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Korjausvarusteet

onnistuminen riippuu siitä, osataanko
käyttää oikein sitä varten erikoisesti valmistettuja kor-

jaustyökaluja.

Sellaiset varusteet eivät ainoastaan säästä aikaa suori-
tettaessa erilaisia korjaustöitä, vaan ovat omiansa samalla
tehostamaan työn tarkkuutta. Uudet nyt saatavissa ole-
vat työkalut ja mittauslaitteet saavat aikaan sen, että kor-
jaaja pystyy suorittamaan työnsä tavalla, joka käytännöl-

lisesti katsoen vastaa tehdasvalmistukselle asetettuja perus-
vaatimuksia.

Myyjä, joka laiminlyö ottaa vaaria siitä, kuinka tär-

keätä on käyttää viimeaikaisimpia korjausmenetelmiä ja

tehokasta korjauskalustoa, menettää tosiaan joka päivä
ajassa ja asiakkaittensa tyydyttämisessä monta kertaa niin
paljon kuin nämä työkalut maksavat ja kaiken tämän sen

takia, ettei hän kykene suorittamaan korjaustöitä tyydyt-
tävällä tavalla.

Ford Motor Company of Finland o.y.
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Sylinteriryhmän laakerien uudestaan valaminen ja
kampiakselin asettelu

Jotta moottori voitaisiin korjata uuteen kuntoon tyydyttävällä tavalla, on aina parasta
valaa uudelleen silinteriryhmän päälaakerit. On äärettömän hidasta yrittää uudestaan
kuntoonsaattaa vanhoja laakereita raapimalla käsin, jotapaitsi niin menetellen ei voida
saada läheskään yhtä hyviä tuloksia kuin panemalla paikoilleen uudet laakerit oikein ase-
teltuina.

Ennenkuin silinterilaakerit valetaan uudelleen ovat vanhat valkometalli-laakerit pois-
tettavat, mikä tapahtuu leikkaamalla pois jokaisen laakerin pohjasta noin V4" levyinen
kaistale valkometallia niin että tämä kaistale poistetaan laakerin koko pituudelta. Tähän
tarkoitukseen on käytettävä vasaraa ja talttaa. Sittenkun kaistale on leikkaamalla pois-
tettu, naputetaan valkometallikappaleen reunoja kuvan 208 osoittamalla tavalla; molemmat
puoliskot ankkuritappeineen voidaan tavallisesti nostaa pois. Jos tappi murtuisi ja jäisi
johonkin ankkurireikään silinteriryhmään voidaan se poistaa käyttämällä siihen tarkoituk-
seen V 4" poraa.

Sittenkun vanhat laakerit ovat irroitetut siirretään silinteriryhmä säiliöön, joka on
täynnä kuumaa vettä, mihin on sekoitettu riittävästi metallia puhdistavaa ainetta, ja
sylinteriryhmä pestään perinpohjin. Sitten sylinteriryhmä otetaan pois säiliöstä, laakerin-
sijat pyyhitään huolellisesti kuivalla kankaalla ja kuiva kangaspalanen kääritään pienen
ruuvitaltan pään taikka viilan karan ympäri, joiden avulla ankkuri- ja öljyreijät laakeri-
sijoissa puhdistetaan perusteellisesti. Puhdistaminen on sangen tärkeätä, sillä valamisen
menestys riippuu paljon siitä, onko pinta valkometallin valua varten puhdas ja kuiva.
Jos siinä on öljyä taikka vettä, vaikkapa vain hyvin vähän, aiheuttaa se rakkoja valko-
metallissa. Älkää koettako kuivata laakerien ohjauskappaletta käyttämällä puhalluslamp-
pua taikka muita kuumennuskojeita, sillä ne saattavat vetää esille öljyä huokoisesta valu-
raudasta, jonka pinta hapettuu ja estää laakerinvalamista onnistumasta hyvin.
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Senjälkeen pankaa useampia nauloja Ford'in valkometallia sulatusastiaan ja sytyttä
kää puhalluslamppu. Saadaksenne parhaat tulokset K. R. Wilson varusteilla, on valko
metallia kuumennettava kunnes se juuri alkaa näyttää himmeän punaiselta.

Sittenkun laakerien ohjauskappaleet ovat puhdistetut, täyttäkää ohjauskappaleiden
pohjassa olevat öljyreijät asbestisydämillä; kuidut ovat pakattavat tiiviisti siksi kunnes
niitä on tarpeeksi ohjauskappaleiden pintaan nähden. Tämä tehdään sentähden, ettei valko-
metallia pääsisi lainkaan öljyreikiin (katsokaa kuvaa 209). Silinteriryhmä on nyt pantava
pystyasentoon, joko lattialle taikka pienelle penkille ennenkuin laakerit valetaan asetta-
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maila puhdas peltilaatikko silinteriryhmän alle, jotta siihen putoaisi kaikki liika valko-
metalli, joka saattaa läikkyä laakereita valettaessa.

Sitten pankaa uudestaanvalamisessa tarvittavat välineet laakerinohjauskappaleisiin
silinteriryhmässä ja työntäkää aseteltavat renkaat laakeriohjauskappaleiden päitä vastaan,
jonka jälkeen renkaitten ruuvit kiristetään (katso »A» kuva 210) ja valulaipat pannaan
molemmille puolille laakeria N:o 3 (katso kuva 211). Ennenkuin valkometallin valaminen
aletaan on parasta panna käsiin parin asbestikäsineitä, jotta valettaessa kuumaa metallia
se ei pääsisi mitenkään polttamaan käsiä.

Tällöin on pidettävä huolta siitä, että valkometalli on tarpeeksi kuumaa valettavaksi.
Kuten edellä on mainittu, on valkometalli saavuttanut oikean lämpötilansa silloin kuin se
juuri alkaa näyttää himmeän punaiselta. Sittenkun se on päässyt tähän lämpöasteeseen,
on liekkiä pienennettävä hitaasti, jotta valkometalli ei kuumenisi liiaksi. Ennen valamista
se on sekoitettava hyvin ja metallin päälle muodostuva kuona kuorittava pois; tämä kuori-
minen ei saa kuitenkaan tapahtua ennenkuin vasta sitten kun valkometallia juuri pitää va-
laa, sillä muodostunut kuona on tinaoksiidia ja muodostuu uudelleen melkein yhtä nopeasti
kuin se keritään kuoria pois.

Sittenkun valupölkyt ovat asetetut laakerin N:o 3 molemmille puolille ottakaa kauha
kumpaankin käteen ja täyttäkää ne runsaammin valkometallilla kuin mitä tarvitaan laa-
kerin valamiseen. Pankaa kauhat laakerin molemmille puolille kallistamalla niitä lievästi,
kuten kuvasta 212 käy selville ja kaatakaa neste nopeasti laakeriin. Laakerin valamisen
jälkeen pankaa valkometallikauhat vikkelästi metalliastiaan ja poistakaa valkometallin
valulaipat ennenkuin valkometalli pääsee asettumaan paikoilleen. Jos valulaippoja ei
poisteta heti kun laakerin valaminen on tapahtunut, niin ylijuossut eli liika valkometalli
kovettuu kiinni niihin, jolloin tarvitaan usean minuutin kestävä työ sen poishakkaamiseen
vasaran ja taltan avulla, jotta laipat saataisiin irroitetuiksi. Sittenkun laakeri N:o 3 on
valettu siirtäkää valupölkyt keskilaakerin kohdalle, joka valetaan samalla tavalla sekä va-
lakaa senjälkeen laakeri N:o 1.
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Sittenkun kaikki laakerit ovat valetut, laittakaa sulatuslampun tai -soihdun liekki
pieneksi sekä poistakaa valulaitteet. Laitteen poistamiseksi irroittakaa sovitettavien ren-
kaiden ruuvit (katso kuvaa »A» 210) sekä työntäkää renkaat takaisin, minkä jälkeen na-
puttakaa valulaitteen etupuolta yläpuolelle joko kupari- tai raakavuotaisella puuvasaralla
samalla nostaen ylös takaosan vasemmalla kädellä.

Sitä seuraava tehtävä on leikata pois valupuikot tai reunukset laakerien molemmilta
puolilta. Tämä tapahtuu panemalla terävä kylmä taltta, joka on noin 1

" levyinen reu-
nakkeelle, joka on valettu laakerin molemmille puolille valumuotista, minkä jälkeen napau-
tetaan vasaralla keveästi talttaa kuljettaen viimeksimainittua samalla laakerin koko le-
veyden yli. (Katso kuvaa 213). Tehkää tämä toimitus huolellisesti, jotta valkometalli
ei pääsisi vääntymään taikka murtumaan laakerin vastakkaisista kulmista. Sitten tasoitta-
kaa laakerien yläosa erikoisen valkometalliviilan avulla sekä hiokaa hiukan viistoiksi mo-
lemmat yläreunat. Senjälkeen porataan öljyreijät laakereihin ja asbestipunos, jotakäytet-
tiin öljyreikien täytteeksi, poistetaan.

Sitten ovat laakerit tarkistettavat huolellisesti. Jos joku laakeri ei ole tullut valetuksi
oikein, on se poistettava ja valettava uudestaan ilman, että vahingoitetaan kahta muuta

laakeria, minkä tulee tapahtua ennenkuin leikataan pois hyvistä laakereista reunukset.
Heti kun kaikki laakerit ovat kunnossa sammuttakaa liekki valkometallin sulatusastian
alta.

Laakerien kiinnitys

Laakerit ovat nyt valmiit kiinnilyötäviksi. Ennen valkometallin kiinnitystä pankaa
kiinnitystyökalu pystysuoraan asentoon laakeriin sekä keinutelkaa työkalua edestakaisin
nähdäksenne, etteivät kiinnitystyökalun urat pääse koskettamaan valusaumoja, joita on
voinut jäädä jälelle laakerin reunoille. Tämä on sangen tärkeätä, sillä vain yksikin vasaran
isku saattaa irroittaa laakerin niin, että sitä ei voida kiristää. Kiristääksenne laakerit pitä-
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kää kiinnitystyökalua pystysuorassa asennossa sekä iskekää vasaralla kerran rivakasti
työkalun päätä, sitten pankaa työkalu hiukan kaltevaan asentoon sekä kiristäkää laakerin
molemmat puolet samalla tavalla (katso kuvia 214 ja 215). Senjälkeen on koeteltava ovatko
laakerit kiinni, mikä tapahtuu keveästi kopauttamalla niitä vasaralla; jos laakerit ovat ki-
reällä kiinni, on ääni yhtenäinen, mutta jos ne antavat onton tai ratisevan äänen, ovat laa-
kerit irti ja ne ovat uudestaan kiinnilyötävät. Jos niitä ei sittenkään saada kiristetyiksi,
täytyy valaa uudet laakerit. Irtonaisiin laakereihin on tavallisesti syynä väärin suori-
tettu kiristys taikka myöskin työntekijän huolimattomuus leikatessa pois valkometalli
reunuksia tai valupuikkoja.

Sittenkun laakerit ovat kiinnilyödyt on epäkeskoakselin takaholkki pakoitettava ulos
vasaran ja avaimen avulla sekä kaikki vanhat hamppuköydet ja valunepätasaisuudet pois-
tettava valmiista silinteriryhmän pohjapinnasta.

Silinteriryhmä viedään sitten yhdistelykoneeseen ja pidetään asennossa kahden ko-
neessa olevan mutteriruuvin avulla, jotka sovitetaan silinteriryhmän laipassa oleviin vastaa-
viin pulttireikiin. (Katsokaa »A» kuva 216). Sitten pannaan suorakulmio koneen pöytää
ja silinteriryhmän pohjaa vastaan, kuten käy selville kuvasta 217, ja ryhmä nostetaan tai
alennetaan asetteluruuvin avulla (katsokaa »A» kuvassa 218), kunnes silinteriryhmä tulee
ehdottomasti kohtisuoraan asentoon koneen pöytään nähden. Asettelu varmistetaan pysy-
vään asentoonsa kiertämällä alas ruuvia »B» veden poislaskureijän sisään silinteriryh-
mässä. Ruuvi kiristetään vaihtoavaimella, jonka jälkeen silinteriryhmä jälleen tarkiste-
taan suorakulmion avulla, sillä joskus vähäisetkin muutokset voivat saattaa silinteriryhmän
pois oikeasta, asennostaan silloinkun tätä ruuvia kiristetään, joten täytyy toimittaa toinen
asettelu.
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Koneen pöytä silinteriryhmineen käännetään sitten takaisin pystyruoraan asentoon
ja vale epäkeskoakseli pannaan epäkeskoakselin laakerisijoihin. Katsokaa kuvaa 219.
Vale epäkeskoakselin tarkoitus on sijoittaa oikein valkometallin porauslaite silinteriryh-
mään siten, että hammaspyörien keskukset tulisivat oikein määrätyiksi.

Porauslaitteet pannaan nyt paikoilleen silinteriryhmään, niin että laitteen ohjaustapit
asettuvat vale epäkeskoakselia vastaan. Asettakaa laitteen pulttireijät yhdenmukaisiksi
silinteriryhmän pulttireikien kanssa, ja kiertäkää sitten asetteluruuvia (katso kuvaa 220)
kunnes iskulaitteen molemmat ohjaajat asettuvat suoraan mutta kuitenkin kevyesti vale-
epäkeskoakselia vastaan.

Kuva 219
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Asetteluruuvia ei saa missään tapauksessa kiristää enemmän kuin tarvitaan pitä-
mään ohjauskappaleita laitteessa vale epäkeskoakselia vasten. Jos ruuvia kiristetään lii-
kaa, nousee porauslaitteen takaosa silinteriryhmästä ja jakohammaspyörien keskukset
muuttuvat.

Nyt on tarkistettava, onko laite pantu paikoilleen niin, että se on ehdottoman tasaisesti
pölkyn päällä. Tämä käy päinsä asettamalla sormi laitteen kulmille, kuten kuvasta 221

käy selville ja yrittämällä sitä keinuttaa. (Kaikki neljä kulmaa ovat tarkistettavat tällä
tavalla.) Jos laite liikkuu, on tämä merkkinä siitä, että silinteriryhmän ja laitteen pinnat
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eivät ole täysin yhdensuuntaiset ja alempana oleva kulma on saatettava oikeaan korkeu-
teensa panemalla riittävästi täytelevyjä laitteen ja silinteripölkyn väliin, jotta nämä osat
saataisiin varmasti samalle tasolle.

Laite kiinnitetään sitten silinteriryhmään neljän yhdistetyn pultin ja kiintoavaimen
avulla. Katsokaa kuvaa 222. Ainoastaan kolme pulttia pannaan kiinni tällä kertaa, neljättä
pulttia (joka on pantu sisään laitteen vasemman sisäkulman läpi) ei panna paikoilleen en-
nenkuin laakerien vaipat ovat kiinnitetyt pulteilla, jota selostetaan edempänä.

Kampiakselin tarkistus

Seuraava toimenpide on tutkia onko kampiakselissa uurteita, säröjä, kuluneita kohtia
ja onko se suorassa. Jos akseli on särkynyt tai kovin säröinen, on otettava käytäntöön uusi
akseli. Pienet säröt voidaan poistaa kampiakselin laakereista voitelemalla öljyllä hieno hiek-
kapaperiliuska, käärimällä se laakerin ympäri sekä kiertämällä hiekkapaperia edestakaisin
kapean hihnan avulla.

Sitten pankaa akseli pystysuoraan asentoon ja mitatkaa mikrometrillä jokainen laa-
keri saadaksenne selville ovatko ne menettäneet pyöreän muotonsa; mitat ovat otettavat
eri kohdista akselin ympäriltä. (Katsokaa kuvaa 223). Jos joku laakereista on kulumisen
kautta menettänyt pyöreydestään enemmän kuin 0.0015", on vanha akseli korvattava
uudella.

Jos laakerit ovat kunnossa, on tarkistettava onko akseli suorassa. Tämä tehdään aset-
tamalla akseli »V»-pukkien päälle sekä pistämällä kappale jarrunauhan vuoria akselin ja
»V»-muotoisten pukkien väliin suojelemaan laakereita. Senjälkeen pannaan mittari keskim-
mäisen päälaakerin alle ja akselia käännetään hiukan. Osoittajan taulu on jaettu tuuman
tuhannesosiin, jolloin osoittimen liikunto näyttää kuinka paljon akseli on kääntynyt ulos-
päin suorasta viivasta. Jos akseli on taipunut 0,015" tai vähemmän, voidaan se oikaista
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puristimessa kuten kuva 224 osoittaa. Jotta laakeri ei vahingoittuisi akselia suoristettaessa
pannaan palanen jarrunauhan vuoria puristimen puskurin ja laakerin väliin.

