alaspäin. Tämän
jälkeen suljetaan korkki huolellisesti, lasiputken ylä-
päätä kostutetaan vedellä ja kumipallo asetetaan pai-
kalleen.

Liuoksen omi-
naispainon mittaus
tapahtuu seuraa-
valla tavalla. Pu-
ristetaan kumipal-
loa kokoon ja ruis-
kun alapäässä ole-

„

~.Kuv. 10.

va taipuisa kumiletku upo-
tetaan akkumulaattorisel-
lin liuokseen. Kun kumi-
pallo hiljaa lasketaan va-
paaksi ja laajenee, imeytyy
liuosta lasiputkeen ja hyd-
rometri alkaa vähitellen
kellua siinä. Ominaispaino
luetaan hydrometrissä ole-
vasta asteikosta nestepin-
nan kohdalta (katso kuva
H).

Ominaispainon mää-
rääminen on siksi yksin-
kertainen tehtävä, että sen
voi suorittaa kuka hyvän-
sä, eikä se vaadi mitään
erikoista harjaantumista.
Ominaispainon tarkastus
on suoritettava aina ennen
kuin vettä lisätään akku-
mulaattoriselliin.

elektrolyytti aina ehdotto-
Kokeen jälkeen on

Kuv. n.
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5. VEDEN LISÄÄMINEN.

Kuv. 12.

6. AKKUMULAATTORIN KUUMENEMINEN.

masti laskettava takaisin samaan selliin kuin mistä se on
otettu.

Huolellinen autonhoitaja tarkastaa ominaispainon kaikis-
sa akkumulaattoriselleissä säännöllisin väliajoin, ainakin joka
kahden viikon kuluttua.

Kuten edellä on sanottu, on elektrolyyttiliuos seos, missä
on väkevää rikkihappoa sekä tislattua vettä. Oikea seos saa-
daan sekoittamalla 1 tilavuusosa väkevää rikkihappoa (omi-
naispaino 1.835) ja 2 % osaa tislattua vettä, Kun vesi vähi-

tellen patterista haihtuu ja liuoksen omi-
naispaino sen täten väkevöityessä siis suu-
renee, on akkumulaattoriin määrätyin väli-
ajoin lisättävä tislattua vettä.

Kun akkumulaattori on toiminnassa
lämpenee se ja täten syntynyt lämpö edis-
tää vielä jo muutenkin aina ilmenevää ve-
den haihtumista. Jos liuos akkumulaatto-
rissa laskeutuu veden haihtumisen vuoksi
niin paljon, että nestepinta laskee levyjen
yläreunan alapuolelle, niin jäävät ensinnä-
kin levyjen kuivaksi jäävä yläosa tehotto-
miksi ja saattavat helposti pilaantuakin.
Veden haihtumisen vuoksi liian väkevöity-
nyt liuos vaikuttaa sitäpaitsi erittäin tur-
miollisesti sekä itse levyihin että niiden
eristyksiin.

Jos osa levyjä nestepinnan laskeutumisen vuoksi joutuu
tehottomaksi täytyy patterin luovuttaman sähkövirran kulkea
normaalista pienemmän levypinnan kautta. Tämä aiheuttaa
levyjen tavallista suuremman lämpenemisen, mikä helposti
saattaa tulla siksi suureksi, että levyt lämmön vaikutuksesta
taipuvat. Katso kuvaa 12.

Tästä syystä on välttämätöntä, että nestepinnan korkeus
akkumulaattorin joka sellissä sen ollessa käytännössä vähin-
täin joka toinen viikko tarkastetaan. Jos nestepinta on alen-
tunut, lisätään niin paljon tislattua vettä, että vapaa nestepinta
on noin 10 mm levyjen yläreunan yläpuolella.

Liika kuumeneminen on akkumulaattorille erittäin vahin-
gollista erikoisesti sentähden, että siitä saattaa olla seurauk-
sena levyjen vääristyminen. Kuumeneminen saattaa aiheutua
monista eri seikoista. Yhtenä syynä saattaa, olla, että patteri
pitkän, yhtäjaksoisen ajon aikana joutuu yliladatuksi.
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Liika kuumeneminen voi myöskin johtua siitä, että patteri
on ollut siksi kauan käyttämättä, että liuos veden haihtumisen
vuoksi on väkevöitynyt liiaksi.

