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MAGNET ISME.
Magnetisme er en egenskab, der er knyttet til jern og dets
legeringer f.eks. stål cg viser sig med en kraftvirkning mellem en
magnet og et andet emne af jern eller legering af jern.
Dyppes en magnetisk stålstang - en såkaldt stangmagnet i jernfilspåner, vil disse hænge fast ved stangmagneten, men mest
i enderne og næsten ikke på midten. Det vil sige, at magnetismen
eller den magnetiske kraftvirkning er knyttet til magnetens ender,
der kaldes polerne.
Anbringer man en stangmagnet (en kompasnål) på en nål, så
den kan dreje sig frit, vil den stille sig i retningen nord-syd, ~g
da magnetnålen altid stiller sig med en bes_ternt ende mod nord, må de
2 poler være forskellige. Den pol, der peg_er mod nord, kaldes magnetens nordpol, den, der peger mod syd, magnetens sydpol. En magnets
to poler er altid lige stærke.
Efter at have mærket polerne n og s vil vi forsøge, hvilken virkning disse har på hinanden, og vi må hertil have 2 magneter,
hvoraf den ene er anbragt bevægelig på en nål, medens vi holder
den anden i hånden. Vi finder (fig. 1, 2 og 3), at 2 nordpoler eller
2 sydpoler frastøder hinanden, men at en nordpol og en sydpol tiltrækker hinanden.
Vi ser desuden, at kraften mellem 2 magnetpoler forandrer
sig meget med afstanden, idet kraften bliver større, når afstanden
bliver mindre og omvendt.
Da jordens geografiske nordpol tiltrækker magnetnålens
nordpol må heraf følge, at jorden er en stor magnet med magnetisk
sydpol ved den geografiske nordpol og følgelig magnetisk nordpol ved
den geografiske sydpol.
Holder man 2 magneter sammen, så de 2 nordender ligger
sammen ~g de 2 sydender sammen, vil disse 2 magneter tilsammen få
magnetnålen til at give større udslag end een magnet, men holder
man dem sammen, så der i begge ender ligger en nordpol og en
sydpol sammen, vil de ikke få magnetnålen til at give udslag
(fig. 4). En nordpol og ·en sydpol sammen ophæver altså hinandens
virkning.

-
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Man forestiller sig jern og stål sammensat --af en. hel.-masse
såkaldte småmagneter, der hver ligesom en kompasnå l har en nordpol
og en sydpol. I et umagnetisk stykke jern eller stål ligger disse
småmagneter med alle retninger som vist på fi g ,5, og det vil ingen
magnetisk virkning have. Bliver småmagneterne derimod ensrette~
som· vi.st .. på-f..ig...-6,.. så alle nordpolerne vender til den ene side og
alle sydpolerne til den . anden, vil der i de 2 endeflader vJEre en hel
masse s måmagnet2'.).oler, der danner stangmagnetens poler. Inde i jernkernen ligger derimod stadj_g en nordpol og en sydpoJ. sammen og ophæver hinandens virkning . De t vil heraf fo rstå2 ) hvorfor jernfilspå__,.,. ner..-hænger f ast ve:J. enderne C;;;c: " ?""':::' ; ":'-:: :'."' ::.1.: 1::e på midten.
--..._

--

S_måmagnet erne c:' e jer si g ikke 11 p lud s e ligt" , men liges om
en kompasnål drejer sig mer e ol l er m:i.nd:r e efter den. lcraft; der på .:...
virker den, crej er s måmagneterne sig fra den i iig. 5 viste t±l den
i fig. 6 viste -.....s tillL1g, ef terhånd e n s om den i.cra ft, de r magnetiserer
stykket, bliver stærkere og st ærkere, Jo mere småmagneterne ensrettes, des mer e magnetisk oliver s tykket 1 og når a lle småmagneterne
er helt ensr et tede som på fig . 6, kan det ikke blive mere magnetisk;
det siges så a t være mættet med mag netis me.
Over skærer man en magnet (fig. 7), f å s 2 magneter, hver
med 2 poler. Ma n kan ikke f å en magnet med kun een pol, den vil
altid have både e n nordpol og en sydpol.
Forskellen i jerns og • tåls mag2e ti ske e3en3kaber viser
sig ved, at småmagneterne i jernet lettere drejes e~1d småmagneterne
_i stålet. D~v.s . a~ hvis e t stykke jer n uds ætt 6s f or en magnetiserende kr a ft, vil s måmagneterne l e t dr e je sig og je r ne t blive magnetisk. Fjerne s der 8fter ig en den magnetis erende kr af~ , vil småma3neterne igen l ægBe s ig i pla nJ 0s ord e n , og j er net vil u~sdti l være
umagnetisk.
Udsætt es derim 0d ot stykke st å l for eu magnatiserende kraft,
vil småmagneter ~1e va nskeligt dr o je s i g , og -::. f orhold til tilfældet
med jernet vil fæ~~e s måmagn J t er blive ~re j et o}ter den magnetiserende kraft, og st å let ,;il a J..-c33. bl i ve s -.- ,1 ::;er e mague tis oret ~ Fjernes
derefter igen den ma gn etiser ende kr aft , v il de f l est e småmagneter
blive i den stilling, de har indt a 6 et n-,1J er ind-.- irkning af den magnetiserende kraft, og de t vil i ge n si ge , at st å lstykket er blcrvet
blivende magne tisk.

Man bruge r stål, hvor man vil have en magne t, der bevar er
sin styrke , for ekse mpel i måleins trume nter, med e ns man anvend er
blødt jern, hvor magne tis me n l e t s kal kunne skift e , f. eks. i elektriske maski ner.
Drejni ngen af s måmagnete rne vil altid me dføre en varme udg
viklin g. Blive r et stykke jern magne tisere t først i den ene retnin
og dernæ st i den anden retnin g fler e gang e, vil j ernet blive varmt.
Da det er vansk eliger e at ommagne tiser e et stykke stål end
et stykke jern, vil ståle t blive va r mer e end jernet veC det samme
antal omma gnetis eringe r af de ls et stykke stål og dels et stykke jern.
Forud en stang magnete n ha ves hestes komag neten (fig. 8), der
er en i hestes koform bøjet st a ngmagnet.

Lægger man over en stangmagnet eller hestes koma gnet et
stykke hvidt pap, hvorp å der er drysse t jernfi lspån er, vil disse,
når der bankes lidt på pa pp et, ordne sig i kæder fr a den ene pol til
den anden, som vist på fig. 9, 10, 11 og 12 . Disse- kæde-r- -kalde-s ..---kraft linier , og det ses, at de ligger t ættes t ved polern e, samt a~
de ved hestes komagnete n li gger t æt melle m polern e og mindre tæt
udenf or, med e ns de ved stangma gneten er j ævnt forde lt h e le vejen
rundt <:'.lm en pol.