Sitten on tarkistettava akselin päässä oleva laippa. Tämä tapahtuu asettamalla akseli
»V»-muotoisille pukeille ja panemalla joku raskas esine akselin päätä vasten estääkseen sen
liukumista eteenpäin silloinkun laippaa tarkistetaan. Osoittaja pannaan sitten laippaa vas-
ten, kuten kuvasta 225 käy selville ja akselia kierretään hitaasti. Jos laippa poikkeaa enem-
män kuin 0,0015 on otettava käytäntöön uusi akseli.

Sittenkun akseli on tarkastettu, ovat kaikki kolme päälaakeria mitattavat mikromet-
rillä, jotta saataisiin selville tarkasti, kuinka paljon kukin laakeri on kulunut. Jos laake-
reista otettu mitta vastaa oikeata määräkokoa, s.t.s. 1.248", pankaa kolme Fordin standardi
täytelevyä kolmen päälaakerin joka puolelle, ennenkuin laakerien vaipat pannaan paikoil-
leen. (Katsokaa kuvaa 226). Jos kuitenkin kampiakselin päälaakerit ovat kuluneet alamit-
taisiksi, on kuluminen korjattava uudestaan asettelemalla laakerit silinteriryhmässä käyttä-
mällä lisätäytelevyjä enemmän tai vähemmän sen mukaan kuin akselin laakerit ovat kulu-
neet alamittaisiksi tavallisten kolmen täytelevyn lisäksi, joita käytetään molemmin puolin
laakeripuoliskoja silloinkun suoritetaan karkeata porausta sekä kalvainporalla suoristus-
töitä.

Edellyttäkäämme esim. että akselin etummainen päälaakeri on kulunut o.001" alamit-
taiseksi, keskilaakeri 0.002 ja takalaakeri 0,0015". Silloin porauskaluston ollessa kiinnitet-
tynä pölkkyyn pulteilla kuvan 226 osoittamalla tavalla ja tavallisten kolmen täytelevyn
ollessa kiinnitettyinä laakerien molemmille puolille, asettaisimme laakeri N:o 1 esittämässä
tapauksessa Fordin lisätäytelevyn laakerin toiselle puolelle. (Tavallinen Ford täytelevy
on 0.0025" paksu.) Asettamalla täytelevy ainoastaan yhdelle puolelle, saataisiin laakerin
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vaippa nousemaan puolet nipan paksuudesta, joka tekisi 0,00125" laakerin keskuksesta,
joka luku vastaa käytännössä sen laakerin vajamittaa. Keskimmäinen laakeri vaatisi kaksi
ylimääräistä täytelevyä, yhden kummallekin puolelle, jolloin vaippa nousisi 0,0015" tai
0.0005" liian korkealle, mikä vähäpätöinen ero voidaan helposti tehdä mitättömäksi ainoas-
taan kiristämällä laakeripultteja tarpeeksi porausta ja kalvintaa suoritettaessa, jotta
vaipan siirtyminen estyisi. Samoin menetellään myöskin laakeriin N:o 3 nähden. Käyttä-
mällä tätä menetelmää on helppoa laittaa minkälaisia täytelevyjärjestelyjä tahansa laakerin
oikean asettelun saavuttamiseksi, silloinkun laakeri on hiukan kulunut alamittaiseksi.

Näitä asettelussa tarvittavia lisätäytelevyjä käytetään ainoastaan suorassa porauk-
sessa sekä kalvinnassa, mutta ne poistetaan silloinkun kampiakseli pannaan paikoilleen,
jolla saadaan aikaan se, että jokainen laakerivaippa saadaan vedetyksi alemmaksi niin
paljon kuin itse kampiakselin laakerit ovat kuluneet alamittaisiksi, joten kaikki kolme laa-
keria saadaan yhdenmukaiseen kuntoon kaapimalla niitä ainoastaan hiukan käsin.

Laakerien poraus

Kun porauslaitteet ovat kiinnitetyt silinteriryhmään ja laakerien molemmille puolille
on pantu oikea lukumäärä täytelevyjä, ovat laakerien vaipat aseteltavat paikoilleen käyt-
tämällä raakoja valkometallilla valettuja päälaakerin vaippoja, osia N:o 3031-B, 3033-B,
viimeisteltyjen vaippojen asemasta. Karkeat laakerivaipat saavat aikaan sen, että laakerit
voidaan porata täysin pyöreiksi sekä tarkasti samalla suoralla. Aseteltaessa vaippoja eri
töiden aikana takaisin paikoilleen, ovat ne aina pantavat tarkasti samaan asentoon. Kir-
joitettua sanaa »Ford», joka on valettu jokaiseen vaippaan voidaan käyttää apuna tätä
tarkoitusta varten.

Paljon aikaa säästyy laakeri vaippoja poistettaessa ja pantaessa paikoilleen eri toimi-
tusten kuluessa, jos käytetään nopeasti irroitettavia pultteja. (Katsokaa kuvaa 227).

11

,j



1

l_

FORD KORJAAMOVARUSTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Kuva 227

12

Ennenkuin pultit pannaan paikoilleen, pitäkää huolta siitä, että pulttien reijat täytelevyissä
ovat tarkasti samalla viivalla laakerien reikiin nähden, jotta täytelevyjen vahingoittuminen
välttyisi pistettäessä pultteja vaippojen lävitse. Laakeripulttien kiristäminen on suori-
tettava keveästi.

Koneen pöytä silinteriryhmineen kallistetaan senjälkeen vaakasuoraan asentoon,
kunnes pöytä asettuu kohtisuoraan koneen alustaa vastaan. Molemmat kartiomaiset so-
vittelutapit (katsokaa kuvaa »A» 228) pistetään sitten pöydän läpi koneeseen. Puikkoja
käytetään tarkoituksella saada pöytä sovitetuksi tarkasti samalle suoralle sovittelukoneen
pään kanssa. Pöytää ei tarvitse kiinnittää paikoilleen alas tätä tehtäessä taikka suoritet-
taessa suuntakalvintaa, sillä pyörimissuunta estää sitä liikkumasta.

Neljäs yhdistetty pultti ja kiintoavain pujotetaan silinteriryhmän ja porauslaitteiden
läpi ja mutteri »B» kierretään lujasti kiinni: Sitten yhdistetään poratanko sovittelu-
koneen päähän yleisnivelen avulla (katsokaa kuvaa »C» 228), minkä jälkeen syöttövipu
työnnetään eteenpäin jakone pannaan käyntiin. Poraaminen vie aikaa noin 3 y2minuuttia.
Kun laakerit ovat poratut, ottakaa öljykannu käteen ja kaatakaa hiukan öljyä joka laa-
keriin. Tämä estää valkometallin muruja hankaamasta laakeriin naarmuja.

Kun poraus on suoritettu, vetäkää syöttövipu takaisin ja pysäyttäkää moottori ja pois-
takaa porausapuneuvot. Se tapahtuu irroittamalla ensiksi yhdistetty pultti ja kiintoavain,
joka viimeiseksi kiinnitettiin (katsokaa kohtaa »B» kuvassa 228). Molemmat kartiomaiset
asettelutapit (katsokaa kohtaa »A» kuvassa 228) poistetaan tämän jälkeen ja silinteriryhmä
sekä kone pöytineen kallistetaan eteenpäin pystysuoraan asentoon. Laakerivaipat ja
täytelevyt poistetaan sitten. Poistettaessa laakerivaippoja on varottava, ettei täyte-
levyjä sekoiteta, sillä on erittäin tärkeätä, että oikea lukumäärä nippoja asetetaan laakeri-
puoliskojen väliin suoritettaessa kalvinporalla oikaisuja samalle suoralle. Kolme jälellä-
olevaa yhdistettyä pulttia ja kiintoavainta poistetaan sitten ja porausapuneuvot (laitteet)
nostetaan irti silinteriryhmistä. Senjälkeen ottakaa käteenne kuiva kangas ja pyyhkikää
sillä pois huolellisesti kaikki metallimurut, öljy y.m. joka laakerista.
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Laakerien saattaminen samalle suoralle
Nyt voidaan ryhtyä kalvamaan laakereita samalle suoralle. Ensiksi pannaan kalvain-

oikaisija laakereihin niin, että sen sileät osat tulevat laakereille, kuten käy selville kuvasta
229. Täytelevyt asetetaan laakerien molemmille puolille panemalla takaisin paikoilleen
oikea lukumäärä niitä, jotka poistettiin porauksen päätyttyä. Laakerivaipat kiinnitetään
sitten joka laakeriin, jolloin on pidettävä huolta siitä, että joka vaippa tulee alkuperäiseen
asentoonsa. Vaipat kiinnitetään paikoilleen nopeasti irroitettavien pulttien avulla (katso-

Kuva 230Kuva 229
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kaa kuvaa 230), jonka jälkeen silinteriryhmä ja koneen pöytä kallistetaan eteenpäin vaaka-
suoraan asentoon. Senjälkeen pankaa kiinni molemmat kartiomaiset asettelutapit (katsokaa
kohtaa »A» kuvassa 231) sekä yhdistäkää kalvainpora koneen päähän yleisnivelen »B»:n
avulla. Syöttövipu työnnetään sitten eteenpäin ja moottori pannaan käyntiin. Kaatakaa
öljykannusta hiukan öljyä kalvaimeen oikaisutyötä suoritettaessa. Laakerien oikaisuun ku-
luu noin 3 Y 2minuuttia.

Sittenkun laakerit ovat kaivatut vetäkää syöttövipu takaisin ja pysäyttäkää moottori
sekä poistakaa senjälkeen kartiomaiset asettelutapit ja kääntäkää silinteriryhmä samoin-
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kuin pöytäkin pystysuoraan asentoon. Laakerivaipat ja kalvainpora poistetaan sitten sekä
otetaan pois yksi välilevy kolmen laakerin molemmilta puolilta. Jos porauksen ja kai-
vauksen aikana käytettiin joitakin ylimääräisiä täytelevyjä asettelutarkoituksiin, ovat ne
myöskin poistettavat. Täten jää kaksi täytelevyä kolmen laakerin molemmille puolille
laakeripuolikkaiden vastaista asettelua varten. Kahden täytelevyn ollessa paikoillaan kol-
men laakerin molemmilla puolilla pannaan laakerivaipat takaisin paikoilleen kiinnittä-
mällä ne nopeasti irroitettavilla pulteilla.

Laakerien päiden sorvaus ja reunojen pyöristys

Takimmainen laakerivaippa on nyt valmis päistään sorvattavaksi sileäksi sekä reunat
pyöristettäviksi 3/ 16

" sateiseksi, jokapyöristys tehdään myös sekä taka- että keskilaakerin
molempiin päihin jaetummaisen laakerin takimmaiseen päähän. Koska takimmainen päälaa-
keri on työntölaakeri sekä estää koko kampiakselin pitkittäisliikunnon, on tärkeätä, että
tämä laakeri sorvataan oikean pituiseksi sekä päät ehdottomasti kohtisuorasti kampiakselin
kanssa, s.t.s. niin että laakerivaipan pään ja kampiakselin laipan välille saadaan 0.003—

0.004" suuruinen liikuntavara. Jotta voitaisiin määritellä paljonko on pois sorvattava, mi-
tatkaa ensin kampiakselin takimmaisen päälaakerin pituus sisäpuolelta mittaavilla mikro-
metreillä, jotka sisältyvät korjausvarusteisiin (katsokaa kuvaa 232), jonka jälkeen vähen-
täkää 0,003" tästä mitasta tarpeellista liikuntovaraa varten sekä asetelkaa tarkoitukseen
käytettävä tavallinen 4" mikrometri vastaavaisesti (katsokaa kuvaa 233). Laakerivaipan
päät sorvataan sileäksi vähitellen, niin että yhtä suuri määrä metallia sorvataan kumpai-
sestakin päästä, kunnes laakerivaipan pituus vastaa mikrometrin osoittamaa lukua.

Olettakaamme esim., että sisäpuolelta mittaava mikrometri osoitti kampiakselin
takimmaisen päälaakerin pituuden olevan 3.125", jolloin vähentämällä siitä 0.003" saamme
3.122", mikä osoittaa kokoa, jolle 4" mikrometrit ovat sovitettavat ja joka esittää pituutta,
jonka mukaan laakerien päät ovat sorvattavat. Sorvataksenne laakerien päät, pankaa

15
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Kampiakselin asettelu
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päälaakerin sorvaaja kuvan 234 esittämään asentoon sekä sorvatkaa pois hiukan metallia
laakerivaipan päästä, sitten kääntäkää sorvauskoje toisinpäin ja pankaa se laakerin vastak-
kaiseen päähän (katsokaa kuvaa 235) sekä poistakaa sama määrä metallia tältä puolelta
toistaen tarpeen vaatiessa tämän toimenpiteen siksi, kunnes takimmaisen laakerivaipan
pituus vastaa 4" mikrometrin osoittamaa lukua. (Katsokaa kuvaa 236). Sittenkun ta-
kimmainen laakeri on kunnossa muodostetaan keskimmäisen laakerin molempiin päihin
pyöristys samoinkuin etummaisen laakerin takapäähän. Jotta kampiakselille jäisi riittä-
västi tilaa laajentua koneen kehittämän kuumuuden vaikutuksesta, ovat keski ja etu-
laakerien päät varustetut "V32—Vie" liikuntavaralla, joten ei tarvitse mitata näitä laake-
reita mikrometrillä sittenkun pyöristykset ovat leikatut.

Sittenkun pyöristys on toimitettu ovat laakerivaipat ja täytelevyt poistettavat ja
käteen otetaan kuiva kangas, jolla huolellisesti pyyhitään pois kaikki öljy, murut y.m. joka
laakerista sekä pidetään huoli siitä, että kampiakseli myöskin tulee aivan puhtaaksi. Sen-
jälkeen pankaa hyvin ohut kerros Preussin sinistä kaikkiin kampiakselin päälaakereihin
(katsokaa kuvaa 237) sekä asettakaa akseli silinteriryhmään; senjälkeen käännetään akselia
useita kertoja edestakaisin, jonka jälkeen se otetaan pois ja laakerit tarkastetaan huolelli-
sesti. Siniset kohdat laakerimetallin pinnalla osoittavat korkeita paikkoja, joita tavallisesti
tavataan pyöristysten kohdilla, mutta jotka voidaan poistaa kevyesti kaapimalla niitä
laakerinkalvaimella. (Katsokaa kuvaa 238).

Sittenkun laakerit ovat saatetut kuntoon silinteriryhmässä asetetaan akseli takaisin
silinteriryhmään ja laakerivaipat kiinnitetään. Vaipat sovitetaan yksi kerrallaan. Tämä
tapahtuu asettamalla kaksi täytelevyä laakerin molemmille puolille sekä kiinnittämällä
holkki nopeasti irroitettavien pulttien avulla. Akselia kierretään senjälkeen useita kertoja
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edestakaisin, minkä jälkeen vaippa poistetaan jakorkeat kohdat kaavitaan sileiksi laakerin-
kalvaimella. Jälelläolevat kaksi laakerivaippaa sovitellaan samalla tavalla. Sitten pan-
naan hiukan öljyä vaippoihin ja kiinnitetään ne paikoilleen silinteriryhmään. Jos vaipat
ovat oikein sovitellut, pitäisi voida kiertää akselia edestakaisin käsin kuten kuva 239 esit-
tää. Jos akseli on kireällä, höllittäkää laakereita yksi kerrallaan, kunnes olette löytäneet
kireän laakerin, jonka vaippa poistetaan ja korkeat kohdat kaavitaan tasaiseksi edellä-
esitetyllä tavalla.

Jos silinterit ovat uudestaan porattavat, on kampiakseli nyt poistettava sekä silinterit
uudestaan porattavat niinkuin uudelleenporausta esittävässä luvussa, on mainittu. Jos
silinterit ovat kunnossa, poistakaa nopeasti irroitettavat pultit ja kiinnittäkää laakeri-
vaipat paikoilleen Fordin kampiakselin standardipulteilla. Silinteriryhmä kuljetetaan sitten
konetelineelle, ja pannaan tavalliseen tapaan paikoilleen työntötangot, epäkeskoakseli,
venttiilit y.m.