Kuumentumisen saattaa myöskin aiheuttaa se, että levyt
ovat joko sulfateerautuneet tai kovettuneet, niin että ne eivät
enää kestä tavallista latausniäärää.

Kuumentuminen saattaa olla siksi huomattava, että puiset
levyjen eristykset hiiltyvät. Tämä tekee patterin käyttökelvot-
tomaksi ja eristysten uusimisen välttämättömäksi, sillä hiilty-
nyt puu ei enää ole eristysaine, vaan päinvastoin sähkön johta-
ja. Hiiltyneet puueristykset aiheuttavat siis patterissa lyhyt-
sulun.

Tässä suhteessa ovat kumieri&täjät erikoisesti puueristä-
jiä edullisemmat, sillä niiden vulkanoitu kumi kestää huomat-
tavasti suurempaa lämpöä kuin esim. puu eikä siis läheskään
yhtä helposti kadota eristäviä ominaisuuksiaan. Kumieristä-
jälläkin varustetuille pattereille on liika kuumeneminen kui-
tenkin vaarallista, sillä vaikkeivät eristäjät turmeltuisikaan
saattavat levyt taipua.

Patteri on liian kuuma, jos liuoksen lämpötila kohoaa yli
43° C.

7. AKKUMULAATTORIN HOITO.
1) Uudessa autossa on ensinnäkin ehdottomasti tarkas-

tettava, että akkumulaattori on varmasti ja lujasti kiinnitetty
paikoilleen, sillä jos se on huonosti kiinnitetty, niin voi se hei-
lahdellessaan auton kulkiessa helposti vahingoittua niin, että
sen korjaaminen on mahdotonta.

2) Pidä sekä akkumulaattori että sen laatikko ehdotto-
masti aina kuivana ja puhtaana.

3) Ellei hydrometri kuulu auton varusteihin, niin hanki
sellainen heti. Hydrometreistä suosittelemme erikoisesti Wil-
lardin valmistamia, sillä ne sekä niiden tarkkuus tarkastetaan
huolellisesti ennenkuin ne lasketaan kauppaan.

4) Tarkasta vähintäin joka kahden viikon kuluttua sekä
nestepinnan korkeus kaikissa akkumulaattorin selleissä että
liuoksen ominaispaino.

Ominaispainon tarkastuksen jälkeen on liuos hydrometri-
ruiskusta ehdottomasti laskettava takaisin samaan selliin kuin
mistä se on otettu.

5) Jos nestepinta jossakin sellissä on laskenut, lisätään
siihen tislattua vettä niin paljon, että nestepinta on 1 cm levy-
jen yläreunan yläpuolella.

Ominaispainon tarkastus on ehdottomasti aina tehtävä en-
nen veden lisäystä.

6) Kun nestepinta kaikissa selleissä on vettä lisäämällä
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1.250 „ „ „ „ „ noin %

järjestetty yhtä korkeaksi tulee nesteen ominaispainokaikissa
niissä olla sama. Patterin latauksen määrä voidaan päättää
liuoksen ominaispainosta.
1.280 ominaispaino osoittaa, että patteri on täysin ladattu.

1.215 „ „ „ „ „ puoleksi
1.180 „ „ „ „ „ noin i/£

Jos ominaispaino on alle 1.150, osoittaa se, että patteri on
jokotäysin lataamaton tai piloille ajettu.

7) Jos nestepinnan korkeus jossain sellissä veden lisää-
misestä huolimatta yhä nopeasti pyrkii alentumaan, on sellis-
sä ilmeisesti vuoto. Tällöin on patteri heti toimitettava kor-
jattavaksi mieluimmin sellaiseen korjaamoon, minkä tiedätte
myyvän Willard pattereita.

8) Jos liuoksen ominaispaino jossain sellissä on huomat-
tavasti alhaisempi kuin muissa ja ero yhä näyttää lisääntyvän,
on se ilmeinen merkki siitä, että kysymyksessä oleva selli ei ole
kunnossa.

9) Elä missään tapauksessa lisää happoa elektrolyyttiin,
lisätäksesi sen ominaispainoa, ellet varmasti tiedä, että liuosta
on joko vuotanut tai läikkynyt pois kysymyksessäolevasta sel-
listä. Joka tapauksessa on parasta jättää hapon lisäys jonkun
taitavan patterin korjaajan tehtäväksi.