Det rum omkring magnet e n, hvori den ma gne tiske virkni ng
spore s, kaldes det ma gne tisk e felt, og hele f e lt et kan ansku eliggø
res ved kraft linier , der er lukked e kurv er, der ude i luften går fra
den ene pol til den a nden ~g inde i ma gneten går tilbag e igen.
Kraft linier ne forsyn es med pil espid s er i den r e tning, hvori en nordpol anbrag t i feltet p å virke s. D.v.s . a t kraftl iniern es pilesp idser
gå r fra magne tens nordp ol genne m luften til sydpo len og inde i magneten fra sydpo l til nordp ol " Ant a llet af kraft linier gennem et
lille område af feltet er et mål for den magneti ske kraft i omr å det.
Af fig. 9-12 ses, at man f år et stærke re magne tfelt i rumme t mellem
en hestes komag nets poler, end ma n kan f å ved at tildan ne den samme
magne t som en stangmagnet.

Kraft linier ne går letter e gennem jern end gennem luft,
og blive r der - som f.eks. vist i fig. 13 - anbrag t et stykke jern
i et magn etfelt, vil kra ftlini erne "suges " ind i jernet , idet de
vej gennem luften og længs t
søger at gå den korte st mulige
mulig t gennem jernet , .der bliver magne tisk, idet småma gneter ne
drejes i kraftl iniern es retnin go Det får nordp ol mod hestes komag netens sydpo l og sydpo l over mod hestes komag netens nordp ol.
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E L E K T R I C I T E To
=-------- · -----~--===============-=
For at man skal kunne forstå virkemåden af de forskellige
elektriske apparater, der er knyttet til moto_rkøretøjet, er det nødvendigt først at omtale de vigtigste elektriske love og elektricite"•
tens forskellige virkninger indenfor det område, vi beskæftiger os
med.
Der er som bekendt to slags elektricitet, :gositiv og neg_a tiyy
og det kan ved forsøg vises, at to legemer, der er iadet med ensartet elektricitet> frastøder hinanden, medens de tiltrækker hinanden 9
når de er ladet med elektricitet af modsatte arter.
Elektriciteten forplanter sig ikke
Gode leåere er metallerne, syrer, vand r-g cg alle vandholdige stoffer. Slette ledere
fe:t som glas, p.orcelæn, lak, ebonit (hærdet
mer, silke, uld~ olier 1 luft o.m.a.

lige godt i alle stoffer.
i ringere grad - kulstof
eller isolatorer er stofkautsjuk), svovl, glim--

Lige store mængder positiv og negativ elektricitet ophæver
hinanden, og man kan opfatte et uelektrisk legeme som værende ladet
ned lige store mæJgder elektricitet af modsatte arter.
Elektriciteten kan påvises ved det i det følgende beskrevne
forsø g med et elektrosk~p. Et elektroskop består af en glaskolbe 9
der er forsynet med en ebonitprop, hvorigennem der er stukket en
metalstang~ der foroven ender i en kugle og forneden har to ganske
tynde aluminiuL1sstrimler. Disse to strimler vil normalt, som vist
i fig. 15 7 hænge nedad.
Gnides en glasstang med en tør klud, vil gla3stangen få en
positiv elektrisk ladning. Nærmes nu glasstangen til elektroskopets
kugle - se f ig. 16 - vil den pos itive ladning på glasstangen tiltrække den negative og frastøde den positive ladning på elektroskopets
metalstang. Da der nu befinder sig positiv elektricitet på de to
aluminiumsblade, vil de frastøde hinanden, d.v.s . at de to blade
danner en vis vinkel m9d hinanden. Forbindes nu som vist i fig. 17
elektroskope t s metalstang med jord, vil den positive elektricitet
søge til jord, hvilket viser sig ved, at aluminiumsbladene falder
sammen,
Den negative elektricitet vil fortsat blive på metalstangen,
idet den st a dig er bundet af den positive elektricitet på glasstangen.

- 5 Fjernes derefter først forbindelsen til jord og derefter glasstangen,
vil den negative elektricitet-som vist i fig. 18-fordele sig over
hele metalstangen. og de to aluminiumsstrimler, der igen vil frastøde
hinanden, men denne gang sker det , fordi de begge er ladet med negativ elektricitet. Udslaget er dog mindre end i fig. 16, fordi den
negative elektricitetsmængde i fig. 18 kan fordele sig over hele
stangen, medens den tilsvarende positive elektricitetsmængde i fig.
16 er trykket ned i den nederste ende af stangen.
Gnides i stedet for en ebonitstang med en tør klud,bliver
stangen negativ elektrisk, og man kan gentage forsøget, men+ og·
ladningerne kommer til at lig ge modsat det i fig. 16-18 viste.
Ampere, ohm og volt.
Hensigten med det foran beskrevne forsøg er at visa, at det
er berettiget at tale om en e l ektricitetsmængde. Den elektricitetsmængde, der var tale om, var i hvile, og så længe det er tilfældet,
kan elektriciteten ikke udføre et arbejde - f.eks. trække et tog.
Skal elektriciteten udføre et arbejde, skal den være i bevægelse og
for at opnå dette, skal man have en strømkreds, hvor elektriciteten
kan bevæge sig,og en kilde der kan levere elektriciteten, og dette
kan være en generator el ler som vist i fi g. 19 et batteri. Batteriets opbygning skal senere forklares, men her skal blot angives,
at batteriet har en+ klemme, der har en positiv ladning og en
+ klemme, der har en negativ ladning . Forbindes klemmerne med hinanden med en leder, vil der , når afbryderen K . lukkes., .strømme p ositiv
elektricitet fra+ klemmen til~ klemmen. Man er altid interesseret
i at vide, hvor stor en elektricitetsmængde der pr. sekund passerer
lederen, og derfor har man givet måleenheden elektricitetsmængde pr.
sekund et specielt navn, og dette er ampere.
Hvor mange ampere, der går i en strømkreds, kan måles med
et amperemeter, der i fig. 19 er betegnet med A. Appara tet har en
skala og en viser, der på skalaen angiver , hvor mange ampere d.v.s. hvor stor en elektrici tetsmængde pr. sekund-, der går gennem
apparatet. Da den samme elektricitetsmængde gennemløber hele strømkredsen, er det ligegyldigt, hvor i strømkredsen amperemeteret indskydes.
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Vi har nu fået fastlagt, hvad man forstår ved en elektrisk
strøm, og der skal nu omtales to andre størrelser eller ret t ere måleenheder, der er bestemmende for, hvor stor en strøm, d.v.s. hvormange ampere man får i en strømkreds. Disse to størrelser er modstanden, der måles i ohm, og spændingen, der måles i volt.
Alle materialer yder en vis modstand mod strømmens gennemgang, og det er da klart, at jo længere en leder er, jo større modstand har den, d.v . s. jo flere ohm indeholder den. Lederens tværsnit i ndvirker derimod på modstanden således, at jo større t værsnittet
er, j o mindre er modstanden.
Vil man have en leder med stor modstand, ska l man have en
lang tynd tråd, medens man skal have en kort, tyk tråd, hvis man
vil have lille modstand.
FQran blev det omtalt, at metallerne er gode ledere f or elek-

triciteten, men at f.eks . kul leder elektriciteten dårl i gere, d.v.s.
at hvis man har tb ledere med samme længde og tværsnit, men den ehe
er af kobber, medens den anden er af kul, vil lederen af kul have
den største modstand , d.v.s. flest ohm. De forskellige metaller er
ikke alle lige gode ledere,