Silinterien uudelleenporaus
Uudelleenporausta varten tulee silinteriryhmän olla kiinnitettynä pöytään niiden mo-

lempien mutteriruuvien avulla, joita käytettiin karkeassa porauksessa sekä lopetettaessa
suoristuskalvausta (katsokaa kuvaa 216). Tästä asennosta pöytä ja silinteriryhmä käänne-
tään sitten kunnes ne tulevat kohtisuoraan asentoon koneen päähän nähden. Jotta pöytä
voitaisiin kääntää täytyy ensin poistaa neljä pöydän saranatappia (katsokaa kohtaa »A»
kuvassa 240). Pöytä pannaan senjälkeen sovittelukoneen lavalle niin, että silinteri N:o 2

tulee aivan suoraviivaiseen asentoon poran päähän nähden (katsokaa kuvaa 241).
Molemmat kartiomaiset asettelutapit »A» pistetään senjälkeen pöydässä olevien

asettelureikien läpi koneen lavaan. Tappien tarkoitus on saattaa pöytä aivan suoraan asen-
toon, niin että silinteriryhmä pysyy tarkasti kohtisuorassa asennossa sovittelukoneeseen

17
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nähden. Pöytä kiinnitetään senjälkeen pulteilla mutteriruuvin avulla, kuten käy selville
kohdasta »B».

Sitä seuraava tehtävä on mitata tarkoin, paljonko kukin silinteri on kulunut tai han-
kautunut epätasaiseksi, jotta päästäisiin selville siitä, minkä kokoiseksi se on uudestaan
porattava. Mittaus tapahtuu asettamalla tuuman tuhannesosiin jaettu silinterin tark-
kuusmitta silinteriin sekä siirtämällä mittaa ylös ja alas silinteriä pitkin eri kohdilla (kat-
sokaa kuvaa 242). Taulussa olevan osoittimen liike näyttää paljonko silinteri on menettä-
nyt pyöreydestään, tullut suipoksi taikka kulunut. Naarmut voidaan nähdä paljain silmin.

i
i

i



L. J

FORD KORJAAMOVARUSTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Kuva 241 Kuva 242

Olettakaamme esim., että havaitsemme tarpeelliseksi poistaa 0.027" puh distaaksemme
silinterin. Tarkastamalla Ford-osien hintaluetteloa toteamme, että mäntä, joka lähinnä
vastaisi tätä mittaa olisi 0.031" liian suuri, joka tässä tapauksessa olisi oikein aseteltava
koko.

Senjälkeen on tarkastettava, ovatko männät pyöreät, sillä ne menettävät satunnai-
sesti pyöreydestään silloinkun niitä laivattaessa käsitellään huolimattomasti. Männät tar-

kistetaan 3"—4" mikrometrillä, jolloin mitat otetaan eri kohdista männän pinnan ympäriltä
(katsokaa kuvaa 243).

Kuva 243
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Poratangon leikkuuterän asettelu

0.031"

20

Jos mäntä ei ole pyöreä voidaan se sellaiseksi tehdä kevyesti naputtamalla sitä raaka-
vuotaisella puuvasaralla siltä kohdalta, jossa läpimitta on suurin. Sitäpaitsi on otettava
huomioon se, että mäntien läpimitta vaihtelee joskus hiukan, joten on parasta mitata ne
huolellisesti. Jos vaihtelu ylittää o.ooi tuumaa, ovat silinterit porattavat, jotta vastaavat
männät sopisivat niihin.

Poratangon terä on niin aseteltu, että se poraa silinterin 0.003" suuremmaksi kuin ase-
tettavan männän todellinen läpimitta on. Tämä ylimääräinen 0.003" on tarkoitettu peli-
varaa varten. Älkää tehkö erehdystä poraamalla silinterit 0.003" tai 0.004" suuremmiksi
kuin mäntään merkitty ylikoko on, sillä männän todellinen läpimitta on noin 0.002" pie-
nempi kuin merkitty, jotta saataisiin riittävä pelivara turvatuksi. Esim. 031" ylimittainen
mäntä antaisi mitaksi 3.778". Tähän mittaan pitäisi meidän lisätä 0.003", jolloin saamme
3.781", joka olisi oikea koko, jonka mukaan silinteri on porattava.

Seuraava tehtävä on sovittaa iskutangon leikkaaja oikean koon leikkausta varten.
Käyttämästämme esimerkistä kävi selville että 031" ylimittaisen männän läpimitta oli
3.778", johon lisäsimme 0.003" pelivaraa varten, joten saimme 3.781" tai 0.31 ylikoon.
Erikoinen varusteiden mukana toimitettava mikrometri asetellaan sitten niin, että se
osoittaa ainoastaan puolta tästä luvusta eli 0.0155", joten iskurin leikkaaja asetellaan tätä
lukua vastaavaksi. Syynä siihen, että leikkuuterä asetellaan ainoastaan leikkaamaan puolta
siitä määrästä, jonka mukaan silinteri on porattava ylimittaiseksi, on se, että koska käyte-
tään vain yhtä leikkuuterää mitataan se akselin oletetusta keskipisteestä tähän pisteeseen,
mutta koska se leikkaa koko kehän ympärinsä se todellisuudessa tekee tämän mitan kaksin-
kertaiseksi niin, että sovittamalla leikkuuterä leikkaamaan 0.0155" se itse asiassa leikkaa

Leikkuuterä voidaan helposti asetella irroittamalla hiukan molempia sovitteluruuveja
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leikkaustyökalun päässä erityisellä sovitteluruuvin avaimella sekä kiertämällä asetteluruu-
via ruuvitaltan avulla, kunnes terän asento vastaa erikoismikrometrin osoittamaa lukua
(katsokaa kuvia 244 ja 245). Sovitteluruuvit kiristetään sitten ja terää tarkistetaan vielä
kerran, jotta päästäisiin selville siitä, onko asettelu pysynyt muuttumattomana sovittelu-
ruuveja kiristettäessä.

Poratangon kiinnitys

Sittenkun terä on oikein aseteltu, pannaan poratanko paikoilleen silinteriin. Tanko
sovitellaan silinteriin kaksiosaisten kartiomaisten keskitystukien avulla. Sentähden on
tärkeätä, että silinterien pohjat ja yläosat ovat täysin puhtaat, sillä pienikin likahiukkanen
voi työntää tangon pois silinterin akselilta. Puhdistakaa myöskin hienon viilan avulla
silinteriryhmän yläosa poistaaksenne siitä kaikki kierteiden särmät taikka noen, joka saat-

taa estää kiinteää ohjauskappaletta pysymästä kohtisuorassa asennossa silinteriryhmää
vasten.

Poratangon kiinnittämistä varten pankaa yksi kaksiosaisista kartiomaisista tukikappa-
leista tangolle aivan leikkuuterän eteen (katsokaa kuvaa 246). Pankaa sitten ne yhdessä
paikoilleen silinteriin N:o 2, niinkuin kuvasta 247 käy selville, jolloin on pidettävä huoli
siitä, että keskitystuen molemmat haarat lepäävät silinterin pohjalla (katsokaa kuvaa 248).
Senjälkeen pitäkää tankoa tässä asennossa vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä pankaa
toinen kaksiosainen kartiomainen tuki poratangon etupäähän (katsokaa kuvaa 249) sekä
pakottakaa se silinterin yläpäähän käsivoimalla. On tärkeätä, että tuet asettuvat kireälle
silinteriin, jotta poratanko voitaisiin saattaa oikeaan asentoonsa. Tämä voidaan suorittaa
pitämällä etummaista tukea lujasti paikoillaan silinterissä toisella kädellä Silläaikaa kuin
poratankoa työnnetään toisella kädellä.

Senjälkeen pankaa takimmainen kiinteä ohjauskappale poratangon päähän (katsokaa
kuvaa 250) sekä työntäkää sitä eteenpäin, kunnes se asettuu kohtisuoraan asentoon silinteri-
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ryhmän pohjaa vasten. Molemmat erikoiset yhdistetyt pultit ja kiintoavaimet pistetään
laipan kautta silinteriryhmään sekä kiinteä ohjauskappale ja mutterit kierretään löysästi
pulttien päihin (katsokaa kohtaa »A» kuvassa 251). Sitten kiristetään puristusruuvi »B»
ja senjälkeen erikoispulttien päissä olevat kaksi mutteria. (On tärkeätä, että puristusruuvi
»B» kiristetään ennenkuin molemmat mutterit »A» kierretään kiinni erikoispulttien päihin.)

Etummainen kiinteä ohjauskappale asetellaan samalla tavalla, s.t.s. viemällä se pora-
tangon etupäähän (katsokaa kuvaa 252) sekä työntämällä sitä eteenpäin kunnes se asettuu
suoraan silinteriryhmän pintaa vastaan. Sitten kiinnitetään ohjauskappale silinteriryhmän
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sivuun joko kahdella taikka kolmella 7/i6" x i" mutteriruuvilla (katsokaa kohtaa »A» ku
vassa 253), joita ei saa kiristää ennenkuin puristusruuvi »B» on kierretty kiinni.

Sittenkun ollaan varmat siitä, että kiinteät etu- ja takaohjauskappaleet ovat hyvin
kiinnitetyt, ovat molemmat väliaikaiset sovittelutuet poistettavat. Jotta sovittelutuet voi-
taisiin poistaa täytyy ensiksi höllittää molempia kiinteän ohjauskappaleen puristusruuveja
noin puoli kierrosta. Tuet voidaan senjälkeen työntää ulos silinteristä pienen tähän tarkoi-
tukseen aijotun terästangon avulla (katsokaa kuvaa 254).

Poratanko työnnetään eteenpäin kunnes poranterä tulee noin l/i
" päähän silinterin

Kuva 252 Kuva 253
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pohjasta. Työnnettäessä tankoa eteenpäin on pidettävä huoli siitä, että terää ei vahingoi-
teta antamalla sen koskettaa kovasti silinterin pohjaa. Tämä voidaan välttää, jos työntekijä
tarttuu poratankoon laakerin läheltä vasemmalla kädellään ja käyttää sitä jarruna työn-

täessään tankoa eteenpäin oikealla kädellään (katsokaa kuvaa 255).
Halaistut laakerit sekä etummaisessa että takimmaisessa kiinteässä ohjauskappaleessa

tarkistetaan sitten. Tämä tapahtuu tiukentamalla kevyesti molempien kiinteiden ohjaus-
kappaleiden puristusruuveja, joita aikaisemmin hellitettiin puolikierrosta, jotta väliaikaiset
asettelutuet voitaisiin poistaa. (Katsokaa kohtaa »B» kuvissa 251 ja 253). Asetellaksenne
takimmaisen halaistun laakerin, pankaa silinteripään pikavaihtoavain takimmaisen kiin-
teän ohjauskappaleen puristuruuviin ja 8" tai 10" vaihtoavain poratangon neliskulmaiseen
päähän (katsokaa kuvaa 256), jonka jälkeen kiertäessänne tankoa kiristäkää vähitellen pu-
ristusruuvia kunnes laakeri juuri alkaa kiristyä, mikä voidaan päätellä vaihtoavaimessa tun-

tuvasta heikosta vastuksesta silloinkun tankoa käännetään. Sittenkun laakeri takimmaisessa
kiinteässä ohjauskappaleessa on soviteltu, kiristäkää laakeri etummaisessa kiinteässä ohjaus-
kappaleessa samalla tavalla.

Sittenkun laakerit ovat kiristetyt, yhdistäkää poratanko syöttöruuviin yleisnivelen
avulla (katsokaa kohtaa »A» kuvassa 257). Pankaa tarpeeksi öljyä poratangolle aivan laa-
kerin eteen, samoinkuin öljykuppeihin ja sovittelukoneeseen, minkä jälkeen työntäkää
syöttövipu eteenpäin ja pankaa moottori käyntiin.

Poratangon poistaminen
Poraukseen menee noin 8l 2 minuuttia, jona aikana työntekijä voi suorittaa jotain

muuta työtä. Sittenkun poraus on lopetettu, pysähtyy leikkuuterä automaattisesti ja pora-
tanko voidaan poistaa. Poratangon poistamiseksi on ensiksi irroitettava molemmat ohjaus-
laakerin puristusruuvit, ja senjälkeen mutteriruuvit, joiden avulla etummainen kiinteä oh-
jauskappale on kiinnitetty paikoilleen silinteriryhmän yläosaan, sekä poistetaan ohjaus-
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kappale poratangosta. Poratanko voidaan sitten poistaa silinterin yläosan kautta (katsokaa
kuvaa 258), jonka jälkeen alempi kiinteä ohjauskappale nostetaan pois. Sittenkun tämä on
tehty ottakaa käteen kuiva kangas ja pyyhkikää sillä silinteri huolellisesti, jonka jälkeen
mitatkaa silinterin reikä sisämikrometrillä (katsokaa kuvaa 259) taikka osoitustaululla va-
rustetulla tarkkuusmitalla, jotta pääsisitte selville siitä, onko silinteri hiottu oikean kokoi-
seksi. Jos silinteri on kunnossa laittakaa työkalut paikoilleen silinteriä N:o 1 varten ennen-
kuin liikutatte silinteriryhmää ja koneen pöytää. Jos silinteriryhmää taikka pöytää siir-
retään ensin ja sitten kiinnitetään, käy mahdottomaksi asettaa takimmaista kiinteätä oh-

Kuva 257
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jauskappaletta paikoilleen sentähden, että se pääsee koskettamaan pöytää alhaalla pitä-
vää ruuvia. Näin on asianlaita ainoastaan silinteriin Nro i nähden, sillä numerot 2, 3ja 4
voidaan asetella sittenkun pöytä ja silinteripölkky ovat oikein paikoilleen sovitetut.

Sittenkun silinterit Nro 2 ja 1 ovat hiotut sekä tarkistetut sisämikrometrillä, toistakaa
sama työ silinterien Nro 3 ja 4 suhteen.



FORD KORJAAMOVARUSTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Patterin korjausvarusteet

'Tr äydelliseen patterin hoitoon kuuluu sekä patterin
-*- uudestaan lataaminen että korjaus.

Tärkein työkalu patterivarusteista on patterinlataaja
— sen valinta ja oikein asettelu vaatii erikoista huomiota.

Valittaessa patterinlataajaa ovat seuraavat seikat huo-
lellisesti harkittavat:

a) Teho ja käyttökustannukset.
b) Latauskyky ja jälleenlatausaika.
c) Soveltuvaisuus kaikkiin uudestaanlatauksiin.
d) Hinta.

Jotta työ voitaisiin tyydyttävästi suorittaa täytyy la-
taaja asetella oikealla tavalla — johtolankojen tulee olla tar-
peeksi raskaat — on käytettävä oikeamallisia sulakkeita —

ja johto- tai putkiyhdistäjiä, jotka ovat vartavasten tarkoi-
tukseen valmistetut.

HUOMAUTUS: Patterinlataaja on myöskin varustettu lait-
teella vaunun sähkömagneeton magneettien uudelleenlatausta var-
ten. Sen käyttöä koskevat ohjeet löydetään seuraavassa luvussa.
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K. R. W. patterin lataaja on lamppumallinen tasasuuntaaja, joka muuttaa sisääntule-
van vaihtovirran tasavirraksi, jollaon oikea ampeeri javolttimäärä patterin latausta varten.

Sen latauskyky on i—ls patteria ja sen lataussuhdetta voidaan sovitella 2—12 ampe-
riin. Se pystyy lataamaan keskinkertaisen patterin 10—15 tunnin kuluessa, joten tämän-
mallisella lataajalla voidaan ladata noin 25 patteria joka 24 tunnin kuluttua.

Tätä lataajaa ei saa sekoittaa tavalliseen lamppu-tasasuuntaajaan, joka vaatii aikaa
24—36 tuntiin yhden patterin lataukseen, eikä moottorigeneraattori malliseen lataajaan,
joka lataa pattereita 6—B tunnin kuluessa. Rakenteensa ja toimintaperiaatteensa puolesta
se on pikemmin asetettava näiden molempien äärimmäisyyksien välille. Se pystyy 10—15
tunnissa huolehtimaan keskinkertaisen patterin uudestaanlatauksesta, taikka se voi ladata
aivan yhtä hyvin pitkällä hitaalla suhteella, mikä on tarpeen uusia taikka korjattuja patte-
reita ladattaessa. Sitäpaitsi molemmat suhteet voidaan yhdistää samaan aikaan.