10) Elä milloinkaan anna patterin lämmitä liikaa. Kesäi-
seen aikaan, pitkässä yhtäjaksoisessa ajossa saattaa usein sat-
tua, että patteri alkaa lämmetä. Tämä johtuu silloin siitä, etta
generaattori pyrkii lataamaan patteria liikaa. Nykyaikaisiin
auton sähkölaitteihin kuuluu kyllä laite, minkä tarkoitus on
estää tällainen patterin ylilataus, vaan saattaa sattua, että tä-
mä syystä tai toisesta ei toimi tyydyttävästi. Yksinkertaisin
keino tällöin auttaa asiaa on ajaa kaikki lyhdyt sytytettyinä,
niin että patteri siis ajon aikanakin pääsee purkautumaan.
Patteri on liian kuuma, jos se päältäpäin kädellä koeteltaessa
tuntuu selvästi lämpimältä.

Jos huomaat patterin usein ja jatkuvasti pyrkivän kuu-
menemaan saattaa vika olla myöskin siinä, että generaattori
lataa patteria liian voimakkaalla virralla. Useissa autoissa on
latausvirran voimakkuus hyvinkin helposti säädettävissä. Ellet
tätä säätöä osaa tai halua itse toimittaa on syytä heti antaa
jonkun taitavan mekanikon tehdä sen.

11) Jos huomaat, että liuoksen ominaispaino jatkuvasti
pyrkii alenemaan huolimatta siitä, että autolla ajetaan on se
annettava jollekin suoranaisella virralla uudel-
leen ladattavaksi.

12) Jos patteri joutuu seisomaan käyttämättömänä on se
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mieluimmin 2 ja viimeistään 3 kk:n jälkeen siitä, kun sitä on
viimeksi käytetty ladattava uudelleen. Jos patteri on käyttä-
mättömänä pitemmän ajan, on se säännöllisesti joka 2 kk :n ku-
luttua ladattava uudelleeen. Tämä siitä syystä, että patteri sei-
soessaan käyttämättömänäkin noin 3 kk:ssa vähitellen itses-
tään purkautuu.

13) Täysin ladattu patteri ei meillä esiintyvissä alhaisim-
missakaan lämpötiloissa jäädy. Mitä enemmän purkautunut
patteri on, mitä pienempi siis sen liuoksen ominaispaino sitä
helpommin se jäätyy. Jos patteri on täysin ladattu, sen liuoK-
sen ominaispaino on siis 1.80, niin jäätyy se vasta —67° C,
% ladattu patteri, minkä liuoksen ominaispaino on 1.250 jää-
tyy —51° C. Puoleksi ladattu patteri, missä liuoksen ominais-
paino on 1.215 jäätyy —32° C sekä *4 ladattu patteri, missä
ominaispaino on 1.180 jäätyy jo —22° C. Täysin lataamaton
patteri jäätyy jo lämpötilan ollessa —15° C.

Alhainen lämpötila pienentää huomattavasti patterin te-
hoa, jopa niin paljon, että lämpötilan ollessa —12° C on sen
teho ainoastaan niin 50 % patterin suurimmasta tehosta.

Joskaan jäätymisen vaara ei vielä puoleksikaan ladatussa
patterissa siis ole suinkaan suuri, niin vaikuttavat alhaiset
lämpötilat aina kuitenkin sikäli epäedullisesti patteriin, että ne
vähentäessään patterin tehoa lisäävät levyjen sulfateerautu-
mista.

Akkumulaattorin levyille erinomaisen vaarallinen sul-
faatti laskeutuu valkoisena kerroksena levyjen pinnalle. Jos
sulfateerautuminen kerran on päässyt alkuun ja patteri jäte-
tään käyttämättömänä seisomaan jatkuu sulfaatin muodostu-
minen, valkoinen kerros tunkeutuu yhä syvemmälle levyjen
sisään ja levyt kovettuvat. Ellei patteri ole täten saanut seistä
kovin kauan, voidaan se taas käytäntöön otettuna sopivalla
hoidolla saada täysin käyttökelpoiseksi. Kuten aikaisemmin on
mainittu, tahtoo tällainen patteri, jos se ladataan täyteen ladat-
taessa kuumentua ja sen levyt helposti vääntyä. Tämä voi-
daan estää siten, että sulfateerautunutta patteria ei ladata täy-
teen ja ladataan yleensä mahdollisimman heikolla virralla.
Ellei sulfateerautuminen ole kovin pitkälle kehittynyt, häviää
valkoinen kerros levyjen pinnalta täten menetellen muuta-
massa viikossa.