Endelig indvirker temperaturen på en leders modstand på den
måde, at modstanden stiger med temperaturen. Ved 120° opvarmning
bliver modstanden i en kobbertråd forøget ca. halvanden gang.
Vi slår fast, at en leders modstand afhænger af: Længden,
tværsnittet, materialet og temperaturen.
I fig. 20 er igen vist en st r ømkreds, hvor der er indskudt
en modstand på n ohm. Sådan en modstand laves af modstandsmater i ale
og hertil anvendes i almindelighed metal med forholdsvis stor mod.stand. Som regel er det anvendte materiale en leger i ng. Til tilled. ningerne anvendes et materiale med lille modstand. I almindel i ghed
anvender man ledninger af kobber~
Foran blev det arægivet, at der var: positiv ladning på den
erte cg negativ ladning på den anden batteriklemme, og når klemmerne
blev forbundet med en leder, ville elektriciteten strømme fra+ klemmengennem lederen til+ klemmen. Når to klemmer har forske l lige
ladninger, har de også forskellige spænd i nger, og d.v.s. a t der er en
spændingsforskel mellem klemmerne, og det er denne spændingsforskel,
der driver elektriciteten fra den ene klemme gennem lederen til den
anden klemme.
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met er V, der er
Bat teri ets spænd ing kan mål es med et volt
t har ska la og vise r som
tils lut t~t som vis t i fig 20. Vol tme tere
s måle app ara ter ska l sen eamp erem eter et. Ind retn inge n af de to slag
re bliv e bes kre vet.
mkr eds , ken der man
Ken der man amp ere, ohm og vol t for en strø
mel lem de tre stø rrel ser er
strø mkr eds en fuld stæ ndi gt. Sammenhængen
ved lign ing en V= R x A~
bes tem t ved ohms lov , der kan udtr ykk es
der også kan skri ves A =; elle r R =
ken der to af de tre
Man ser af de tre lign ing er, at blo t man
e dan tred ie.
stø rre lse r for en strø mkr eds , lrnn n:a a find
R = 2,4 ohm, mod stan Eks emp el: I fig. 20 er V= 2,0 vol t 1 erem
eter = o,l ~hm.
den i till edn ing er og amp
Ber egn strø mme n.
= 0,8 amp ere.
= 2 ,~ 0, l =
Man ben ytte r lign ing en A =
den sam t i lill edBer egn der efte r spæ ndin gsfa ld et i mod stan
ning erne og amp erem eter et.

I·

t

Man ben ytte r lign ing en V = R x A.
x 0,8 = 1,92 vol t.
Spæ ndin gsfa ldet i mod stan den : Vi= 2,4
eter :
Spæ ndin gsfa ldet i till edn ing er og amp erem
V2 = 0,1 x 0 ,8 = 0,08 vol t.
V1 + V2 = 2,0 vol t.
ndin gsfa lden e i de
Man ser af eks emp let, at .summen af spæ
er strø mki lden s spæ ndin g.
enk elte mod stan de i en strø mkr eds neto p
nge rne og amp ereI alm inde ligh ed er mod stan den i tille dni
mod stan den , at man kan se
met re så lill e i .for hold tii be l astn ings
bor t fra diss es mod sta nde .
klem mer er her forVi bet rag ter igen fig . 19. Bat teri ets
sku dt no gen mod stan d . Den
bun det med en ledn ing , uden at der er ind
ove nfor være 0,l ohm og
sam lede mod stan d i kr edse n kan f.ek s. som
= 20 amp.
batt eris pæn din gen 2,0 vol t, A =
og bat teri et bliv er
Vi ser , at strø mme n bliv er meg et sto r,
rett et til at tåle denn e
hur tigt øde lagt , hvis det da ikke er ind
tslu ttet , når klemmer ne
strø m. Man sig e r, at bat teri et er kor
forb inde s med så lill e en mod stan d.
V= 2,0 vol t og
Vi bet rag ter igen fig. 20. Som fora n er
mod stan den i till edn ing er og amp ereR= 2,4 ohm, men vi ser bor t fr a
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meter.
A =~=~:~=~ampere= 0,833 amp.

Derefter betragtes fig. 21, hvor der i stedet for een modstand på 2,,4 ohm er indskudt to modstande, der hver er 2, 4 ohm, i
serie. Den samlede modstand bliver 4,8 ohm.
= 0,416 amp. D.v.s.·
Strømmen bliver nu A = Y.. = 2 , 0 = 125
amp
R
4,8
halvdelen af, hvad den var i tilfældet ovenfor.
Endelig forbindes de to modstande parallelt, som vist i fig.
22. Den samlede modstand i strømkredsen bliver nu kun det halve
af de to lige store modstandes ohmværdi, altså 1,2 ohm.

* f;%

Strømmen bliver i dette tilfælde
= %a mp = 1, 6 6 6 a mp • , d , v. s • do b b e 1 t s å
=
A :;.::
stor som i fig. 20.
Arbejdshastighed og arbejde.
Ved et eksempel skal de_t angives, hvad man forstår ved arbejdshastighed.
I fig.23 og_24 er B -tromler,der kan drejes med håndsvingene H.
Herved vil de to lige store byrder blive l øftede. Bi fig. 24 har den
største diameter, og det er forståeligt, at det vil være tungere at dreje
denne tromle - en omgang end Bi fig. 23, men til gengæld vil en omdrejning af Bi fig 24 løfte byrden højere,end en omgang af Bi fig.
23 løfter sin byrde.
Når begge de to byrder er løftet en meter, er der i begge
tilfælde udført det samme arbejde, men manden, der drejer Bi fig.23,
vil have det lettere, and manden, der drejer Bi fig. 24, men til
gengæld vil han være længst om at udføre arbejdet,
Manden, der drejede i fig. 23, har altså ved at arbejde
langsomt i lang tid udført det samme arbejde, som manden, der drejede
i fig. 24, ~dførte ved at arbejde hurtigt i kort tid.
Arbejdshastigheden gange den tid, der arbejdes, angiver
altså, hvor stort et arbejde, der er udført. Til tidsenhed kan
man f.eks. anvende en time.
Arbejdshastigheden kaldes effekten og måles _i watt eller
kilowatt, idet 1000 watt= 1 kw. Endvidere kan den måles i hestekraft (HK) og 1 HK= 3/4 kw.

- 9 Målee nheden for arbejd e, der også betegn es energ i, blive r
heref ter wattti mer (watt t), kwt (1000 wattt = 1 kwt) og HKt (1 HKt =
3/4 kwt).
Elekt risk effek t og arbejd e.

Strømmens varme virkni ng.

Produ ktet af spænd ing og strøm er effekt og måles i watt.
Har batte riet i fig. 20 en spænd ing på V volt, og afgive r
det en strøm på A amp, yder batte riet en effek t på V x A watt.
Er batte riet tilslu ttet 1 time, afgive r det V x A wattt, Er det til'
slutte t i 2 timer, afgive r det 2 x V x A wattt .