Latausvirta jakautuu molempien tasasuuntaajalamppujen kesken niin, että lamppu-
jen kuluminen tulee mahdollisimman pieneksi. Erikoisesti tasapainoistetut jayhdenmukais-
tetut voimayksiköt lataajassa ovat omiaan pidentämään lampun ikää, kun taasen sulak-
keet suojelevat lamppuja jamuuntajaa satunnaista ylikuormitusta vastaan. Lataajan val-
mistajat takaavat lampun kestävän 800 tuntia, vaikka tämä yleensä ylitetään käytännössä.

Molemmat lamput tasasuuntaavat sisääntulevan vaihtovirran molemmat puoliskot
synnyttäen siten täysiaaltoisen sykkivän tasavirran. Koska latausvirta ei ole puhdasta
tasavirtaa, vaan on muodostunut sykähdyksistä suhteessa 7200 minuutissa, voidaan nopea
jälleenlataus suorittaa tämänmallisella lataajalla ilman, että olisi vaaraa siitä, että patteri
pääsisi liikaa kuumenemaan taikka vahingoittumaan.

Ottaen huomioon sähkövarusteiden asettelua koskevat kovin vaihtelevat paikalliset
seikat, on vaikeata laatia yksityiskohtaisia erikoisia asetteluohjeita, jotka sopisivat kaikkiin
tapauksiin. Jos kuitenkin seuraavia ohjeita noudatetaan aseteltaessa K. R. W. patterin la-
taajaa ja työn suorittaa paikalliset vaatimukset tunteva sähköteknikko, voidaan asettelu
toimittaa nopeasti ja helposti.

Lataajan kulutus täydellä kuormituksella tekee noin 1850 Wattia, eli hiukan enemmän
kuin 2 H.V. Virran voimakkuus on 18 ampeeria 110 voltin koneessa ja 9 ampeeria 220 vol-
tin koneessa. Sentähden täytyy saada paikallinen voimayhtiö asettamaan paikoilleen tar-
peeksi suuri mittari tätä kuormitusta varten. Jos hallussanne on mittari, on parasta tarkis-
taa, onko se oikeata kokoa. On myöskin tärkeätä, että lataajaan vievä johto on riittävän
paksu kestääkseen tämän kuormituksen. Paikallisissa määräyksissä on tavallisesti mainittu
käytettävän johtolangan koko. Jos kuitenkin sellaisia määräyksiä ei olisi, ehdotamme seu-
raavaa menettelyä: Jos lataaja on enemmänkuin 150' päässä mittarista käyttäkää kaapelia
N:o 8-BX. Jos se on vähemmän kuin 150' päässä käyttäkää kaapelia N:o 10-BX. Tämä
tarkoittaa, että määrätynkokoisen kaapelin tulee olla vedetty mittarista suoraan lataajaan
taikka raskaasta jakojohdosta niin, että lataajaa varaavat johdot kestävät kuormituksen.
Jos ne ovat liian pienet vähentyy lataajan teho ja vaikutusaste.



Asettelua koskevia määräyksiä

Useimmilla paikkakunnilla sähkölaitosten säännöt vaativat varmuuskatkaisijan ja
sulakerasian asettamista ennenkuin sisääntulevan vaihtovirran johto yhdistetään lataajaan
(katsokaa kohtaa »A» kuvassa 261). Tätä katkaisijaa käytetään ainoastaan johdon irti-
kytkemiseen silloin kun lataajassa tehdään töitä eikä sitä milloinkaan saa katkaista pois
lataajasta tämän toimiessa — vaan on siihen tarkoitukseen käytettävä lataajassa olevaa
pikakatkaisijaa.

110 voltin tyyppiselle lataajalle on käytettävä 125 voltin, 30 amp. rasiaa, jokaon varus-
tettu 30 amp. sulakkeella. 220 voltin lataajalle käyttäkää 250-voltin, 30 amp. rasiaa, joka
on varustettu 30 amp. sulakkeella. Tätä rasiaa ei toimiteta lataajan kera, sillä se on osa,
joka kuuluu sähkötarpeitten asetteluun.

Jotta Kansallisen Palovakuutusneuvoston asettamat määräykset täytettäisiin, tulee
kaikkien lataajaan johtavien lankojen olla pansaroitua BX kaapelia taikka Bergmannin
putkea, ja on siinä tarkoituksessa lataajan perustaan laitettu standardiset kierteillä varus-
tetut aukot.

Lataajan montteeraus

Jotta lataaja voitaisiin pitää etäällä happohöyryistä, joita nousee pattereista niitä la-
dattaessa, on parasta sovittaa lataaja seinälle vähintäin kuuden jalanpäähän latauskohdasta.
Jos tätä ei voida mukavasti tehdä, voidaan lataaja asettaa erikoisen latauspenkin päähän.
Kuva 260 osoittaa tällaisen penkin rakennetta ja mittasuhteita. Kun lataaja asetellaan

Kuva 260
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penkkiin, on aina koetettava varata riittävä tuuletus, ettei liian suuri höyrymäärä pääse
lataajaan ja aiheuta syövytystä.

Jos lataaja on sovitettu seinälle on otettava selvä siitä, onko se varmasti kiinnitetty.
Parasta ehkä on kiinnittää tukeva puukappale seinään ja sitten kiinnittää lataaja tähän
poikkipuuhun pulteilla, käyttäen tällöin hyväksi tankoa, joka toimii kannattimena valu-
rauta-alustan ulkoreunasta lataajan alapuolella olevaan seinään. 3/8

" ruuvit kuuluvat
varusteisiin asettelua varten.

Kuvat 261 ja 262 osoittavat oikeata tapaa, jota noudattaen lataaja on yhdistettävä.
»A» kuvassa 261 on varmuuskatkaisija ja sulakerasia. »B» on BX kaapeli tai putki, joka
ruuvataan suoraan lataajan perustaan, kuten kuvasta käy selville. »C» esittää »B»:stä
tulevia lankoja. Ne pistetään aukon läpi sekä puhdistetaan valmiiksi juotettaviksi lataajasta
tuleviin johtoihin. Nämä lataajan johdot ovat merkityt messinkirenkailla joko 110 tai 220

volttia varten. Nämä langat punotaan sitten yhteen, juotetaan ja niiden ympäri kääritään
nauha, kuten käy selville kohdista »D» ja»E» kuvasta 261. Senjälkeen ne työnnetään ylös
aukkoon ja peitelevy kiinnitetään kuvan 262 osoittamalla tavalla.

Tasavirran latausjohdot ovat merkityt messinkirenkailla »POS» ja »NEG». Jos la-
taaja on asetettu penkille muutaman jalan päähän pattereista, voidaan porsliinieristäjä
panna aukkoon pujottamalla tasavirtalatausjohdot eristäjässä olevan kahden reiän läpi,
kuten käy selville kohdasta »A» kuvasta 262. Kumilla päällystettyjä johtoja, joiden tulee
olla vähintäin N:o 12 johtolankaiset päissä olevine puristimineen on käytettävä yhdistämään
lataajaa patteririviin. Näiden johtojen päät juotetaankiinni latausjohtoihin ja päällyste-
tään nauhalla kuten kohta »B» osoittaa.



Kuva 262

Jos patteririvi sijaitsee jonkun matkan päässä lataajasta (kuusi jalkaa tai enemmän)
on parasta vetää Nro 10 BX kaapeli taikka putki jakojohdoksi patteripenkkiin. (Katsokaa
kuvaa 263.)

Tässä tapauksessa on BX-kaapeli taikka putki kiinnitettävä lataajan perustassa ole-
vaan kierteillä varustettuun reikään sekä pankaa määräkokoinen metalli suojuslevy aukon

Kuva 263
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Käytettyjen lamppujen oikea malli

Tungar N:o 189049
Rectigon » 289416-B
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päälle sittenkun yhdistäminen on suoritettu. Taipuisat päällystetyt latausjohdot ovat sitten
kiinnitettävät kumpaisenkin johdon päähän, jotka ulottuvat porsliinin läpi sekä juotetaan
kiinni liitoskohdat ja päällystetään ne nauhalla.

K. R. W. lataajan on Kansallinen Palovakuutusneuvosto hyväksynyt ja jos se asetellaan
paikoilleen huolellisesti, erikoisesti huomioonottaen, että käytetään tarpeeksi hyvin kuormi-
tusta kestävää johtoa ja tehdään kaikki liitokset huolella, päästään varmasti tyydyttäviin
tuloksiin.

K. R. W. lataajassa on käytettävä ainoastaan niitä lamppuja, joidennumerot luettelon
mukaan ovat seuraavat:

Tarkistakaa aina lampun perustaan leimattu numero, sillä jos käytetään väärää lamp-
pua, niin ei se todennäköisesti kestä kuin vain sangen lyhyen ajan, jotapaitsi sen tehokkuus
on liian heikko.

Lataajan valmistaja tarkistaa ja koettelee erikoismenetelmää käyttäen kaikki valmis-
tetut lamput. Koettelun avulla saadaan käytännöllisesti katsoen poistetuksi se epäkohta,
että heikkoja taikka viallisia lamppuja jouduttaisiin käyttämään, mihin nähden on myöskin
parasta, että K. R. W. lataajan käyttäjät ostavat varalamput suoraan lataajan valmistajalta,
The Heyer Products Company'lta, 208 Sylvan Ave., Nevvark, N. J. Tällä tavalla menetellen



Kuva 265

voivat käyttäjät olla varmoja siitä, että aina saavat oikeata luettelonumeroa vastaavia huo-
lellisesti koeteltuja lamppuja, joten helpotetaan myöskin sovitteluja, joihin voi ilmaantua
syytä silloin kun joku lamppu ei kestäisikään taattua vähintä käyttöaikaa, 800 tuntia.

Lamppujen asettelu

Asetellaksenne lamput poistakaa lataajan kansi kiertämällä irti molemmat ruuvit, jotka
kiinnittävät sen laatikkoon, minkä jälkeen lamput ovat kierrettävät lujasti kiinni sokkelei-
hinsa. Välttääksenne rikkoutumismahdollisuuksia asetellessa niitä, kääntäkää mieluimmin
lampun metalliperustaa kuin lasia. Senjälkeen kiinnittäkää taipuvat kiinnikkeillä varuste-
tut johdot lamppujen päihin, jolloin on pidettävä vaari siitä, että vasen kiinnikejohto tulee
vasempaan lamppuun (N:o 1) ja oikea johto oikeaan lamppuun (Nro 2). (Katsokaa kuvaa
264.)

Uusien lamppujen käyttö

Lamput ovat uudenuutukaiset ja ne täytyy sentähden hitaasti totuttaa tehtäviinsä,
jotta ne kestäisivät mahdollisimman kauan. Uusia lamppuja on sentähden käytettävä en-
simmäisten kolmen tai neljän tunnin ajan taikka vähemmänkin 5 amperilla lamppua kohti.
Elkää panko lampuille suurempaa kuormitusta ennenkuin niitä on käytetty tällä tavalla.
Huom.! Edullista on, ettei uutta lamppua käytetä magneeton lataukseen, ennenkuin sitä
on useita päiviä käytetty pattereitten lataukseen. Täten menetellen saadaan uusi lamppu
täydellisesti totutetuksi käyttöön.
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Pattereitten kytkennät ladattaessa suurilla virranvoimakkuuksilla

Patterit yhdistetään ryhmiin niin, että toisen positiivinen napa yhdistetään lähimmän
negatiiviseen napaan. Positiivinen napa voidaan tavallisesti todeta siinä olevasta -f" mer-
kistä ja jos se on kulunut pois, voidaan asiasta päästä selvyyteen tarkastamalla sen kokoa,
sillä se on suurin kumpaisestakin päätenavasta. Pitäkää tarkasti silmällä tätä seikkaa yhdis-
täessänne pattereita, sillä jos patteri yhdistetään johtoonpäinvastoin, se voi rikkoa lataajan
sulakkeet. Jos se ei riko sulakkeita, purkautuu patteri talautumisen asemasta, ja jos se jäte-
tään silleen tarpeeksi kauvaksi aikaa, latautuu se päinvastaiseksi.

Tehokas jakäytännöllinen patterin yhdistäjä on kuvassa 265 esitetty sisääniskettävää
mallia oleva. Kevyt vasaran isku riittää työntämään happoavastustavan teräskärjen riittä-
västi syöpymiskohdan alle puhtaaseen metalliin, jossa se aikaansaa hyvän kosketuksen.
Poistettaessa yhdistäjiä tarvitsee vain vääntää niitä hiukan jane tulevat ulos helposti ilman,
että tarvitsee pelätä teräskärjen särkyvän.

Jokaisen lataajan mukana toimitetaan 15 kpl. tällaisia yhdistäjiä. Jos niitä tarvitaan
lisää, voidaan niitä ostaa paikkakunnalta jokaisesta autotarvikkeiden tukkuliikkeestä.

Ladattavat patterit ovat pantavat riviin niin, että kunkin patterin positiivinen pääty
tulee ulospäin. Yhdistäminen suoritetaan kytkemällä toisen patterin positiivinen lähinnä
olevan negatiiviin. Positiivinen latausjohto yhdistetään patteririvin positiiviseen päähän ja
negatiivinen latausjohto patteririvin negatiiviseen päähän. Koska nämä patterit ovat kaikki
kytketyt sarjaan saavat ne samanlaisen latausvirran. Latausvirtaa voidaan sovitella alkaen
2:sta 12 ampeeriin.



FORD KORJAAMOVARUSTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Pattereitten kytkentä ladattaessa pienellä virranvoimakkuudella

Uudet taikka korjatut patterit ovat ladattavat pienemmällä virranvoimakkuudella
kuin käytössä olleet patterit. Tämä suoritetaan tarvitsematta hidastuttaa koko rivin la-
tausta yhdistämällä hidasta latausta vaativat patterit rinnan toisiinsa nähden taikka toi-
seen patteriin sarjassa. Olettakaamme esim., että meillä olisi neljä patteria sarjassa, joita
ladataan 12 ampeerin virralla, ja että haluamme panna riviin vielä neljä patteria ladatta-
viksi 6 amp. virralla. Tämä käy päinsä tarvitsematta hidastuttaa rivin latausta katkaise-
malla lataaja irti ja sitten yhdistämällä neljä patteria rinnan toistensa kanssa taikka ryh-
mittämällä ne kuten kohdista »A», »B», »C» ja »D» käy selville kuvasta 266. Kytkettäessä
pitäkää huolta siitä, että yhdistäjät näiden pattereiden napojen ja rivissä olevien patterei-
den napojen välillä ovat kytketyt siten, että positiiviset ovat kiinni positiivisissa ja negatii-
viset negatiivisissa. Yhdistämällä patterit tällä tavalla jakautuu latausvirta 10—12 amp.
pattereiden »A» ja »B» sekä »C» ja »D» välillä siten, että kukin patteri saa vain 5—6 amp.
Jos halutaan vieläkin pienempää latausvirtaa, voidaan yhdistää toinen patteri (»E») patte-
riin »B» samalla tavalla kuin »B» on yhdistetty »A»:han. Siten kolme patteria (»A», »B»
ja »E») saavat vain kolmanneksen koko latausvirrasta.

Uusia taikka uudestaan rakennettuja pattereita, joissa negatiiviset levyt ovat päässeet
kuivumaan, on ladattava aluksi neljällä ampeerilla 96 tunnin ajan. Käytännössä olleita
vanhoja pattereita voidaan tietenkin ladata korkeimmalla 12 amp. latausvirralla.

Kun pattereita ladataan on niitä tarkkailtava, jotteivät pääse kuumenemaan liikaa.
Tähän tarkoitukseen on käytettävä hyvää lämpömittaria. Missään tapauksessa (paitsi tro-
piikeissa) ei liuoksen lämpötila saisi ylittää no 0 F. (Tropiikeissa lämpötila ei saa mennä
1250 yli.)

Jälleenladataksennepattereita 10—15 tunnin ajan, käytetään molempia tasasuuntaaja-
lamppuja, joista kukin lamppu tasasuuntaa puolet vaihtovirran aallosta ja kukin 6 amp.
saakka sen latauskyvystä.

Lataajan käyttö 10—15 tunnin jälleenlataukseen

Molempia lamppuja on käytettävä silloin kun ladataan 4—15 patteria. Kahta lamppua
käyttäen voidaan latausvirtaa vaihdella 2—12 amperiin. Ladattaessa vähemmän kuin neljä
patteria käytetään ainoastaan vasenta lamppua eikä latausvirta saa ylittää 6 amp.