14) Akkumulaattorikiinnitysnapojen syöpymisen estämi-
seksi pidä navat aina hyvin vaseliinilla voideltuina.

15) Ellei auton moottori sen jälkeen kun sitä muutamia
kertoja on käyntiinpanomoottorilla koetettu saada käyntiin ala
käydä, niin älä rasita patteria käyttämällä sitä turhaan pitkiä
aikoja käyntiinpanomoottorilla, vaan malta mielesi ja tutki,
missä mahdollisesti on vika. Käyntiinpanomoottori vaatii nim.



16

akkumulaattorista siksi paljon virtaa, että patteri varsin pian
saattaa kultua aivan tyhjäksi.

16) Ellet itse halua säännöllisin väliajoin tarkastaa pat-
terisi tilaa ja hoitaa sitä, niin jätä tämä jonkun patterilataus-
aseman tai korjaamon tehtäväksi. Patteri on nim., olkoonpa
se laadultaan kuinka hyvä tahansa joka tapauksessa laite, mikä
pysyäkseen kunnossa ehdottomasti vaatii säännöllistä ja ym-
märtävää hoitoa.

8. OHJEITA WILLARD KUMIERISTYKSISIEN PATTE-
REITTEN LAITTAMISESTA KÄYTTÖKUNTOON.

Tällaiset patterit ovat varustetut jommallakummalla alia-
olevista merkeistä.

Ellette halua jättää uutta kumieristyksistä Willard patte-
rianne jonkun patterilatausaseman tai patterikorjaajan kun-
nosteltavaksi tai ellette ole siihen tilaisuudessa, voitte itsekin
sen erinomaisesti tehdä tarkoin noudattamalla seuraavia
ohjeita.

Kumilla eristetyt Willard patterit ovat jo tehtaalta läh-
tiessään valmiiksi ladatut. Ladattu patteri menettää kuitenkin
kuivanakin vähitellen latauksensa tai heikkenee lataus ainakin
siinä määrin, että ellei sitä määrätyn ajan kuluessa oteta käy-
täntöön on tällaisiakin pattereita vielä ennen käyttöä ladattava.

Jos kumilla eristetty Willard patteri otetaan käytäntöön
ennen jokaista patteria seuraavassa lapussa mainittua päivä-
määrää, ei sitä ennen käytäntöönottoa tarvitse ladata ja mene-
tellään tällöin seuraavasti:

Liuoksena käytetään laimennettua rikkihappoa, minkä
ominaispaino on 1.400.

Tällainen liuos saadaan sekoittamalla yksi tilavuusosa vä-
kevää rikkihappoa, minkä ominaispaino on 1.835 sekä 1 i/o
osaa tislattua vettä.

Huomaa! Sekoitettaessa happoa on aina kaadettava rik-
kihappoa veteen eikä missään tapauksessa päinvastoin. Sekoi-
tettaessa nim. rikkihappoa ja vettä syntyy seoksessa huomat-
tava määrä lämpöä ja jopa niin paljon, että vesi kaadettaessa
väkevään rikkihappoon melkein räjähtämällä höyrystyy.

Liuosta sekoitettaessa sekä patteriin kaataessa ei missään
tapauksessa saa käyttää muita kuin lasi, kovakumi tai savi-



astioita, sillä liuos liuottaa esim. kaikkia metalleja j.n.e. siinä
määrin, että sekä metalliastiat että ennen kaikkea liuos siitä
kokonaan pilaantuvat.
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Sekoituksen jälkeen on liuoksen, mikä sekoitettaessa kuu-
menee annettava jäähtyä siksi että sen lämpötila laskee aina-
kin 32° C ennenkuin sitä kaadetaan patteriin.

Patterin valmistus käyttökuntoon tapahtuu seuraavasti:
1. Avataan sellien tulpat sekä poistetaan paperisinetit

tulppain reijistä. Paperitulpat' saa hävittää, sillä niitä ei mis-
sään tapauksessa saa panna selleihin takaisin.

2. Sellit täytetään edellämainitunlaisella liuoksella niin
että nestepinta on 1 cm levyjen yläreunan yläpuolella. Liuok-
sen lämpötilan tulee täytettäessä olla 32° C—lB° C.