:Den af batte riet afgivw::: ene.cgimængde - arbejd smæng de ebliver overf ørt til belast ningsm odstan den og tilled ninge rne og amper
Som anfør t foran kan man dog i
meter et, hvor den bliver til varme .
almin deligh ed se bort fra varme udvikl ingen i tille dninge rne m.m.

Ifølge 0hms lov er V= R x A, og anven det man dette på det
2
angivn e udtryk V x A for effekt en fås V x A = R x A x A = R x A watt.
Udtry kt i ord vil det sige, at effekt en,som en modsta nd optag er, er
produ ktet af modst andsvæ rdien og strømm ens kvadr at.
Se fig. 20. Som i eksem plet foran er V =
5
2,0 volt, !R = 2,4 ohm og følge lig A = "5 amp.
= 1,66 watt.
V x A =-= 2 x
I en time afgive r batte riet 1,66 wattt .
:Den af batte riet afgivn e energi mængd e optage s af modsta nden.
:Denne energi mængd e kan også udregn es ved udtryk ket
2
25 = 1,66 watt.
2
=-= 2,4 X
x(-t-)
effek ten= R x A = 2,4
36
.
wattt
1,66
anden
modst
r
optage
time
I en
Eksem pel:

t

Når man køber elekt ricite t, betale r man for det forbru gte
antal kwt (p å elektr icit etsreg ninge n tit angiv et som kwh).
Vi har nu set, at når der går en strøm i en modsta nd, tilføres der modsta nden en energi mængd e, der blive r til varme . Hvis
effekt en, der tilfør es en modst and, er stor, betyd er det, at der på
kort tid tilfør es en stor energ imængde~ og modsta ndens tempe ratur
vil da stige hurtig t. Når modst anden bliver varm, afgive r den
varme energi til den omgive nde luft, og jo varme re modsta nden er,
jo mere varmeene rgi afgive r den til luften , og dens tempe ratur vil
derfor blive ved med at stige, indti l den afgive r ligeså meget
varme energi pr. sekund , som den modta ger. Så blive r der ikke mere
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oversk ud af varme energi , der kan forøge dens tempe ratur. Ønske r man
2 stor,
at sende en stor strøm gennem en modst and, bliver effekt en R x A
og man må da sørge for at anbrin ge den sålede s, at luften kan strøm
me forbi d~n- og køle den.
I stryge jern, vindue svarm ere og glødel amper udnyt ter man
strømm ens varme virkni ng. I de fleste tilfæl de er strømm ens varme
virkni ng dog en ulemp e, idet det er appar aterne s opvarm ning, der
udsætter grænse n for, hvor stor en strøm anlæg et kan tåle, og for at
nytte appar aterne bedst mulig forsyn er man som r ege l appar aterne s
dækka sser med ventil ati~ns åbnin ger, så at den udvikl ede varme kan
ledes bort med den gennem strømm ende luft.

Den energ imængd e, der i et elekt risk appar at eller maskin e
omdan nes til varme energi , betegn es som strømv armet abet.
Ved motor er og gener atorer sker der også et str ømvarm etab,
og da dette tabs større lse er medbes temme nde for, med hvilke n strøm
en maskin e kan belas tes, søger man altid at holde modsta nden i maski
nen så lille som mulig , forude n at man anbrin ger en venti lator på
anker aksleu ,såled es at man får en krafti g lufts tr øm til at gå gennem
maskin en. For at fremme køling ved stilst and og langso m kørse l lader
man ved banem otorer under tiden en motor dreven venti lator blæse køleluft gennem maskin en.

Går der i en m~jsta n på R ohm en strøm på A amp., er effek2
ten R x A • Forøge s str ømmen til det dobbe lte, blive r effekt en
2
4 R x A, d.v.s. at når strømm en i en modsta nd stiger
n x (2 A) 2
dertil det dobbe lte, blive r effekt en fire gange s å stor. Effek ten og
med varme udvikl ingen i en modsta nd stige r altså meget hurtig t med
stigen de strøm styrke .
Blive r de elektr iske appar ater eller lednin ger opvarm et over
en vis tempe ratur, bliver deres isolat ion øde lagt, og forude n at dette
medfø rer en bekos telig repara tion af anlæg et, kan der være fare for
brand . Man anbrin ger derfor i alle strømk redse sikrin ger, der afbryde r strømm en, hvis den stige r over en vis værdi . I fig. 25 er
vist, hvorle des sikrin gerne S anbrin ges. Der er her anbrag t to sikringe r, men hvis den ene batter ipole r jordfo rbund et, kan man nø jes
med een sikrin g.

En sikrin g bestå r af en strimm el eller tr åd af metal (i alminde lighed sølv, men under tiden alumin ium), der er af en sådan tyktikelse, at den smelte s af varme udvikl ingen, når strøm styrke n overs
ger en vis værdi .

-
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Lamel sikrin gen (fig. 26) bestå r af en eller flere sølvtr åde
mellem 2 spænd esko. Den anvend es til meget store strøm styrke r. Da
sølve ts smelte punkt ligger ret højt, bliver en sikrin g af sølv ret
varm ved norma l belast ning, og hvor denne varme kan virke ødelæg genel
de (f.eks . på isolat ionss toffer ), anvend es i stede t en plades trimm
af alumin ium som fig. 27. Da alumin ium smelt er ved en betyde l ig
lavere tempe ratur end sølv, blive r alumi niums sikrin gen ikke så varm
som sølvsi kring en.

Props ikring en fig. 28 bestå r af et porce lænsh ylster med et
bunds tykke og et gevind bælte, hvorim ellem smelt etråde n eller tråden e er indsa t. Porcel ænspr oppen er fyldt med sand og lukket
vandtæ t, så den er fuldst ændig eksplo sionss ikker.
For at sikre sig imod, at man i en sikrin gshol der kan anbringe en sikrin g til større strøm styrke r, end instal lation en er
bereg net for, er system et udform et sålede s, at en stor sikrin g er
korter e ehd en lille sikrin g, hvilk et medfø rer, at en sikrin g ikke
kan nå bunds kruen i en sikrin gshol der bereg net for en mindre s i kring,
se i øvrig t fig. 28.