Kaikkia pattereita voidaan huoleti ladata latausvirran ollessa 10—12 amp. paitsi silloin
kun on kysymyksessä uudet taikka korjatut patterit, joiden negatiiviset levyt ovat kuivu-
neet. Nämä samoinkuin patterit, joille annetaan alkulataus, ovat ladattavat pienellä vir-
ralla.

Käyttäessänne lataajaa kahdella lampulla tulee menetellä seuraavasti:

a) Pitäkää huolta siitä, että katkaisija »C»-3 kuvassa 267 on »Charge Batteries» (Pat-
tereitten lataus) asennossa.

b) Katsokaa, että molemmat säätönupit »B» ja»B-i» ovat kierretyt täydelleen vasem-
malle.

c) Pankaa päälle molemmat pikakatkaisijat »C-i» ja»C-2» ja tarkastakaa, syttyvätkö
molemmat lamput.
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d) Asetellaan latausvirta kääntämällä katkaisijan säätönuppeja »B» ja »B-i» seuraa-
vasti:

e) Kääntäkää »B» yhden uurteen verran oikealle (myötäpäiväiseen suuntaan) ensim-
mäiseen asentoonsa. Sitten kääntäkää »B-i» oikealle, kunnes mittari näyttää ha-
luttua latausvirtaa.

f) Jos »B-i» menee kokonaan ympäri eikä virtaa ilmaannu, kääntäkää se kokonaan
takaisin vasemmalle ja senjälkeen kääntäkää nuppia »B» toisen uurteen verran oi-
kealle ja toistakaa sama »B-i»:n nähden.

g) Kun molempien lamppujen toimiessa lataajaa sovitellaan pitäkää huolta siitä, että
tarkastatte latauksen osoittajaa. (Katsokaa kuva 270.) Katsokaa, että molemmat
lamput lataavat ennenkuin suurennatte latausvirtaa enemmän kuin 6 amperiin.
(Lukekaa määräykset otsikon »The Charge Indicator Meter», Latauksen osoittaja-
mittarin alta.)
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h) Kun muutatte pattereita rivissä taikka katkaisette lataajan irti, kääntäkää aina mo-
lempia katkaisijoita »B» ja »B-i», kuten kuvasta 267 käy selville vasempaan »Off»
(pois) asentoon. Pattereitten muuttoa varten täytyy kääntää irti pikakatkaisijat
»C-i» ja »C-2», mutta katkaistessanne pois lataajan, ovat nämä käännettävät pois
vasta sittenkun »B» ja »B-i» ovat käännetyt pois.

i) Jos lamppu N:o 2 kytketään irti koneen toimiessa 12 amp., alenee lampun Nro 1

latausvirta vähempään kuin puoleen, joten katkaisijat »B» ja »B-i» ovat pantavat
päälle, jotta virta nousisi 6 ampeeriin.

j) Elkää milloinkaan kytkekö lamppua Nro 2 silloin kun lamppu Nro 1 toimii 6 amp. —

vaan pankaa kone uudestaan käymään.

Latausvirran pieneneminen

Lataaja on niin rakennettu, että se antaisi pienenevän latausvirran niin, että sitä mu-
kaa kuin patterit latautuvat latausvirta automaattisesti alenee 12 amperista kahdeksaan
tai yhdeksään amp. Jos halutaan jatkaa latausta suurella virranvoimakkuudella, ovat säätö-
nupit »B» ja »B-i» uudelleen tarkistettavat. (Katsokaa kuvaa 267.)

Ladattaessa koko yön ajan, älkää asettako latausvirtaa korkeammaksi kuin 10 amp.
Aamulla on virta laskenut kuuteen ampeeriin.

Älkää milloinkaan jättäkö lataajaa toimimaan yön yli, ennenkuin viimeinen rivistö on
toiminut vähintäin puolen tunnin ajan. Täten voi työntekijä saada selville, onko joku ri-
vissä olevien pattereitten levyistä kuivunut, mikä saattaisi aiheuttaa liikavirtaa yöllä sekä
särkeä sulakkeet.

Lataajan käyttäminen pienellä latausvirralla — kolme patteria
taikka vähemmän

Kun ladataan kolme patteria taikka vähemmän virran voimakkuuden ollessa vähem-
män kuin kuusi ampeeria, on käytettävä ainoastaan yhtä lamppua. Yhtä lamppua voidaan
menestyksellä käyttää 6 ampeeriin asti, mutta on parasta käyttää molempia lamppuja, kun
ladataan enemmän kuin 3 patteria, sillä silloin on lataajan teho parempi. Suuremmalla kuin
6 amp. latausvirralla on aina käytettävä molempia lamppuja, sillä lamppua Nro 1 ei voida
käyttää virran voimakkuuden ollessa enemmän kuin 6 amp. ilman että syntyy ylikuormi-
tusta ja sen ikä pienenee.

4 amp. latausvirtaa käytetään tavallisesti pattereitten ensilataukseen taikka ladattaessa
viikon lopussa, jolloin ketään ei ole lataajan lähettyvillä päivään taikka pariin. Yhdellä
lampulla käytetään harvoin alhaista latausvirtaa, sillä useimmissa tapauksissa patterit tar-
vitaan heti kun ne ovat uudelleen ladatut.

Käyttäessänne lataajaa ainoastaan lampun Nro 1 kera, menetelkää seuraavasti:

a) Pitäkää huoli siitä, että katkaisija »C-3» on pantu »Charge Batteries» (Pattereitten
lataus) asentoon, kuten kuva 267 osoittaa.

b) Pitäkää huoli myöskin siitä, että pikakatkaisija »C-2» lamppua Nro 2 varten on kään-
netty pois.

c) Katsokaa, ovatko molemmat säätökatkaisijat »B» ja»B-i» käännetyt kokonaan va-
semmalle.
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d) Kääntäkää kiinni pikakatkaisija »C-i»
lampun syttyä.

e) Sovitelkaa latausvirta kääntämällä säätönuppeja »B» ja »B-i» seuraavast

Matalajännitys tulppien käyttö

38

joka säätää lamppua Nro i — silloin pitäisi

f) Kääntäkää »B» yhden uurteen verran oikealle (myötäpäiväiseen suuntaan) ensim
maiseen asentoonsa.

g) Sitten kääntäkää »B-i» oikealle kunnes mittari osoittaa haluttua latausvirtaa.
h) Jos »B-i» kääntyy kokonaan ympäri eikä latausvirtaa näy, kääntäkää se takaisin

nollan kohdalle, jonka jälkeen kääntäkää »B» toisen uurteen verran ja toistakaa
sama menettely »B-i» nähden.

i) Pysäyttääksenne lataajan kääntäkää katkaisijat »B» ja»B-i» takaisin nollaan. Teh-
kää näin aina vaihtaessanne rivissä olevia pattereita taikka sulkiessanne lataajan.

HUOMAUTUS: Ladattaessa lampulla N:o i älkää kytkekö lamppua N:o 2, sillä siitä
voisi lamppu vahingoittua taikka sulake särkyä. Sulkekaa lataaja täydellisesti ja pankaa
molemmat lamput toimimaan ohjeissa esitetyllä tavalla.

Koska molempien lamppujen toimiessa lataajan kuormitus on raskas (2 k.w.), alenee
rivistön jännitys joskus 5 tai 8%. Tämän seikan korvaamiseksi, koska se siis pienentää ko-
neen latauskykyä, pannaan tulppa aivan sulakkeiden alle. Ladattaessa 12 patteria taikka
vähemmän täytyy tämän tulpan pysyä vasemmankäden asennossa. (Katsokaa kuvaa 269.)
Ladattaessa enemmän kuin 12 patteria, on se pantava oikeanpuoleiseen asentoon. (Katso-
kaa kuvaa 268.)

Tehdessänne tätä muutosta sulkekaa aina pois lataaja kääntämällä säätönuppeja »B»
ja »B-i» sekä pikakatkaisija »C-i» (esitetty kuvassa 267) »off» asentoon. Tämä on
tärkeätä.



Kuva 270

Latauksen osoitusmittari

Molempien lamppujen toimiessa osoittaa ampeerimittari koko latausvirran määrän,
mutta siitä ei käy selville tasasuuntaako kumpikin lamppu ja ottavatko ne osansa kuormi-
tuksesta.

Jos jostakin syystä joku lampuista on syttynyt, mutta ei lataa, menee koko virta toi-
seen lamppuun, jolloin sen ikä lyhenee ja jos sitä käytetään latausvirralla, joka on suurempi
kuin 6 amp. särkyvät sulakkeet.

Latausmittarin tarkoitus on näyttää, että molemmat lamput toimivat, ja jos ainoas-
taan yksi lamppu toimii, kumpiko niistä silloin sen tekee.

Sittenkun lataaja on aseteltu molempien lamppujen ollessa kytkettyinä (ja syttyneinä)
tarkastakaa, onko (»Charge Indicator Pointer») latausmittarin osoitin melkein asteikon
keskikohdalla, johon on merkitty sana »safe» (turvallinen). (Katsokaa kuvaa 270.)

Jos jompikumpi lamppu ei lataa, siirtyy osoitin toiselle puolelle sekä näyttää, mikä
lamppu lataa. Älkää milloinkaan saattako latausvirtaa 6 amp. yli silloinkun latausmittari
osoittaa ainoastaan yhden lampun toimivan, vaan tarkastakaa lamppu ja sulakkeet saadak-
senne selville, missä vika on.

Käyttäessänne lataajaa ainoastaan vasemman lampun avulla (silloinkun oikeanpuolei-
nen lamppu on käännetty pois), osoittaa mittari asteikon vasemmalle puolelle (katsokaa
kohtaa »A» kuvassa 270). Toimiessanne tällä tavalla pitäkää silmällä sitä, että 6 taikka
6 y2amp. latausvirtaa ei ylitetä.
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Kuva 271

Oikeiden sulakkeiden käyttö

40

Oikeanpuoleista lamppua ei voida käyttää yksinään, sillä voidaksenne kääntää sen
päälle, täytyy ensin kääntää päälle vasen lamppu. Joskus vasemmanpuoleinensulake, joka
suojelee vasenta lamppua, saattaa särkyä, jolloin oikea lamppu lataa yksin. Tällaisessa
tapauksessa latausmittarin osoittaja kääntyy oikealle, niinkuin käy selville kohdasta »B»
kuvasta 270, mikä näyttää ainoastaan oikean lampun lataavan.

Jos latausmittarin osoittaja siirtyy asteikon punaiselle kohdalle, johon on merkitty
sana »danger» (vaara) merkitsee se, että silläpuolella oleva lamppu on liikaa kuormitettu,
joten täytyy heti tarkistaa lamppu sekä sulakkeet.

Latausmittari on pantu lataajaan molempien lamppujen ja lataajan lisäsuojaksi sekä
poistaa väärän toiminnan mahdollisuudet, jos sitä huolellisesti tarkkaillaan suoritettaessa
asetteluja.

Kuva 271 esittää millä tavalla patruunamallisia sulakkeita on aseteltava lokeroon, joka
on etulevyn keskellä olevan pienen saranoilla varustetun oven takana. Näitä sulakkeita
käytetään, kuten aikaisemmin olemme selittäneet, aina silloin kun lataajaa käytetään
pattereitten lataukseen. Sulakkeet »A» ja »B» ovat tasavirtaa varten, ne suojelevat tasa-

suuntauslamppuja eivätkä saa koskaan olla yli 15 amp. Sulake »C» on sisääntulevaa vaihto-
virtajohtoa varten ja sen tulee olla 15 amp. 22o:lla voltilla ja 30 amp. jännityksen ollessa
110 volttia.

Nämä patruunamalliset sulakkeet voidaan korvata uusilla panemalla uusi yhdistäjä
sulakkeeseen. Joka lataajan mukana toimitetaan joukko ylimääräisiä sulakkeen niveliä ja
uusia saa kyllä paikkakunnalta taikka paristolataajan valmistajilta.
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Kuva 272 Kuva 273

Kun uusi yhdistäjä on pantava paikoilleen tarkastakaa aina, onko se oikeata kokoa.
Koko on merkitty yhdistäjän päähän. On pidettävä huolta siitä, että tätä seikkaa pidetään
tarkoin silmällä, sillä yhdistäjiä toimitetaan monta eri kokoa.

Jos sulake särkyy on lataaja kokonaan suljettava ennenkuin sulake poistetaan haka-
sesta. Vanha yhdistäjä voidaan poistaa kiertämällä irti molemmat kierteillä varustetut su-
lakkeen päät ruuvitaltan avulla. Katsokaa kuvaa 272. Sittenkun nämä päät ovat irroitetut,
voidaan palanut yhdistäjä sekä sitä kiinnittävät pienellä lovella varustetut välilevyt poistaa
patruunasta. Uusi yhdistäjä pannaan paikoilleen taivuttamalla yhdistäjää noin 1/i

" päästä
suorakulmaisesti sekä pistämällä se välilevyn loveen kuvan 273 esittämällä tavalla. Yhdis-
täjä välilevyineen asetetaan patruunaan ja tulpan molemmat päät ruuvataan paikoilleen.
Senjälkeen pannaan jälelläoleva uralla varustettu välilevy yhdistäjän päähän, joka pistää
esiin sulakkeen vastakkaisesta päästä ja yhdistäjä taivutetaan. Pankaa tulpan pää jälleen
paikoilleen sekä kiristäkää hiukan molempia päitä ruuvitaltalla.

Vian selvillesaanti

Seuraavat ohjeet ovat omiaan helpoittamaan ottamaan selville, mitkä sulakkeet ovat

särkyneet, onko patteririvi jollakin tavalla huonosti yhdistetty, lamppuviat ja muut vaikeu-
det, joita saattaa satunnaisesti ilmaantua:

Jos lamppu ei syty:

a) Tarkastakaa vaihtovirran sulake.
b) Tarkistakaa lataajaan tuleva virta.
c) Koetelkaa uutta taikka samaa lamppua toisella lataajalla.
d) Katsokaa, onko lamppusokkelin keskikosketin puhdas.
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Jos lamppu syttyy, mutta ei lataa:

a) Tarkastakaa patteririvin yhdistykset.

ralta.

Jos tasavirran sulakkeet särkyvät:

a) Latausvirta on liian korkea.
b) Yksi lamppu lataa suurella virralla. Tarkatkaa latausmittaria.
c) Patterit ovat väärinpäin rivissä.

42

b) Tarkastakaa (vasemman ja oikean puoleiset) lamppuja suojaavat sulakkeet.
c) Tarkastakaa lampun kärjen hakayhdistykset.
d) Koettakaa toista lamppua. On aina parasta pitää varalamppu saatavissa kaiken va-

Jos millään edellämainitulla koettelulla ei saada selville vikaa, johtuu se todennäköi-
sesti rivissä olevasta viallisesta patterista taikka siitä, ettei lataaja toimi. Tarkistaaksenne
lataajan katkaiskaa pois latausjohto siltä kohdalta, mistä se yhdistyy lataajaan sekä yhdis-
täkää lataajasta tulevat johdot keskenään. Pankaa kone toimimaan yhdellä lampulla. Jos
mittari osoittaa latausvirtaa, todistaa se, että lataaja toimii sekä että vika on patteririvissä.
Saadaksenne selville viallisen patterin, tarkistakaa kukin patteri erikseen. Tämä tehdään
yhdistämällä lataaja yksinäiseen patteriin sekä säätämällä niin, että ampeerimittari osoit-
taa noin 5 ampeeria lataajan toimiessa yhdellä lampulla. Jos mittari näyttää lukemaa, toi-
mii lataaja ja patteri on kunnossa. Jatkakaa silloin lisäämällä paristoja sekä suurentamalla
lataussäätöjä kunnes viallinen patteri löydetään.