3. Asetetaan tulpat joka selliin paikoilleen ja pyyhitään
tarkoin pois kaikki happo, mikä täytettäessä mahdollisesti on
vuotanut yli.

4. Kun patteri on näin seisonut noin 1 tunnin, on se val-
mis otettavaksi käytäntöön.

5. Huomaa! Täyttämisen jälkeen laskeutuu nestepinta
pattereissa hiukan siitä syystä, että liuos vähitellen imeytyy
huokoisten levyjen sisään. Siitä syystä on välttämätöntä noin
vuorokauden kuluttua täyttämisen jälkeen lisätä siihen tislat-
tua vettä niin paljon, että nestepinta taas on 1 cm levyjen ylä-
reunan yläpuolella.

Jos patterin käytäntöönotto tapahtuu sitä seuraavassa la-
pussa merkityn päivämäärän jälkeen, on se ladattava ja mene-
tellään tällöin seuraavasti:

1. Liuoksen valmistus sekä patterin täyttäminen tapah-
tuu aivan samoin kuin edellä on mainittu.

2. Pyyhkikää tarkoin pois kaikki happo, mikä patteria
täytettäessä mahdollisesti on vuotanut yli ja antakaa patterin
tämän jälkeen seistä 12 tuntia.

3. Tarkastakaa tämän jälkeen, että nestepinta patterissa
on oikea. Jos se on alentunut, niin lisätään tislattna vettä niin
paljon, että nestepinta taas on 1 cm levyjen yläreunan ylä-
puolella.

4. Sellien tulpat asetetaan paikoilleen ja kierretään ne
hyvin kiinni.

5. Patteri ladataan allaolevan taulukon osoittamalla vir-
ralla. Jos virranvoimakkuus on taulukon osoittama, niin on
patteri täysin ladattu, kun lataus on kestänyt noin 12 tuntia.

Levyjen luku | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21
Patterin

laatu XW-CWR-WR 3-8/4 4-Va 5-V* 6 6-% 7-»/s
LW 4-1/2 5 5-8/4 fi-8/4 7- l/2 8-1/4
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PATTEREITTEN KUNTOONSAATTAMINEN.

Jos patteri otetaan käytäntöön vasta 3 kuukautta sitä seu-
raavassa lapussa merkityn päivämäärän jälkeen, niin täyte-
tään ja ladataan se muuten aivan edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti paitsi että latausta on jatkettava tarpeen mukaan
60—80 tuntia.

Ladattaessa on varottava, että patterin navat tulevat yh-
distetyiksi oikein virtalähteen napoihin, Patterin positiivinen
napa yhdistetään virtalähteen positiiviseen napaan sekä nega-
tiivinen negatiiviseen.

Jos useampia kuin yksi patteri on ladattava samalla ker-
taa kytketään patterit ylläolevan kuvan osoittamalla tavalla.
Jos esim. on ladattava 3 patteria yhdistetään virtaläh-
teen positiivinen napa ensimäisen patterin positiiviseen na-
paan. Tämän negatiivinen napa toisen patterin positiiviseen
napaan, toisen negatiivinen kolmannen patterin positiiviseen
napaan sekä kolmannen patterin negatiivinen napa virtaläh-
teen negatiiviseen napaan.

9. PUUERISTYKSILLÄ VARUSTETTUJEN WILLARD

Tällaisten pattereitten täyttäminen ja lataaminen on eh-
dottomasti toimitettava seuraavien ohjeitten mukaan:

1. Avatkaa kaikkien sellien tulpat ja täyttäkää joka selli
laimennetulla rikkihapolla, minkä ominaispaino on 1.345
(37° Bé). Happopinnan tulee olla 1 cm. yläpuolella eristäjien
yläreunaa.

Yllämainitunlainen seos saadaan sekoittamalla yksi tila-
vuusosa väkevää rikkihappoa ja kaksi osaa tislattua vettä.
(Sekoittaessa kaatakaa aina rikkihappoa veteen eikä suinkaan
päinvastoin). Liuos ei patteriin kaadettaessa missään tapauk-
sessa saa olla lämpimämpää kuin 32°.

2. Sitten annetaan patterin seistä vähintään 12 tuntia.
3. Tämän jälkeen on se valmis ladattavaksi. Ennen la-

tausta on kuitenkin vielä tarkastettava josko nestepinta patte-
rissa on alentunut. Jos niin on, niin on patteriin lisättävä
samanlaista happoakuin täyttäessä niin paljon, että nestepinta
on 1 cm. yläpuolella eristäjäin yläreunan.
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4. Lataukseen käytettävän virran voimakkuus näkyy seu-
raavasta taulukosta, käytettäessä siinä määrättyä virranvoi-
makkuutta on latausta jatkettava ainakin 84 tuntia.