En særlig form for props ikring er diazed sikrin gen fig. 29.
Diaze dsikri ngen bestå r af et porce lænsh ylster , hvori smelt etråde n
i
e l ler -tråde ne er indsat mellem en tap i den ene ende og en plade
den anden ende. Det hele er vandtæ t lukke t og fyldt med sand .
i
Diaze dsikri ngen indsæ ttes i et "hoved " med gevind , der passe r ind
sikrin gshol deren . For at sikre mod anbrin gelse af en for stor sikg
ring er system et udform et sålede s, at tappen på en for stor sikrin
ikke kan gå ned i porcel ænsbu ndstyk ket for en mindre sikrin g og
slutte kontak t med den der anbrag te bunds krue (fig. 30). Derimo d
.
kan en mindre diazed sikrin g udmær ket gå i bunds tykket for en større
Patron sikrin gen fig. 31 består af et porce lænshu s med en
fane i hver ende. Smelt etråde n eller -tråde ne er inds a t mellem
fanern e. Porcel ænshu set er vandtæ t lukket og fyldt med sand.
Rørsik ringen fig. 32 bestå r af et asbes tforet porcel ænse,
rør med en fane i hver ende. Smelt etråde n er indsat mellem fanern
Medens propsy steme t og diazed system et autom atisk sikre r
med anbrin gelse af en for stor sikrin g, er man ved lamel sikrin g,
ges
patron sikrin g og rørsik ring selv ansva rlig for, at der ikke anbrin
en for stor sikrin g, idet disse . kan være lige store for forsk ellige

-- -. ·.. - - ...
.~
- 12 strø mst yrke r.

r, der førs t
Termosik ring ene r en sær lig for m for sikr inge
emp lede strø mstyr ke en
afbr yde r str ømmen, når den har haft den påst
ks ved en strø mstyr ke
vis tid (fle re min utte r) og kun s melt er stra
De ben ytt es sær lig ved
fler e gang e så stor som de n på ste mpled e.
moto rens norm ale bemoto rer, da strøm men ved star t er stør re end
last ning sstr øm.

man også und erForu den de omt alte sme ltes ikri nge r anve nder
tår af en afbr yde r, hvo ri
tide n de såka ldte sikr ings auto mat er, der bes
der ænd r er sin for m, når
der er indb ygg et et elem ent elle r lege me,
og denn e form ænd ring fora ndet bliv er opva rmet af strøm genn emg ange n,
ledi ger afbr yde ren udlø st.
Den elek tris ke strø ms mag neti ske virk ning .
er en kra ftfo r- .
Dan sker en H.C . Ørst ed påv iste i 1820 , at der
strø m, og dett e er grun d-bind else .melle m en mag net og en el ektr isk
elek tric itet en i det daglage t for vore dage s udb redt e anve ndel se af
lige liv.

rend e lede r ,
Hold es en mag netn ål i nærh eden af en strø mfø
magn etnå len og lede ren og
k an man find e retn inge n af kraf ten mell e m
ehån dsre glen , der sige r,
derm ed udsl aget s retn ing ved at anve nde højr
ren og med h å ndfl aden
at hvis man hold er h ø jre hånd tæt ved lede
s retn ing, vil nord pole n
mod nord pole n med fing ersp idse rne i strø mmen
er - se fig. 33.
s ving e ud til den side , hvor tommel fing eren
at et mag netf elt
I afsn itte t cm mag netis me blev det omt alt,
ska l nu se, hvo rled es de fra
kan ansk ueli ggø res ved kra ftli nie r, og vi
kra ftli nie r ligg er i forh old
den elek tris ke strø m hidr øren de magn etis ke
til lede ren.
igen nem et styk ke
I fig. 34 er vist en lede r, der er stuk ket
Når man send er strø m genpap, hvo rpå der er drys set jern fils pån er.
er sig i ring e omk ring
nem lede ren, ser man, at jern filsp åne rne ordn
tris ke strø m hidr øren de
lede ren, og det vil si ge, at de fra den elek
e omkrin g lede r e n. Formag neti ske kra ftli nie r lig ger cirk elfo rmed
kere , og dett e ses ved,
øges str øms tyrk en, bliv er magn etfe ltet stær
a t dann else n af ring ene bliv er tyde lige re.
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Som tidligere omtalt sætter man pilespidser på kraftlinierne
i den retning, hvori en nordpol i et punkt af kraftlinien vil blive
påvirket. Ved anvendelsen af højrebåndsreglen på fig. 34 finder man
den viste retning for pilespidserne"
I fig. 35 er lederen stukket to gange gennem et stykke pap
samtidig med, at den er givet facon som en spole med een vinding.
Drysses jernfilspåner på pappet og sendes strøm gennem lederen, fås
det i figuren viste kraftliniebillede. Retningen for pilespidserne
og magnetnålens udslag findes som før ved højrebåndsreglen.
I fig. 36 er lederen stukket gennem pappet, så den danner
en spole med tre vindinger, og man får da det viste kraftliniebilledeo
Man ser, at Bp6lens kraftliniebillede svarer til kraftliniebilledet
for en magnet. En strømførende spole virker da også som en magnet.
Forøges strømmen i spolen, .bliver magnetfeltet stærkere, og vi får
flere kraftlinier.
Som før kan højrebåndsreglen anvendes til at bestemme kraftliniernes retning~ men man ser, at for en spole kan højrebåndsreglen
ændres til, at man skal tage om spolen med højre hånd og med fingerspidserne i strømmens retning. Spolen vil da have en nordpol til
tommelfingersideno
Str ømstyrken i en spole gange dens antal af vindinger kaldes
for amperevindinger (forkortet AV). I fig. 37-39 er givet nogle
eksempler på bestemmelsen af AV for tre forskellige spoler.
I afsnittet om magnetisme blev det angivet, at kraftlinierne
går lettere gennem jern end gennem luft. Kommer man derfor en jernkerne ind i en spole, vil kraftlinierne suges ind genne m jernkernen,
og spolens m&1,gnetfelt vil blive stærkere.
Ved samme AV for en spole bliver magnetfeltet altså stærkere,i
når der er jern i spolen, og AV c: ::;_~ C:cL f'o r ikke direkte bestemmende for ,
magnetfeltets styrke, AV kaldes den magnetiserende kraft.
Anbringes som vist i fig, 40A en jernkerne med den ene ende t'
et lille stykke inde i en spole, vil jernet, hvis spolens AV er til- i
strækkeligt stort, suges ind i spolen som vist på fig. 40B. Grunde~
til, at dette sker, er, at spolens magnetfelt gør jernet magnetisk,< ·
og jernet vil derfor af spolens magnetfelt blive trukket ind i spo~
·'
len. Afbrydes strømmenifalder jernternen ud igen.
I

- 14 Det er denne virkni ng, man benyt ter sig af ved elektr ovent iler og relæe r. Ved strøm afbryd elsen går disse appara tem- jernke rne
eller anker ud af spolen enten på grund af sin egenvæ gt e ller ved
hjælp af en fjeder . Ved relæer fastgø r man en isol er ende stang
til anker et, og på denne anbrin ger man een eller flere konta kter.
Relæe r tegnes på strøms kemae r skema tisk, som vist i fig. 41-44.
I fig. 45 er skema tisk vist et banem otorre læ. Når der sendes strøm gennem spolen , tr ækkes anker et ind i spolen , og herved sluttes over den svære kontak t strømm en til banem otoren . Relæe t er endvidere forsyn et med hjælp ekont akter, der er indr ettet til enten at slutte eller at bryde .

Til at trække anker et ind i spolen ved strøm slutni ngen kræves der for det meste en r et stor strøm , men når relæe t først har
trukk et til, kan en væsen tlig mindre strøm holde relæe t slutte t.
Da en stor strøm giver en stor varme udvikl ing i spolen , bruger man
en
ofte ved relæe r, der skal stå slutte de i længer e tid, at ind skyde
dæmpemodstand eller som den også kaldes kølem odstan d. I fig. 45 går
hjælp ekont akt. Når spolen
e ne
strømme n gennem spolen og over den
en
har trukk et anker et ind, brydes den nævnte hjælp ekont akt, og strømm
gennem spolen må nu passe re den viste modsta nd , og derved bliver strøm
men mind re.