Tasavirran sulakkeiden (katsokaa kohtia »A» ja »B» kuvassa 271) särkyessä lataajassa
huomioikaa seuraava: — Joskus sattuu, että uudet lamput vaikkakin ne ovat totutetut
paikoilleen täysin ohjeitten mukaisesti särkevät ensimäisen viikon kuluessa tai niillä seu-
duilla käyntiinpanosta luettuna sulakkeita useitakin kertoja, ne senjälkeen kyllä toimivat
aiheuttamatta vahinkoa sulakkeille. Muita sulakehäiriöiden syitä ovat:

d) Vaihtovirran yhdistys on löysä, joka panee koneen toimimaan sekä lakkaamaan toi-
mimasta täyden kuormituksen alaisena.

e) Jompikumpi taikka molemmat lamput ovat vialliset. Tarkatkaa lamppua siirtäes-
sänne konetta täyskuormitukseen — jos jompikumpi palaa kirkkaasti ja sulake sär-
kyy, on selvää, että se on viallinen. Huolehtikaa siitä, että panette lataajan toimi-
maan varustettuna uusilla lampuilla kuten edellä on esitetty, ylittämättä 5 amp.
Täten voidaan lamput saada kestämään mahdollisimman kauan.

f) Joku ulkopuolella oleva vaihtovirran sulake on liian heikko ja aikaansaa sen, että
yksi taikka molemmat tasavirran sulakkeet särkyvät silloin kun ulkopuolen sulake
ei kestä.

g) Johdon jännitys vaihtelee. Tämä voi johtua siitä, että johdot, jotkatoimittavat vir-
taa lataajaan, ja muut varusteet ovat liian heikot. Jos ampeerimittarin osoittaja
liikkuu ylös taikka alas asteikolla silloin kun latausvirta on aseteltu, on se merkkinä
siitä, että sisääntuleva jännitys vaihtovirrassa ei ole pysyväinen. Tämä voi saada
lataajassa olevat sulakkeet särkymään, jolloin ei ole muuta keinoa kuin neuvotella
paikkakuntanne sähköyhtiön kanssa, jotta uudet johdot vedettäisiin paikoilleen.
Älkää missään tapauksessa panko kiinni vahvempia sulakkeita, kuin tarvitaan, sillä
silloin lamput rasittuvat ja voivat vahingoittua.
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Jos vaihtovirran sulake särkyy:

Vaihtovirran sulakkeen särkymiseen (katsokaa »C» kuva 271) saattavat olla syynä seu-
raavat seikat:

a) Sulake voi olla viallinen.
b) Se ei ole mahdollisesti oikeata kokoa.
c) Vika voi myöskin olla lataajan ulkopuolella olevissa linjasulakkeissa — kaikki nämä

sulakkeet ovat tarkistettavat.

Latauskyky ei ole riittävä:

Syynä siihen, ettei lataaja pysty suorittamaan työtään saattaa olla joku allamainituista
seikoista:

a) Voimajohdot saattavat olla ehkä liian pienet — huomioikaa asetteluohjeet ja pitä-
kää huoli siitä, että sähköyhtiö tarkastaa jännityksen lataajan toimiessa täydellä
kuormituksella.

b) Tasavirran latausjohdot voivat olla liian pienet.
c) Rivissä on ehkä viallinen patteri. Patteri, jonka rikkipitoisuus on huono, elementti

ilman elektrolyyttiä, taikka heikosti poltettu lyijynyhdistys voivat olla syynä vi-
kaan. Paras keino asian auttamiseksi on koetella kukin patteri perusteellisesti. Se
voidaan tehdä patterin tarkistajan avulla.

d) Jos useimmat rivissä olevat patterit ovat melkein kokonaan ladatut, laskee virta
luonnollisesti.

e) Huonot patteriyhdistykset — käyttäkää sisäänlyötäviä patterinyhdistäjiä, jotka
voidaan pistää lyijynavan syöpyneen pinnan läpi puhtaaseen metalliin.

f) Kulunut taikka viallinen tasasuuntauslamppu. Koettakaa uutta lamppua.
g) Ampeerimittari saattaa näyttää alhaista lukua. Tarkistakaa latausvirta patterissa

toisella mittarilla. (Liikkuvakaamista mittaria on käytettävä tähän tarkoitukseen.)

Patterit eivät lataudu riittävästi:

Jos lataaja toimii kunnollisesti, kuten on käynyt selville edellämainituista kokeista, on
ainoana syynä siihen, etteivät patterit tule niin täyteen kuin niiden pitäisi, joku seikka pat-
tereissa itsessään.

Tarkkailut hydrometrin avulla eivät ole luotettavat, sillä usein elektrolyytti on joko
liian heikko taikka liian vahva eikä niinmuodoin osoita oikein patterin lataustilaa. Ainoa
luotettava ohje, joka kelpaa noudatettavaksi käytettäessä hydrometria pattereita ladat-
taessa on seuraava: Kun hydrometri lakkaa näyttämästä nousua ladatkaa vielä noin kaksi
tuntia ja poistakaa sitten patteri, sillä se on silloin latautunut täyteen määräänsä. Jos jot-
kut elementit ovat liian alhaiset, täytyy ne saattaa kuntoon.
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Magneettien uudelleenlataus (magnetoi*
minen)

TJAITSI pattereitten latausta varten on K. R. W.
•*- patterinlataaja (jota on selostettu seuraavilla sivuilla)

varustettu magneeton jälleenlatauslaitteella, jonka avulla
magneetit vaunussa taikka traktorissa voidaan uudelleen-
ladata tarvitsematta irroittaa magneetteja vauhtipyörästä.

Tämän jälleenlatauslaitteen avulla voidaan heikot mag-

neetit saada täysivoimaisiksi muutamassa sekunnissa. Tämä
tapahtuu päästämällä vahva 3600 sykähdystä minuutissa
käsittävä tasavirta magneetin käämien läpi.

Patterinlataajan mukana toimitetaan erikoiset katkai-
sijat ja sulakkeet, jotta se voidaan helposti asetella paikoil-
leen pariston tai magneeton jälleenlatausta varten.
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Vaunussa olevien magneettien uudelleenlataus

Kuva 274

Ennenkuin vaunun magneetit ladataan uudelleen, on parasta ensiksi tarkistaa mag-
neetto saadaksenne selville, johtuuko vika suoraan heikoista magneeteista tai ei. Silloin tar-
vitsee vain puhdistaa magneeton paatenapa ja yhdistyskohta käämiryhmässä. Jos vikaa
ei saada täten poistetuksi, on magneetto huolellisesti tarkistettava.

K. R. W. magneeton tarkistajan avulla voidaan magneetto koetella nopeasti ja var-
masti. Magneeton tarkistaja käsittää vaihtovirta ampeerimittarin, jossa on erikoinen as-
teikko järjestelmä magneettojen tilan täsmällistä merkitsemistä varten. (Katsokaa kuvaa
274.) Tarkistajaan yhdistetään kaksi johtoa. Magneettoa tarkistettaessa kytketään toinen
näistä johdoista joko moottoriin taikka vaunun kehykseen, (katsokaa kohtaa »B» kuvassa
275) Ja toinen johto magneeton päätenapaan »A» nipistimien avulla. On tarpeetonta irroit-
taa magneeton paatenavan johtolanka koetta suoritettaessa, koska paristosytytystä ainoas-
taan käytetään eikä päätenavan johtolanka haittaa magneeton tilan lukemista asteikosta.
Suojellaksenne mittaria on sitä pidettävä kädessä koetta tehtäessä.

Magneeton koettelu
Ennenkuin magneetto koetellaan on sen voima käyntiinpanonopeuden aikana tarkis-

tettava. Jotta tämä voitaisiin tehdä, on konetta väännettävä käyntiinpanokammen avulla
kääntämättä päälle sytytyskatkaisijaa. Mittarin osoittimen tulee olla asteikossa olevan
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Kuva 275

46

kaksijakoisen sulkumerkillä varustetun kohdan välillä taulun vasemmalla puolella. (Kat-
sokaa kohtaa »A» kuvassa 274.) Jos taulu ei osoita vähintäin 3y2 amp. merkitsee se mag-
neeton olevan heikon käyntiinpanonopeuden aikana.

Sittenkun koe on tehty kampinopeudella, pankaa kone käymään pariston avulla sekä
kiihdyttäkää sen nopeutta riittävästi saadaksenne koemittarin näyttämään korkeinta lukua.
Merkinnät asteikossa olevan sanan »Running» (käynnissä) alla näyttävät magneeton tilaa.
Kunnossa oleva magneetto osoittaa 100% taikka enemmän. Magneettoa, jonka koe näyt-
tää »Good» (hyvä) ollen siis hiukan täyden kunnon alapuolella, ei tarvitse ladata uudelleen.
Magneetto, joka näyttää »Fair» (kohtalainen) toimii tavallisesti kunnollisesti silloin kun
vaunulla ajetaan yli 20 miles'in tuntinopeudella, mutta on liian heikko käyntiinpanonopeu-
della, joten se on ladattava uudelleen. »Poor» (huonoa) osoittavat magneetot ovat tieten-
kin uudelleen ladattavat.

Ainoastaan magneettosytytyksellä varustetut vaunut ovat koeteltavat eri menettelyä
hyväksikäyttäen, sillä yhdysnapaan kiinnitetty koemittari katkaisee magneettosytytyksen.
Koeteltaessa ilman pattereita varustettujen vaunujen magneettojen voimakkuutta, kiinni-
tetään toinen johdon nipistimistä vaunun kehykseen ja pannaan senjälkeen moottori käyn-
tiin tavallisella magneettosytytyksellä. Kiihdytetään moottoria ja käynnin aikana kiinni-
tetään toinen johdon nipistin magneeton päätenapaan. Tämä katkaisee sytytyksen jakone
pysähtyy vähitellen, mutta luku saadaan ilmaantumaan tauluun koneen jatkaessa pyöri-
mistään, jolloin on kuitenkin huomattava, että koe on tehtävä nopeasti.

Koska kampiakselin pään liiallinen pelivara vaikuttaa magneeton voimakkuuteen, ja
usein luullaan vian olevan magneettien heikkoudessa, on parasta ennenkuin magneetot lada-
taan tarkistaa akseli. Jos pelivaraa on enemmän kuin 0.015 akselin päässä, johtuu vika
liiallisesta pelivarasta akselin päässä pikemmin kuin heikoista magneeteista.

Jos kampiakselin pään pelivara ei ole liika suuri, s. t. s. alle 0.015, johtuu vika joko
siitä, että magneeton käämit ovat yhdistyneet maahan tai ovat lyhytsulussa, taikka hei-
koista magneeteista.

Jos magneeton käämit eivät ole pahasti lyhytsulussa taikka maahan yhdistyneet, pois-
taa lataajasta tuleva virta esteen ladattaessa magneetteja uudelleen. Jos kuitenkin käämit
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Kuva 276

ovat niin pahasti lyhytsulussa taikka maahan yhdistyneet, että lataaja ei pysty polttamaan
niitä selviksi, on tarpeen korjata käämiryhmä taikka panna sen sijalle uusi ennenkuin mag-
neetit voidaan kunnollisesti uudelleen ladata.

Magneettien uudelleenlataus
Magneettien uudelleenlataaja sisältyy säännöllisesti K. R. W. patterinlataajan perus-

varusteisiin. Patterinlataaja voidaan ostaa myöskin ilman tätä laitetta, jos niin halutaan.
Suositamme kuitenkin täydellistä varustekokoelmaa hankittavaksi, sillä magneetin lataaja
säästää sekä aikaa että työtä, jotapaitsi se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi.

Magneetit uudelleenladataan vaunussa samalla muuntajalla ja lampuilla kuin patterin-
lataajassa käytetään. Muutos toimitetaan helposti kääntämällä katkaisijaa sekä asetta-
malla paikoilleen vahva sulake. 2 k.w. muuntaja lataajassa, joka on jo yhdistetty voima-
johdon vahvoihin johtoihin, tekee mahdolliseksi päästää voimakas latausvirta magneeton
käämin läpi ja tekee magneetit yhtä voimakkaiksi, kuin ne alkujaankin olivat. Tämä lataus-
virta selvittää tavallisesti maahanyhdistymiset ja lyhytsulut. Jos käämit ovat niin pahasti
yhdistyneet maahan tai lyhytsulussa, että latausvirta ei pysty polttamaan niitä selviksi,
täytyy niiden sijaan panna uudet taikka korjata käämiryhmä.

Kuinka magneetit uudelleen ladataan
Vaunussa olevat magneetit ladataan päästämällä vahva sykähtelevä virta tasasuuntaa-

jasta magneeton käämin läpi. Virta käsittää 3600 sykähdystä minuutissa, kukin sykähdys
vastaten sekunnin murto-osaa, nousten noin 80 ampeeriin. Tämän virran tehtävänä on
vetää magneettien puristimet lujasti käämin pintoja vastaan. Tämä veto yhdessä vahvan
uudelleenlatausvirran kera, uudelleenmuodostaa magneettien magnetismin muutamissa
sekunneissa.
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Kuva 277 Kuva 278

raavasti:

a) Ensiksi kääntäkää kaikki patterinlataajan katkaisijat pois.

48

Parhaat tulokset saadaan, jos magneetit ladataan alkuperäisessä polariteetissa. Polari-
teetti voidaan määritellä polariteettimittarin ja koskettajan avulla. Mittari ja 25 jalkaa
latausjohtoa toimitetaan yhdistetyn pariston ja magneeton jälleenlataajien kera perus-
varusteina. Kuvasta 276 näkyy voimansiirtolaite, johon on tehty leikkaus, jotta näkyisi
selvästi kuinka mittari toimii.

Patterinlataajan sovittelu magneeton jälleenlatausta varten

Patterinlataajaa soviteltaessa magneeton uudelleenlatausta varten menetellään sev-

b) Poistakaa kaikki sulakkeet lokerosta, jokaon pienen oven takana etulevyjen puolella.
c) Pankaa erikoinen teräslaatikossa oleva punainen sulake lataajan vasemmalle puo-

lelle (katsokaa kohtaa »A» kuvassa 277) keskimmäiseen sulakkeen nipistimeen (kat-
sokaa kohtaa »A» kuvassa 278) tavallisen vaihtovirta-sulakkeen sijaan. (Magneeton
lataukseen tarvitaan vahvempi sulake kuin pariston lataukseen. Esim. 110-voit.
lataajaan tarvitaan yksi 60 amp. sulake (2—30 amp. yhdistäjä) kun sensijaan 220

voltin lataajaan tarvitaan 30 amp. (1 —30 amp. yhdistäjä). On tarkastettava myös-
kin, että lataajaa varaavassa johdossa käytetään yhtä vahvoja sulakkeita.

d) Kääntäkää nuppia (katsokaa kohtaa »C-3» kuvassa 279) oikealle, kunnes se tulee
»Charge Ford Mag» (Fordin Magneettien Lataus) asentoon.

e) Kääntäkää molemmat pikakatkaisijat »C-i» ja »C-2» »on» asentoon ja katsokaa
syttyvätkö molemmat lamput.
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Kuva 279

Lataaja on nyt valmis toimimaan, joten on varottava, ettei latausjohtoon yhdistetty
pistokas pääse koskettamaan mihinkään metalliosaan vaunussa, sillä silloin särkyvät mag-
neeton lataajan sulakkeet. Kuva 279 näyttää katkaisijoiden oikeata asentoa, silloin kun
magneetteja uudelleenladataan.

Ohjeita mangneetin uudelleenlatausta varten
Sittenkun lataaja on aseteltu magneeton uudelleenlatausta varten, poistetaan magnee-

ton yhdystulppa ja pannaan magneetin polariteetin mittaaja siihen kiinnitettyine lataus-
johtoineen aukkoon (katsokaa kuvaa 280). Painakaa mittari alas lujasti, jotta se saa aikaan
hyvän kosketuksen käämiin ja antakaa senjälkeen jonkun henkilön kääntää konetta hyvin
hitaasti käyntiinpanokammella. Kun konetta hitaasti käännetään liikkuu mittarin taulussa
oleva osoittaja nyt edestakaisin sillä magneetin pohjoisnapa sivuuttaa ensiksi mittarin sen
alapuolelta ja sitten sen etelänapa. Pitäkää silmällä mittarin taulussa olevaa osoittajaa
kunnes se näyttää sille puolelle asteikkoa, johonon merkitty sana »Reversed» (päinvastoin)
(katsokaa kohtaa »A» kuvassa 281). Sitten Silläaikaa kun konetta käännetään hyvin hi-
taasti, liikkuu taulun osoittaja asteikon päinvastaiselle puolelle »Correct» (oikein) sanan
kohdalle (katsokaa kohtaa »B» kuvassa 281). Jatkakaa koneen kääntämistä hyvin hitaasti
ja lakatkaa niin tekemästä silloinkun mittarin osoittaja tulee takaisin asteikon keskelle sille
kohdalle, joka on merkitty sanoilla »Charging position» (katsokaa kohtaa »C» kuvassa 281),
eli latausasentoon. Kun tämä asento on saavutettu, ovat magneetit käämejä vastassa ja
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Kuva 281
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niiden polariteetti latausta varten on silloin oikein. Senjälkeen ottakaa käteenne punainen
lataustulppa (pistokas) ja pitäkää sitä moottoria tai kehystä vastaan sekä laskekaa viiteen
(katsokaa kuvaa 282) toistaen tämän toimituksen kaksi taikka kolme kertaa. Vahva väräh-
tely osoittaa, että latausvirta toimii. Pitäkää silmällä latausmittaria pariston lataajassa
nähdäksenne, toimivatko molemmat lamput (osoittimen pitää näyttää »Safe», kunnossa).
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Kuva 282

Sittenkun on ladattu yhdessä asennossa, on konetta väännettävä neljännes kierros ja
magneetit uudestaan ladattava, joka menettely toistetaan kunnes magneetit ovat ladatut
neljä kertaa, kerran kumpaisellakin neljänneskierroksella.