Levyjen luku 11 13 15 17 19
Patterin

laatu XW-CWR-WR
WL
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5. Jos liuoksen lämpötila ladatessa nousee yli 43°, niin on
latausvirtaa pienennettävä ja latausäikaa vastaavasti piten-
nettävä,

6. Jos nestepinta latauksen aikana alenee, niin on liuok-
seen lisättävä tislattua vettä.

7. Patterin ollessa täysin ladattu on liuoksen ominaispai-
no 1.270—1.290 (31°—33° Bé). Ellei liuoksen ominaispaino
ole tämä, otetaan joka sellistä pois sen verran liuosta, että sen
ominaispaino lisäämällä joko happoa tai tislattua vettä saa-,
daan yllämainituksi. Jos liuokseen on lisätty joko happoa tai
vettä on patteria hiukan ladattava ennenkuin seoksen ominais-
painoa uudelleen tarkastetaan jotta liuos saataisiin ennen sitä
täydelleen tasaantumaan.

10. PATTERIEN PUUERISTYKSIEN UUDISTAMINEN.

Puueristyksellä varustetun patterin eristyslevyt eivät kes-
tä turmeltumatta pitkää aikaa hapon vaikutusta.

Joskin hitaasti niin kuitenkin vähitellen aiheuttaa happo
puun hiiltymisen. Hiiltyneet eristyslevyt eivät enää vastaa
tarkoitustaan, eivät eristä. Eristyslevyjen turmeltuminen riip-
puu suuresti siitä miten patteria on hoidettu. Jos happo joskus
on ollut liian väkevää, patteri syystä tai toisesta päässyt liikaa
lämpenemään j.n.e. turmeltuvat eristyslevyt nopeammin jaon
ne pikemmin uudistettavat. Ellei tätä hiiltyneitten eristysle-
vyjen uusimista aikanaan suoriteta, saattaa patterin levytkin
syntyvien lyhytsulkujen vuoksi helposti pilaantua ja koko pat-
teri tulla käyttökelvottomaksi.

Ensimäinen merkki puueristysten huononemisesta on se,
että patteri ei tahdo pitää lataustaan vaan on sitä verraten
usein ulkopuolisesta lähteestä ladattava. Tällöin on parasta
antaa jonkun patterikorjaamon tarkastaa patterin ja jos on
välttämätöntä uudistaa eristyslevyt. Tällöin on ehdottomasti
edullisinta kääntyä sellaisten korjaajien puoleen, joiden tie-

3- 3/4 amp. 4-Va amp. 5-V4 amp. 6 amp. 6-8/4 amp. 7-V2 amp
4-1/4 „ 5 „ 5-3/4

'

„ 6-8/4 „ 7-V2 , 8-1/4 ,
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WILLARD akkumulaattorit.

dätte myyvän Willard pattereita, sillä heillä on saatavana
myöskin uudelleen eristämiseen tarvittavia alkuperäisiä, ensi-
luokkaisia Willard eristyslevyjä.

Puueristyksellä varustettuja, ei ladattuja

Malli Volttia Amp.tuntia Pituus j Leveys Korkeus
WR—ll 6 75 9" 7 3 /i6" 9 3/8

"

WR—l3 6 [ 90 9" 73/i6" 9 3 /s"
CWR— IS 6 105 10 3/a" 7W 9 3 /8

"

CVVR-17 6 | 120 | 113/4" 73/ ie" 9 3/8 "

SLWR—26 12 55 12 3/8
" 73/ 8

" 9 5/s"

Kumieristyksellä varustettuja, valmiiksi ladattuja

Malli Volttia Amp.tuntia Pituus Leveys Korkeus

RR—l3 | 6 J 90 | 9Vs" | 7 >/4
» | g i/ 4»

CRR—l5] |6 | 105 [ 103 /s
" j 7 3/i 6

" | 9 3/8
"

STRR-26 I 12 I 60 I 10 15/i 6
" I 6 3 /4

" I 10 Vs"

Akkumulaattorihinnastomme lähetetään pyydettäessä.





Nämä kynttilät antavat
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