I et maksim alre l æ er det selve hoveds trømm en, der går genne m
spolen , og hvis strøm styrke n blive r så stor, at den kan indsug e jernkernen , afbryd er den strømm en. J ernke rnen holdes tilbag e af en indstille lig fjeder , så man ved at stille herpå kan indst ille den strøm
styrke , hvorve d relæe t afbryd er.
Ligeso m en elekt risk strøm i en lednin g kan få en bevæg elig
emagne tnål til at give udslag , kan en fastst ående magnet få en bevæg
ter
lig lednin g, hvori der går en strøm, til at give udslag . Dette benyt
man sig af ved strøm afbryd ning i de allerf leste større afbryd ere
t(relæe r), id e t den strøm , der skal afbryd es, forud en gennem kontak
flader ne led es gennem en elektr omagn ets vindin ger, så der laves en
magne t med en pol på hver side af afbryd ningsk ontak terne. Da gnisten i virkel ighed en er en bevæg elig lednin g, og den ligge r i et
magn etfelt, vil den bevæge sig, og man udform er da konta ktflad erne,
så gnistl ængde n ved bevæg els en bliver større og større , hvorve d
e
gniste n tilsid st slukk es. Da det ser ud, som om spolen (vindi ngern
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cm elektr omagne ten) blæse r gniste n ud, kaides dette en "blæse spole
se fig. 4 6 .

For at have rene, gode konta ktflad er, der ikke beskad iges
af afbryd nings gniste r, er kontak tmeka nismen f.eks. udfør t som vist
på fig. 45, hvor strømg ennem gangen ved slutte t rel æ sker melle m kobberlam ellern e (tynde , fjedre nde kobbe rblade ) og en kobbe rskinn e.
Idet spolen "slipp er", afbryd es denne strømg ennem gang et øjebli k før
11
strømg ennem gangen ved de 2 "horn forove n, og gniste r vil derfor kun
dannes her, hvor blæse spolen søger at slukke den,

Elektr omagn etisme er overo rdentl ig meget anven dt og benyt otet bland t andet til at tilvej ebrin ge polern e i dynam oer og elektr
motor er.
Induk tion.
I det foregå ende er vist, at en spole, hvori der går en elekved
trisk strøm , har en magne tisk virkni ng. Det skal nu vises, at man
at forand re det magne tiske f e lt gennem en spole, fr emkald er en spændings forske l mellem spolen s ender~ Spædd ingsfo rskell en siges at være
opstå et ved induk tion, og er der en lednin gsforb indels e me llem spolens ender , vil den induce rede spænd ingsfo rskel drive en strøm (induk
tionss trøm) gennem kreds løbet.
Bevæg es - som fig. 47-49 ~iser - en hestes komag net i forhol d
til en vindin g ( e ller spole) på en s å dan måd e, at det magne tiske felt
på
(anta llet af kraft linier ) gennem vindin gen forand res, vil visere n
neet til spolen forbun det millj_,v oltme- t-er give udslag , når hestes komag
.
ten bevæg es, men stå stille på nul, når hestes komag neten holdes stille
Man ser heraf , at der induce res en spænd ingsfo rskel mellem en spoles
ender, når og så længe, der sker en forand ring af det magne tiske felt
gennem spolen .

Imidl ertid vil man se, at milliv oltme terets viser ikke hver
gang slår ud til samme side, men slår ud til een side, når magne ten
nærmes til spolen , og til den modsa tte 1 nå r magne ten fjerne s. Under
søges nu, i hvilke n retnin g de n induce red e spænd ingsfo rskel driver
strømm en, vil man - som vist på figure rne 48 og 49 - se, at den af
den induce rede spænd ing fremb ragte strøm altid går i en sådan r e tning, at den søger at modvi rke den forand ring, der fre mkalde r den,
d.v.s. laver poler , der søger at frastø de, når magne ten nær me s, og

- 16 poler, der søger at tiltrække, når magneten fjernes. Man kan komme
til det samrrre resultat ved at anlægge den betragtning, at der induceres en spænding i en leder, når den overskærer kraft linier.
Gør man derefter samme forsøg som fig. 47, blot som fig. 50
viser med 2 vindinger i stedet for een, vi l udsl~~et blive dobbelt
så stort som med een vinding, dernæs~ med tre vindinger, tre gange så
stort og så fremdeles. Endvidere lægger man mærke til, at udsla gets
størrelse afhænger af den magnet, der anvendes. Med en kraftig magnet
bliver udslaget stort, med en svag magnet lille. Endelig afhænger den
inducer ede spændingsforskel af den hastighed i hvormed forand ringen
sker. Ved en hurtig forandring (bevægelse af hesteskomagneten) fås et
stort udslag, ved en langsom forandring et lille udslag. Det ses
heraf, at den inducer ede spændingsforskel afhænger af spo l ens vindingstal, magnetfeltets styrke og forandringens hastighed.
Anbringer man sem vist på fig. 51 i spolen en jernkerne, vil
denne forstærke den magnetiske virkning, så den ved hesteskomagnetens
bevægelse frembragte forandring af magnetfeltet bliver større, og dermed vokser den inducerede spændingsforskel, d.v.s. at millivol t meteret viser større udslag.
Man kan også få ind uceret spænd ing helt uden at anvende en
permanent magnet, idet en forandring i magnetfeltet kan fremkaldes
ved . at slutte eller afbryde en strøm i en spole f.eks. som vist på figurerne 52 a og b, hvor man ved at slutte eller afbryde de viste strømme i en sp6le om en jernkerne, magnetiserer eller afmagnet is erer denne, og derved fremkalder en forandring af det magnet is ke f e lt gennem
en anden om jernkernen anbragt spole, således at der i denne spole bliver induceret en spænd ing. Ved at undersøge i ndukt i onsstrømmens retning, v il man finde den på figurerne viste, d.v.s. at induktionsstrømmen går i en sådan retning, at den søger at modvirke de poler, der opstår, men at bevare de poler, der forsvinder. Her gæld er altså også
båie, at induktion kun opstår, når der sker en forandring af de t magnetiske felt gennem spolen, og at induktionsstrømmen a ltid har en
sådan retning, at den søger at modvirke den forandring, der sker.
Fjerner man i de på figurerne 52 a og b viste forsøg jernkernen, vil der stadig blive induceret en spænd ing i spolen, når hovedstrømmen sluttes eller afbrydes. Da jernkernen forstærker spolens
magnetiske virkning, vil den inducerede spænding blive meget mindre
uden end med jernkerne.
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Når man åbner den i fig. 52 a og b viste afbryder, kommer der
en gnist ved afbrydere n. Grunden hertil er, at på samme måde, som det
foran blev forklaret , at man får induceret en spænding i viklingen , der
er tilslutte t millivoltm eteret, får man også induc eret en spændirug i
den vikling, der er tilslutte t batteriet~ når strømmen afbrydes, og
den inducerede spænding har en sådan retning, at den søger at ·epretDa spændinge n induceres i den vikhelde den strøm, der afbrydes.
ling, hvor strømmen ændrer sig, siger man, at spændinge n induceres

_på grund af spolens selvinduk tion.