Jotta osaisitte vääntää konetta tarkalleen neljännes kierroksen verran, pyörittäkää
konetta hyvin hitaasti sittenkun olette ladanneet yhdessä asennossa ja toimikaa niin, että

voitte mittarin taulusta vuoron perään lukea seuraavat sanat: »reversed», »correct», »re-
versed», »correct» (suomennettuina päinvastoin, oikein, päinvastoin, oikein) ja pankaa
virta päälle seuraavassa latausasennossa. Tämä merkitsee neljännes kierrosta eli neljää
magneettia ensimmäisestä asennosta (magneetteja on kaikkiaan 16).

Ladattaessa yhdessä asennossa saa magneetti noin 90 °

0 täydestä voimakkuudestaan,
mutta magneetit latautuvat epätasaisesti. Pysyvämpi lataus saadaan sitävastoin aikaan,
jos magneetit ladataan joka neljänneksellä.

Jos sulakkeet magneetin uudelleenlataajan rasiassa särkyvät (katsokaa kohtaa »B»
kuvassa 277) osoittaa se, että magneeton käämiryhmä on yhdistynyt maahan tai lyhyt-
sulussa, jota ei saada korjatuksi polttamalla, joten täytyy korvata käämiryhmä uudella
taikka etsiä ja poistaa maayhdistys. Molemmat sulakkeet (»B» kuvassa 277) asetetaan pai-
koilleen latausjohtoon suojelemaan lataajaa ja lamppua ylikuormitukselta taikka lyhyt-
sululta. Niissä on 50 amperin sulakkeet. Kaksi 25 amp. yhdistäjää on pantava joka pat-
ruunaan, jos uusien asettaminen on tarpeellista.

Sittenkun magneetit ovat uudelleenladatut," sulkekaa lataaja, senjälkeen kääntäkää
ylin vasen nuppi »C-3», joka näkyy kuvassa 279, patterin latausasentoon; pankaa sitten
oikeat sulakkeet paikoilleen ja lataaja on jälleen valmis patterityöhön.

Keskimmäisessä sulakkeen pidikkeessä käytettävä varasulake magneeton latausta var-
ten pannaan rasiaan lataajan vasemmalle puolelle, kuten kohdasta »A» kuvassa 277 käy
selville. Polariteettimittaaja pannaan sulakkeen pidikkeeseen, joka kiinnittää sen varmasti
rasiaan. Latauskaapelit pidetään paikoillaan käämimällä ne rasian ympärille kuvan 277
esittämällä tavalla.
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Venttiilien säätö

HARVAT korjaustyöt vaikuttavat moottorin suoritus-
kykyyn niin tuntuvasti kuin tarkasti säädetyt vent-

tiilit.
Kun venttiilit ovat oikein säädetyt, pääsee täysi lataus

kaasuttumatta polttoainetta silintereihin. Näin aikaan saa-
daan kaikissa silintereissä yhtenäinen voimavaikutus, joka
on tuiki välttämätön suurimman tehon kehittämiseksi ja
moottorin tasaisen käynnin aikaansaamiseksi.

Jos venttiilit eivät ole oikein säädetyt, aikaansaa se
tavallisesti tehohäviön ja liikakuumenemisen. Jos esim.
imuventtiili sulkeutuu liian pian, estää se silinterit saamasta
täyttä kaasulatausta. Jos se sulkeutuu liian myöhään, voi
mäntä ylös iskiessään työntää osan latauksesta kaasuttajaan,
jolloin molemmissa tapauksissa syntyy vain heikko räjähdys-
tahti.

Jos pakokaasun venttiili aukeaa liian aikaisin, pääsee
osa laajenevista kaasuista räjähdystahdissa pois pakovent-
tiilin kautta. Jos se avautuu liian myöhään, pysyvät kuu-
mat palaneet kaasut liian kauan silinterissä aiheuttaen moot-
torissa liikakuumuutta sekä estäen täyttä latausta uutta
kaasua pääsemästä silinteriin.
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Venttiilien säätäminen männän liikkeellä

Kuva 283 Kuva 284

Imuventtiili sulkeutuu 15
/ 32

—
19/32 (männän liikkeestä) Pakoventtiili avautuu 1/ 4—

3/« ennen ala kuolokohtaa
ala kuolokohdan jälkeen puristustahdissa. räjähdystahdissa.

Sittenkun venttiilit ovat hiotut ja niiden pinta uudestaanmuodostettu taikka sitten-
kun venttiilien istukat silinteriryhmässä ovat uudelleen kuntoonpannut ovat venttiilit aina
uudestaan säädettävät.

Venttiilien hiominen taikka venttiilin istukoiden jälleenjyrsintä saa aikaan sen, että
venttiilit tulevat vieläkin alemmaksi silinteriryhmään, joten myöskin säätö on muuttunut.

On epäkäytännöllistä yrittää säätää moottoria, joka on ollut käytännössä jonkun aikaa
tarkistuttamalla ilmarakoa venttiilien ja työntötankojen välissä, sillä venttiilien, työntö-
tankojen, epäkeskoakselin ja säätöhammaspyörien kuluminen tekee tämän menettelytavan
epävarmaksi.

Oikea venttiilien säätömenetelmä on säätää venttiilit mäntien liikkeellä. Tätä säätö-
menetelmää käyttämällä saadaan aikaan suurin teho ja tasaisuus, sillä venttiilit avautuvat
ja sulkeutuvat tarkasti oikealla ajalla, jotta korkein määrä kaasuttunutta polttoainetta pää-
sisi sisään samoinkuin kaikki palanut aines eli pakokaasut ulos silinteristä.

Säädettäessä venttiilejä männän liikkeen avulla on kiinnitettävä huomiota imuventtii-
lien sulkeutumiseen ja pakoventtiilien avautumiseen.
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Kuva 285 Kuva 286

Venttiilien säädössä käytettävä tarkkuusmitta

54

Imuventtiilin T-mallisessa moottorissa tulee juuri olla kiinni silloinkun männän ylä-
osa on 33/32—3V32 tuumaa silinteriryhmän pinnan alapuolella silloin kun mäntä tulee ylös
puristustahdissa (katsokaa kuvaa 283). Puristustahti voidaan helposti todeta siitä, että
molemmat, sekä imu- että pakoventtiili ovat suljetut silloin kun mäntä nousee tämän tah-
din aikana, sillä puristustahti on ainoa, jonka aikana molemmat nämä venttiilit ovat sulje-
tut männän kulkiessa ylös.

Pakokaasuventtiilin tulee juuri alkaa avautua silloin kun männän yläosa on 35/16—3 Vie"
silinteriryhmän pinnan alla, männän kulkiessa alaspäin räjähdystahdissa (katsokaa kuvaa
284). Räjähdystahti voidaan helposti todeta siitä seikasta, että sekä imu- että pako-
venttiili sulkeutuvat männän liikkuessa alas tässä tahdissa, sillä räjähdystahti on ainoa,
jolloin pako- ja imuventtiilit ovat molemmat suljetut silloin kun mäntä kulkee alas.

K. R. Wilsonin tekemän venttiilien tasauksessa käytettävän tarkkuusmitan avulla
voidaan venttiilit säätää nopeasti ja tarkasti. Mitta on varustettu kääntyvällä vivulla sekä
imu- että pakoventtiilien tarkistusta varten. Vipu on kiinnitetty paikoilleen niittaamalla
niin, että se on hiukan syrjässä tarkkuusmitan keskiviivasta. Tämä aikaansaa sen, että
vivusta näkyy sekä lyhyt että pitkä sivu silloin kun sitä siirretään tarkkuusmitan toiselta
puolelta toiselle. Kun tarkkuusmittaa käytetään pakokaasuventtiilien tarkistukseen, kään-
netään vipua niin, että pitkä sivu näyttää alaspäin etäisyyden vivun päästä tarkkuusmitan
reunaan mitaten 33/8 tuumaa (katsokaa kuvaa 285). Tarkistettaessa imuventtiiliä käänne-
tään vipu niin, että lyhyt sivu osoittaa alaspäin, jolloin vivun päästä tarkkuusmitan reu-
naan mitattu etäisyys tekee 3 1

8
" (katsokaa kuvaa 286).

Tarkastamalla kuvia 283 ja 284 havaitaan, että alimmaksi mittarajaksi on ilmoitettu
33/32 tuumaa ja korkeimmaksi 37 /

32 tuumaa, mitkä merkitsevät etäisyyttä silinteriryhmän
pinnasta männän päähän silloin kun imuventtiili sulkeutuu ja mäntä nousee puristus-
tahdissa. Samoin, että mittarajaksi on mainittu 35/i37/ie tuumaa pakoventtiilin aukkoa
varten männän liikkuessa alas räjähdystahdissa. Wilsonin venttiilien tarkkuusmitta on
laitettu säätämään imu- ja pakokaasuventtiilejä niin, että ne sulkeutuvat ja avautuvat
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Kuva 287

suunnilleen näiden molempien rajojen keskivälissä. S. t. s., että imuventtiili on säädettävä
niin, että se sulkeutuu silloin kun männän pää on sl/8 tuumaa silinteriryhmän pinnan alla
silloin kun mäntä nousee puristustahdissa ja pakoventtiili niin, että se avautuu silloin kun
männän pää on 33/8 tuumaa silinteriryhmän pinnan alla männän liikkuessa alas räjähdys-
tahdissa

Kuva 288
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Kuva 289 Kuva 290 Kuva 291

Pakoventtiilien avautumisen säätäminen

56

Säädettäessä venttiilejä tarkkuusmitalla, yksinkertaisin menetelmä on ehkä ensiksi
säätää neljä pakoventtiiliä ja sitten imu venttiilit. (Kuva 288 esittää neljää pako venttiiliä.)
Jotta kampiakselia ei liikutettaisi turhaan säädön aikana, säädetään venttiilit silinterien
räjähdyksien mukaisessa järjestyksessä, nimittäin 1, 2, 4 ja 3.

Voidaksenne säätää oikein pakoventtiilien avautumisen, kääntäkää vipua venttiilin
tasausmitassa niin, että pitkä sivu tulee alaspäin (katsokaa kuvaa 285), senjälkeen kääntä-
kää käyntiinpanokammella moottorin akselia niin, että mäntä silinterissä N:o 1 alkaa liik-
kua alaspäin räjähdystahdin aikana. Pankaa venttiilien säätömitta silinteriin niin, että
vivun pää nojaa männän päähän. Männän liikkuessa alaspäin siirtyy mitta asteettain oi-
keaan asentoon. Senjälkeen kääntäessänne moottoria hyvin hitaasti, pankaa peukalo ja
etusormi pakoventtiilin päähän sekä painakaa alaspäin samalla kun käännätte venttiilin
päätä edestakaisin kuvan 287 esittämällä tavalla. Niin kauan kuin venttiili istuu kiinni,
tuntuu pieni vastus venttiiliä käännettäessä. Mutta heti kun se alkaa avautua voidaan
venttiilin päätä kääntää esteettömästi sormien avulla. Tällä kohdalla tulisi vivun pään
tarkkuusmitassa juuri koskettaa männän päätä (katsokaa kuvaa 289). Jos venttiili avau-
tuu ennenkuin mäntä on liikkunut alas silinterissä tarkkuusmitan koko pituuden (katsokaa
kuvaa 290), on venttiilin varsi liian pitkä, joten täytyy poistaa pieni määrä ainesta varren
päästä niin, että venttiili juuri avautuu silloin kun männän pää koskettaa kuvassa 289 esi-
tetyn tarkkuusmitan vivun päätä. Nopein ja tarkin menettely tässä suhteessa on hioa vent-
tiilivarren pää venttiilin hiomiskoneessa kunnes se tulee oikean pituiseksi. Hiottaessa pitää
venttiilin olla kiinnitettynä »V»:n muotoiseen tukeen, kuten kuva 292 esittää, sillä on erit-
täin tärkeätä, että venttiilivarren pää hiotaan tasaisesti.

Jotta voitaisiin välttää venttiilin tuleminen liian lyhyeksi, on hiottava siitä vain hiukan
ainesta kullakin kerralla.

Jos venttiili avautuu senjälkeen kun männän pää on tarkkuusmitan pään alla (katsokaa
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Kuva 292

kuvaa 291), on venttiili liian lyhyt. Jos se on vain hiukan liian lyhyt voidaan se hioa uu-
destaan oikean pituiseksi (katsokaa kuvaa 293). Tästä johtuu kylläkin se, että venttiili

Kuva 293
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Venttiilien säätö kiinnittämällä jouset tai asettamatta
paikoilleen jousia

58

istuu hiukan syvemmällä silinteriryhmässä kuitenkin niin, että vaikutus on sama kuin, jos
venttiilin vartta olisi pidennetty.

Hiottaessa uudelleen venttiiliä, ei koskaan saa hioa siitä pois niin paljon metallia, että

terävä reuna muodostuu kartiopinnan ja venttiilin pään välille, kuten kuva 295 esittää.
Tähän kohtaan tulee jättää ainakin hiukan ainetta jalelle (katsokaa kohtaa »A» kuvassa
294). Sittenkun venttiilin pinta on uudestaan muodostettu, on se aina hiottava paikoilleen,
että se istuu tiiviisti.

Jos venttiili on niin lyhyt, että on tarpeen poistaa venttiilin pinnalta liian paljon ainetta,
on otettava käytäntöön uusi venttiili.

Sittenkun pakoventtiili on säädetty silinterissä N:o 1, toistakaa sama menettely silinte-
reihin N:o 2, 4 ja 3 nähden.

Kokenut mekaanikko säätää tavallisesti venttiilit ennenkuin venttiilien jouset asetel-
laan paikoilleen. Tarkka sulkeutumishetki voidaan todeta heikosta vastuksesta, joka tun-
tuu venttiilin päässä käännettäessä sitä edestakaisin kuten kuva 287 esittää. Samoin hetki,
jolloin venttiili voidaan vapaasti kääntää, määrää aukeamiskohdan.

Mekaanikolle, jolla on ollut ainoastaan pieni kokemus venttiilien säätämisessä männän
liikkeen avulla, on ehkä parasta säätää venttiilit senjälkeen kun jouset ovat asetetut paikoil-
leen. Tähän menee luonnollisesti hiukan enemmän aikaa, jos täytyy poistaa venttiili sen-
tähden, että se on tarkkaa säätöä varten joko liian pitkä taikka liian lyhyt. Käytännöllisesti
katsoen välttyy kuitenkin erehdysten vaara venttiilin tarkan avautumis- ja sulkeutumis-
hetkien määräämisessä, mikä johtuu venttiilijousien aiheuttamasta jännityksestä. Esim.
säädettäessä imuventtiilien sulkeutumista, voidaan sulkeutumishetki helposti tarkoin mää-
ritellä, koska sillä hetkellä, jolloin venttiili sulkeutuu ei sitä voida enään kääntää edestakai-
sin sormien avulla kuvan 287 osoittamaan tapaan.
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Samoin säädettäessä pakoventtiilien avautumista voidaan oikea avautumiskohta mää-
rätä hetkellä, jolloin venttiiliä voidaan kääntää sormien avulla, sillä silloin se on alkanut
juuri avautua.

Imuventtiilien sulkeutumisen säätäminen

Jotta imuventtiilien sulkeutuminen voitaisiin tarkasti säätää, käännetään venttiilin
säätömittarin vipua niin, että lyhyt sivu tulee ylöspäin (katsokaa kuvaa 286). Vääntäkää
senjälkeen käyntiinpanokammella moottoria sellaiseen kohtaan, jossa mäntä silinterissä
N:o 1 juuri alkaa nousta puristustahdissa. Senjälkeen pankaa venttiilin säätömittari silinte-
riin ja kääntäkää hitaasti moottoria käyntiinpanokammella samalla painaen alaspäin sekä
kääntäen venttiilin päätä edestakaisin peukalolla ja etusormella kuten kuva 287 esittää.
Hetkellä, jolloin tuntuu heikko vastus, on venttiili asettunut kiinni. Taikka, jos venttiili-
jouset ovat asetetut paikoilleen, istuu venttiili kiinni hetkellä, jolloin venttiilin päätä ei
voida enään kääntää sormien avulla. Tällä kohdalla tulee männän pään juuri koskettaa
tarkkuusmitan vipua (katsokaa kuvaa 289).

Jos imuventtiili sulkeutuu ennenkuin mäntä koskee tarkkuusmitan vivun päähän (kat-
sokaa kuvaa 291), on venttiili liian lyhyt, joten se on joko uudestaan hiottava taikka on
sijalle pantava uusi venttiili.

Jos venttiilien istuessa kiinni, männän pää on työntänyt mitan ylös silinterissä (kat-
sokaa kuvaa 290), on venttiilin varsi liian pitkä, jolloin täytyy hioa pois pieni määrä vent-
tiilin varren päässä olevasta aineesta (katsokaa kuvaa 292) niin, että venttiili juuri istuu
silloin kun männän pää koskettaa tarkkuusmittaa.

Sittenkun imuventtiili on säädetty silinterissä N:o 1, tehkää samoin silintereihin N:o 2,
4 ja 3 nähden.

Fordson'in venttiilien säätö

Lukuunottamatta etäisyyden eroavaisuutta silinteriryhmän pinnan ja männän pään
välillä pako- ja imuventtiilien avautuessa ja sulkeutuessa, sopii sama T-mallisen moottorin
venttiilien säätömenetelmä Fordson'iin.

Fordson moottorissa tulee imuventtiilin juuri sulkeutua silloin kun männän yläpää on
415/32 —4 Vt tuumaa silinteriryhmän yläpinnan alla männän noustessa ylös puristustahdissa,
kun sensijaan pakoventtiilin tulee juuri avautua silloin kun mäntä on 4u/i6 —43A tuumaa
silinteriryhmän pinnan alla männän laskiessa räjähdystahdissa.

Tarkkuusmitta, joka on rakenteeltaan samanlainen kuin kuvassa 285 esitetty, on saa-
tavissa Fordson'in venttiilien säätöä varten.
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Magneeton ilmaraon mitta

Kuva 296 Kuva 297

Kuva 298

60

A. K. R. Wilsonin magneeton ilmaraon mitta (katsokaa kuvaa 296) tekee mahdolliseksi
mitata nopeasti ja tarkasti magneettien puristinten korkeuden jaasennon sekä säästää tun-

tuvasti aikaa säädettäessä ilmarako oikeaksi magneetin puristinten ja kääminsydänten
välillä silloinkun voimansiirtolaitteet kokoonpannaan moottoriin.

Tarkistaaksenne magneetin puristinten asentoa mitan avulla, huolehtikaa ensiksi siitä,
että voimansiirtoakselin laippa tulee puhdistetuksi liasta ja valusaumoista sekä katsokaa,
onko mitan kosketuspinta täysin puhdas, sillä pieninkin likahiukkanen siinä tekee mitättö-
mäksi mittauksen. Kääntäkää senjälkeen mitan varsi vaakasuoraan asentoon, kuten kuva
297 osoittaa. Vartta voidaan kääntää vetämällä eteenpäin mitan etupäästä, kunnes puikko
(katsokaa kohtaa »A» kuvassa 296) vapautuu lovesta. Sitten kiinnitetään mitta pulteilla
akseliin. Senjälkeen kuin mitta on pantu paikoilleen pulttien avulla, on vartta käännettävä



Kuva 299

niin, että lyhyt pää näyttää alaspäin, kuten kuva 298 esittää. Varren kääntäminen vaaka-
suoraan asentoon estää mittaa vahingoittumasta. Esim., jos mitta aseteltiin varren ollessa
pystysuorassa asennossa ja varren pään koskettaessa magneetin puristimeen, joka oli vain
hituisenkin korkealla, voi käydä niin, että mitta särkyy taikka murtuu silloinkun sitä voi-
mansiirtoakselin laippaan kiinnittävät pultit kiristettiin.

Sittenkun mitta on aseteltu, pyörittäkää mittaa, kunnes matalimmat magneetin puris-
timet löytyvät, jonka jälkeen sovitelkaa varsi niin, että se koskettaa jotakin näistä poikki-
pienoista. Voidaksenne sovitella varren, on lukkoruuvi (katsokaa kohtaa »A» kuvassa
298) irroitettava, minkä jälkeenkääntäkää asetteluruuvia »B» siksi kunnes varsi juuri kos-
kettaa magneetin poikkipienaan. Asettelu tehdään sitten pysyväiseksi kiristämällä ruuvia
»A».

Sittenkun varsi on aseteltu, pyörittäkää hitaasti mittaa. Siten saatte selville, onko
mitään eroavaisuuksia magneettien korkeudessa. Korkealla olevat magneetit voidaan
saada takaisin oikeaan korkeuteensa napauttamalla kevyesti magneetin poikkipienoja ku-
pari taikka lyijyvasaralla (katsokaa kuvaa 299) jakiristämällä ruuvit. Silloin kun tätä teh-
dään pitää varoa, ettei magneettien tukia vahingoiteta. Sitten kun magneetit ovat ase-
tellut yhtä korkeiksi, pitäkää huoli siitä, että magneettien puristusruuvit kiristetään tiu-
kasti sekä silataan hyvin ruuvien päät. Puristimet ovat myöskin tarkastettavat, sillä on
aivan välttämätöntä, että ne vedetään alas kireälle magneetteja vastaan.

Magneetin puristinten ja käämisydänten ilmaraon tarkistus

Magneetin käämituki asetellaan silinteriryhmään niin, että magneetin puristinten ja
käämisydämien välille saadaan syntymään pelivara (ilmarako) joka on vähintäin 0.025
eikä suurempi kuin 0.040" senjälkeen kun voimansiirtolaitteet on pantu paikoilleen. Jotta
tämä asettelu voitaisiin toimittaa nopeasti, ovat magneettokäämin ja silinteriryhmän kos-
ketuspinnat huolellisesti puhdistettavat, jonka jälkeenkäämituki asetellaan silinteriryhmään
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kiertämällä sisään sitä kiinnittävät ruuvit sekä pistämällä sama määrä välilevyjä käämin
ja silinteriryhmän välille, kuin mitä niitä poistettiin käämiä irroitettaessa.

Puhdistakaa kaikki lika ja kohokkeet kampiakselin laipasta ja katsokaa, onko mitan
kosketuspinta aivan puhdas. Kääntäkää senjälkeen mitan varsi vaakasuoraan asentoon
sekä kiinnittäkää mitta pulteilla kampiakselin laippaan. Sitten kun pultit ovat kiinni kier-
retyt, kääntäkää mitan vartta niin, että pitkä pää näyttää alaspäin, kuten kohdasta »A» ku-
vasta 300 käy selville. Mittaa aseteltaessa älkää muuttako varren
alkuperäistä asentoa, joka saatiin aikaan magneetteja asetel-
taessa, sillä tätä asentoa on käytettävä hyväksi, jotta käämi
saataisiin oikein asetelluksi.

Kun mittalaite on kiinnitetty pulteilla kampiakselin laippaan, asetellaan käämintuki
niin, että mittalaitteen varsi koskettaa kevyesti kaikkien käämisydänten pintoja käämi-
tuen yläpuoliskossa, jättämällä 0.006—0.010" aukko varren pään ja käämisydänten pinto-
jen väliin tuen alapuoliskossa, silloin kuin mittaa hitaasti kierretään. Käämituki asetellaan
poistamalla taikka järjestämällä uudelleen välilevyt tuen ja silinteriryhmän välillä. Eri
paksuisia välilevyjä toimitetaan niin, että mahdollisimman tarkka asettelu voidaan suo-
rittaa. Pannaksenne paikoilleen »U»:n muotoiset paperiset välilevyt, osat N:o 3275, on
tarpeetonta poistaa käämitukea sillä välilevyt voidaan panna paikoilleen irroittamalla mag-
neeton neljä kääminvaipparuuvia sekä siirtämällä tukea hiukan eteenpäin. Tätä tehtävää
suorittaessanne kääntäkää aina mitan varsi vaakasuoraan asentoon (katsokaa kuvaa 297).

Kun oikea asettelu on saatu aikaan, ovat neljä magneeton kääminvaipparuuvia kier-
rettävät langalla yhteen ja voimansiirtolaitteet pannaan paikoilleen moottoriin. Sittenkun
voimansiirtolaitteet on pantu paikoilleen, on ilmarako tarkistettava paksuusmitoilla (tun-
nustimilla) jotta päästäisiin selville siitä, onko käämituki oikein aseteltu niin, että magnee-
ton puristinten ja käämisydänten välille tulee 0.025—0.040" suuruinen ilmarako.

Magneeton ilmaraon mitta, joka on kuvassa 296 esitetyn kaltainen, toimitetaan myös-
kin Fordson traktoria varten.



Voimansiirto* ja jarruvanteen
niittauskone

Tämä uusi niittauskone (kuva 301) kiinnittää
uudelleen voimansiirto- ja jarruvanteen puolet
lyhemmässä ajassa kuin mikä saman työn suo-
rittamiseen käsin kuluu, jotapaitsi vältetään
vanteen muodon muuttuminen, joka usein sattuu
tehtäessä tätä työtä vasaroimalla.

Karaistu ja hiottu leikkuri, jokatoimitetaan
koneen mukana, leikkaa irti nopeasti vanhat niitit
jota vastoin niittien pidin ja erikoinen stanssi,
jotka asettavat paikoilleen uudet niitit levittää
niittien päät niin, että ne taipuvat taakse ja
pakoitetaan riittävästi sisään vuorin pinnan alle.

Voidaksenne lyödä pois kuluneessa vuorissa
olevat vanhat niitit, on niittien leikkuuterä sovi-
tettava vuorin ja vanteen väliin (katsokaa kuvaa
302) sekä painettava alas koneen perustassa ole-
vaa poljinta.

Uudet vuorit niitataan kiinni vanteisiin pis-
tämällä niitti niitinpitimeen koneessa sekä pitä-
mällä vannetta kuvan 303 osoittamassa asennossa.
Niitti pakoitetaan sitten paikoilleen painamalla
alas poljin.

Kuva 301

Kuva 502 Ku\.i ~i- "■■
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Kampikammio suorituskoje

Kuva 305 Kuva 306
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Joskus päälaakerin kolinan taikka moottorin liikatärinän syyt saadaan selville tarkas-
tamalla, onko kampikammio taipunut taikka mennyt pois paikoiltaan.

Kampikammio, joka on mennyt pois paikoiltaan, saattaa poikkeuksetta voimansiirto-
akselin suunnastaan ja, koska voimansiirtoakseli on lujasti kiinnitetty pulteilla kampi-
akselin laippaan ollen siis itse asiassa viimeksimainitun akselin jatko, on selvää ilman muuta,
että suunnasta poistuminen vaikuttaa moottorin toimintaan.
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Ennenkuin kampikammio pannaan paikoilleen täytyy tarkistaa onko se suora. Tähän
kuluu vain muutamia minuutteja jotapaitsi siten menetellen poistetaan usein mainiosti
syyt, jotka voivat aikaansaada moottorintärinän taikka kolkutusta päälaakerissa.

Kampikammion suoristuskojeella (katsokaa kuvaa 304) voidaan se helposti ja tarkasti
tarkistaa. (Ennenkuin kammio tarkistetaan, on se huolellisesti puhdistettava sekä poistet-
tava kaikki vanhat hampun pätkät y. m., joita voi olla laipoissa.) Kampikammio tarkiste-
taan asettamalla se suuntauskojeelle, pistämällä kymmenen kojeessa olevaa asettelutappia
kammion laipan vastaaviin pulttien reikiin. Asettelutulpat ja asettelutapit (katsokaa ku-
vaa 306) pannaan senjälkeen kampikammion kummankin pään läpi kojeeseen kampikam-
mion varsiin (katsokaa kuvaa 307). Jos kampilaatikon suuntaus on oikea, lepää se tasai-
sesti kaikissa kohdissaan kojeessa ja asettelutulpat voidaan esteettömästi pistää kiinni lait-
teeseen. Jos laatikko ei asetu kojeen päälle tasaisesti taikka, jos on vaikeata panna paikoil-
leen asettelutulpat, on kampikammio vääntynyt, joten se täytyy oikaista. Tämä tapahtuu
iskemällä korkeisiin paikkoihin vasaralla (katsokaa kuvaa 307) kunnes kampikammio lepää
tasaisesti kojeella ja asettelutulpat voidaan esteettömästi pistää laitteeseen.

Joskus sattuu, että kampikammio on niin paljon poissa paikoiltaan, että se pyrkii tai-
pumaan sisään taikka ulospäin, jolloin on vaikeata yrittää suoristaa sitä suoristuspukilla.
Tämä johtuu siitä, että kun kampikammio on vääntynyt tällä tavalla, täytyy ensiksi tai-
vuttaa sitä vastakkaiseen suuntaan kuin mihin se on vääntynyt ja senjälkeen saattaa se
takaisin normaaliasentoonsa siltä puolelta, jotta se saataisiin estetyksi menemästä jälleen
pois oikeasta asennostaan. Tätä ei voida tietenkään tehdä käyttämällä apuna suoristus-
kojetta, sillä laitteen tasainen pinta estää sitä taipumasta tämän kohdan alapuolelle.

Tällaisessa tapauksessa on ehkä yksinkertaisinta oikaista kammio akselipuristimessa.
Se käy päinsä asettamalla kampikammio puristimelle sekä puristamalla ulos taipunut taikka
kohonnut kohta vähän kerrassaan, kunnes kampikammio saadaan suoristetuksi sekä tarkis-
tettaessa suoristuskojeella osoittautuu olevansa oikeassa asennossaan.
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Joskus saattaa myöskin sattua niin, että ne sivut kammiossa, joihin kampikammion
varret ovat kiinnitetyt, ovat hiukan levinneet. Tämä voidaan korjata asettamalla laatikko
akselipuristimeen ja painamalla sivuja yhteen vähitellen, kunnes suoristuskojeella tehty
tarkistus näyttää kammion olevan oikeassa asennossaan.



Moottorinj alusta
K. R. W. moottorinjalustan avulla voidaan koko moottori käsittäen myöskin kampi-

kammion kokoonpanna ilman, että tarvitsee muuttaa sitä pois paikaltaan, sillä moottorin
kiinnitys on sellainen, että se ei estä moottorin eri osien paikoilleenasettelua eikä niiden
poistamistakaan.

Moottori voidaan kääntää kiinnitysakselin ympäri mihin asentoon tahansa niin, että
se on kaikissa asennoissaan tasapainossa.

Jalusta on rakennettu tarkoituksella saada se ottamaan niin vähän tilaa kuin mahdol-
lista sekä niin, ettei se kaadu, vaikka kiinnitys olisi huono.

Asettelua säätävä kädensija on aina ylöspäin suunnattu ja siihen voidaan helposti
päästä käsiksi, olkoonpa moottori missä asennossa tahansa.

Moottoria eri asennoissa esittäviä kuvia.
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llmakompressori

Myyjät, joiden mielenkiintoa nämät
korjausvarusteet herättävät, voivat
saada lähempiä tietoja hinnoista y. m.
Ford Motor Company of Finland Oy:lta.

Helsinki 1928. K. F. Puromiehen Kirjapaino O.sY.

Ilmakompressori on kaksisilinterinen kaksiasteinen pumppu ilmajäähdytyksellä ja on
sen suorituskyky ioo litraa ilmakehän paineista ilmaa minuutissa. Kompressori, jota käyt-
tää 3/ 4 H. V. sähkömoottori, on varustettu automaattisella katkaisijalla, joka pysäyttää
moottorin heti kun säiliössä on syntynyt haluttu paine sekä panee koneen jälleen käyntiin,
jos paine laskee.