Anbringer man som vist i fig. 52 ? -en glimlampe G (en særlig
slags lamper, der kun tænder ved en forholdsv is høj spænding) parallelt
til spolen, vil man se, at lampen giver et gltmt, hver gang strørpmen· til
spolen afbrydes, medens dar intet skeri når strømmen sluttes.
Når afbryderen lukkes, vil der også på grund af spolens selvinduktion induceres en spænding, der har en sådan retning, at den vil
søge at hindre strømmen fra batteri et i at gennemløb e strømkred sen,
d.v.s. at den induc erede spænding er rettet imod batterispæ ndingen,
men man mærker ikke noget til den, da afbryderen er sluttet, medens
den eksistere r.
Når en spole har mange vindinger og jernkerne , har den stor
selvinduk tion, og ved strømafbr ydelse kan der blive induceret en
ster spænding, der foranledig er gnistring og forbrændin g af kontakter ne eg undertiden gennemslag i spolen. Dette er f.eks. tilfældet ved
magnetspo lerne på hoveddynam oer og hjælpedyn amoer. Anbringer man,
som vist i fig. 54, en stor modstand parallelt til magnetspo lerne, vil
denne modstand aflede den inducerede spænding.
Elektriske maskiner.
Der skal i det følgende gives en beskrivel se af jævnstrøm sdynameen eg jævnstrøm smotoren og deres forskellig e typer.
Dynamoen og motoren består af de samme elementer og er udført
ens, således at der ikke er noget i vejen for, at den samme maskine
kan anvendes dels som dynamo og dels som motor. Skal maskinen arbejde som dynamo, skal den drej e s rundt af en kraftmask ine f.eks. en
dieselmot or, og den kan da afgive elektrisk energi, d.v.s., at dynameen omsætter mekanisk energi til elektrisk energi. En motor tilføres derimod elektrisk energi og afgiver mekanisk energi.
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I fig. 54 er vist en ele kt ris k ma skine, der altså kan anvendes
både som dynamo og som motor. Mask inen består af følgende dele:
A = anker,
B = ankervi kling,
C = kommuta tor 9
D = børster,
E = magnets tel,
F = poler,
G = pol- e lle:r magnetvi kling.
Ankeret er vist i fig. 53 med vikling og kommuta tor. Den del
af ankeret, der er vist som en hul cylinde r, er af jern, Et anker af
den viste type kaldes et ringan:irnr . i moderne maskine r anvendes tromleanker i stedet for ringank er, men da der princip ielt ikke er nogen
forskel på et ringanke r og et tromlean ker, er den fø lgende beskriv else
baseret på anvende lse af ringank re, da betragtn ingerne over maskinen s
virkemåd e herved b liver simples t. Tromlean ke rets opbygnin g vi 1 blive
omtalt senere.

Kommuta toren består af mange kobberla meller, der a lle er adskilt fra hverand re ved isoleren de mellemlæ g, og den har form som
en cylinder med kobberla mellerne på langs.

.

Ankerv iklingen er en i sig se lv lukket vikling, der med regel. mæss ige me llemrum e r forbunde t til kommutat orlamel lerne. I fig. 53 og
54 er viklinge n forbund et til kommutat oren for hver vinding på ankeret,
men der er ikke noget i vejen for, at der kan være to eller flere vindinger på ankeret mellem hver for b inde lse til kommuta toren. Kommuta torlameller ne skal på s elve kommuta toren være isolere t fra hverand re, men
de er ledende forb undet indbyrde s gennem ankervik lingen.
Børsterne består af ku l og er anbragt i en kulhold er, således
at de ved hjælp af en fjeder kan trykkes mod kommut a toren og derved
danne ledende forbinde lse me llem ankervik lingen og maskinen s tilslutningskle mmer.
Når der s endes strøm gennem polvikli ngen, vil mask inens poler
blive magneti serede s å le des , at den ene pol bliver en nordpol og den
anden en sydpol. Anker et befinde r si g derved. i et stærkt magnetf elt,
og da kraftlin ierne går lette re gennem j ern end gennem luft, vil
kraftlin ierne gå som ang ivet ved to kraftlin ier i fig. 54. I hulrumm et
inde i ankeret vil de r ikke være kraftlin ier.
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t mere
I det fø l gende tegne s mask inern e for nemheds skyld noge
skem atisk e, end det er tilfældet i fig. 54.
Dyna moer .
Den frem medm agne tisere de dynamo.

1 fig, 55 er vist en dynamo, der får magne tiser ingss trøm men

agne tisere t.
fra en fremmed strøm kilde , hvor for den kalde s frem medm
ges
Vi ved fra afsn ittet om indu kti6n , at når en spol e bevæ
tlini er gennem
i forho ld til et mag netfe lt, såled es at anta llet af kraf
der vil søge
spole n ændr es, blive r der i s p olen indu cere t en spæn ding,
irker bevæ gelat frem bring e en strøm , der dann er magn etpol er, der modv
sen.
det, at
Nå r en spole ved anke r ets drejn ing pass erer en pol, ses
n. Følg elig
kraf tlini erne kommer til a t gå den anden vej gennem spole
for den derve d
bliv er der indu cer e t en spæn ding i spole n. Retn ingen
man ser på
frem brag te strøm find es ved følge nde betra gtnin g, idet
den ved pilen
hver anke rhalv del for sig. Hvis anke r ets drejn ing i
dann e sydp oangiv ne retni ng skal modv irkes , skal begge spole halv dele
højre hånd sreglers forov en og nord poler n forne d en. Ved at anven de
gå i pilen es retlen på de to anke rhalv d e le ser man, at strøm mene skal
ng som strøm men.
ning1; og den indu cered e spæn ding går i samme retni
en ved det
Det ses, at strøm men for de to anke rhalv d ~le løbe r samm
nede rste, der
øver ste kul, de r bliv er det posi tive, og bort fra det
bliv er det nega tive kul.
spæn Hvis afbry dere n "K er · åben·, vil vi ·nok · få indu ceret en
inen vil ikke
ding i mask inen, og voltm etere t vil give udsla g, men mask
e lille , og
afgiv e noge n strøm udov er voltm eters trøm men, der er gansk
inen siges at
pole rne n og spå anke r et vil vær e mege t svag e. Mask
lmot oren for
gå i tomg ang, og der kræv es ikke ande t arbe jde af diese
hidrø rend e fra
at dreje anke r et rund t, end at den skal dække taben e
tabe t. de r
gnidn ingsm odsta nden i lej erne og luftm odsta nden ,sam t
for hver halve
fremkommer ved, at anke rjern et bliv er ommagneti sere t
anke romd rejni ng.
strøm Er afbry deren derim od,so m vist i fig. 55,lu kket , vil
kul eg
men gå fra vikli ngen over komm utato ren til det posi tive
smod stand en,
mask inens +klemme genne m den ydr e kreds__r;:i,e-d belas tning
ren tilba ge til
mask inens +kl emme, det nega tive kul og over komm utato
vikli ngen .
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Voltmeteret angiver spændingen V over mask inens klemmer og
amperemetere t strømmen i den ydre kreds med modstanden R• De tre
størrelser er som for enhver anden strømkreds knyttet sammen ved
0hms lov V= R X A,
= 45 amp. t,k/L --~'/-.~/
Eks. V= 90 Volt, R = 2 ohm, A =
Maskinen yder V x A = 90 x 45 = 4050 wattø

*

p

Formindskes modstanden R forøges A, medens V bliver uforandret. Når A forøges, yder maskinen flere watt, og polerne n og s
på ankeret bliver stærkere, og det betyder, at dieselmotoren skal
have mere olie for at holde det sa~ne omdrejningst al,
Da maskinen har en vis indr e modstand , vil man ogs å få et
spændingsfald i maskinen, når den giver strøm. Dette spændingsfald
trækkes fra den inducered e spænding, således at det~ man aflæser
på voltmete~et: er den inducer ede spænding + spændingsfal det i maskiKaldes den modst and, der findes inde i maskinen :. i ankerledernen.
ne, kul og forbindelsesl edninger for R1 og e.r belastningsstr ømmen
A amp., bliYer udslaget på voltmeteret= (den inducer ede spænding
+ R1 A) volt e Man ser, at når A vokser 9 bliver udslaget på voltmeteret mindre, men va~iationen fra tomgang til fuldlast er ikke særlig
stor.
Forøges magnetisering sstrømmen, forøges den inducerede spænding og dermed udslaget på voltme~eret.
Forøges omdrejnings tallet, bliver den inducer ede spænding
ligeledes forøget, og man f å r større udslag på voltmeteret. I begge
tilfælde vil man ved uforandret modstand R få en større strøm.
Ændres omdrejningsr etningen , må pol erne n og spå ankeret
byttes om, og føl r; elig vil + og + på k le mmerne skifte, og strømmen
vil gå den modsatte vej i strømkredseno
Bibeholder man den c::_;.,,,~ "'cl " 7 :; . .'.:: ""' -:~cl.re jningsretning , men vender magnetisering en, vil+ og+ på klemmerne ligeledes skifte.
Ændres derimod samtidig omdrejningsr etning og magnetiserin g,
bliver+ og+ på klemmerne uforandret •
.Shuntdynamoe n. ( shunt betyde r "at gå ude n om" ) .
Shuntdynamoe n er vist i fig. 56, Den adskiller sig fra
den foran beskrevne dynamo ved, at maskinen selv leverer magnetise-
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ringss trømm en, meden s den fre mmedmag netis erede - beteg nes
i de t f ølgende med f. m. - dynamo fi k magn etise rings strøm men fra en
fremmed
strøm kilde .
Retni ngen for den induc ere de spænd ing og strøm men finde s ved
samme betra gtnin g som ved den f. m. dynamo.
Dynamoens spænd ing vil ligeso m ved den f.m. dyna mo kun ændre
sig lidt fra tomga ng til fuld l a s t , når dynamoen Rører med
konst ant
omdr ejnin gst a l og konst ant magne tiser ing .
For øges dynamoens omd rejni ngst a l, for øges den induc ere de
spænd ing og derme d udsla get på voltm etere t. D.v.s . at magne
tiser ingsspole ns spænd ing blive r forøg et, hvorv ed ma n yderl igere f å
r en
forøg else af dyna moens spæm ding.
Liges om ved den f. m. dynamo kan spænd ingen ogs å forøg es ved
at for0g e magn etiser ingss trømm en .
Stand ses dynam oen,fo rsv in der magne t is er ings strømme n, og pol erne blive r kun gansk e svagt magn etiske . Dreje s dynamoen
i ge n rundt
sa mme vej som før, vil der inducreres en svag spænd ing , de r
send er
str øm gennem magn et vikli nge n og forst ærk er poler ne, hvor efte
r der inducer es en st ærker e s pændi ng , og på den måde v il dynamoen
arbe jde
sig op til en beste mt spænd ing .
Havde man nu i stede t f or dreje t dynamoen mods a t rundt ,
ville .der være bleve t induc er et e n spænd ing i modsa t retni ng,
eg denne
spænd ing ville sende strøm genne m magne tvikl ingen i modsa t
retni ng,
og det vil sige, a t de for hå ndenværend e sva ge poler helt forsv
inder ,
hvor efter dynamoe n ikke mere kan gi ve spænd ing , før man fra
en fremmed
strøm ki l de har fre mb r ag t nye magne tpole r.
Serie dyna moen.
Seried ynam oen er vist i fig. 57, og den er kende tegne t ve d
,
at anker et og magne t v i klinge n er forbu ndet i serie , såle de
s at mask inens belas tning sstrø m ikke a l e ne gennem l øber anker et, men
også magnetvi kling en , d .v. s . at dynam oens magne tpole r ændr es med belas
tnings strøm men , såled es at stor belas tning sstrø m giver stærk
e
og lille b e lastn ingss tr øm svage magne tpole r, Da stærk e magn
etpol er
giver stor og svage magne tp ol er lille spænd ing, vil det sig
e , at
dynamoens spænd ing stige r med for øget belas tning sstrø m, og
det be-
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og spænding, hvorfor den ikke har nogen praktisk betydning.
Kompounddynamoen.
Både den fremmedmagnetiserede dynamo og shuntdynamoen har en
lille magnetiseringsstrøm i forho l d til belastningsstrømmen. Da strømmen er lille, kan magnetviklingen udføres af tyndt tråd, hvorfor der
kan blive plads til mange vindinger, så at man a ll igevel f år det fornødne antal amperevindinger til dynamoens magnetisering. Ved seriedynamoen bliver
belastn i ngsstrømmen anvendt til magnetiseringen,
og man må derfor benytte sværere tråd til magnetviklingen, hvorfor
denne kommer til1 at bestå af færre vindinger.
Kompounddynamoen er kendetegnet ved, at den har to magnetviklinger. Den ene vikling består af en tynd tråd med mange vindinger
eg er tilsluttet som magnetvikl i ngen ved den fremmedmagnetiserede
dynamo eller shuntdynamoen. Den anden vikling består af en svær tråd
med få vindinger, og den er tilsluttet som en serievikling, d.v.s.
at den gennemløbes af dynamoens belastningsstrøm.
Denne sidste
vikling giver enten magnetisering imod eller med den førstnævnte vikling, og dynamoen kaldes derfor i de to tilfælde mod-henholdsvis
medkomp ounde:Peit •.
I fig. 58 er vi.st en modkompounderet shunt dynamo. Formindskes
belastningsmodstand e1 }1' stiger be las tningss trømmen, hvorved den forhåndenværende magnetisering bliver mindr~ og dermed falder spændingen,
cgbelastningsstrømmen bliver mindre, d.v.s. at den modkompounderede dynamo i sig selv modvirker en overbelastning. Dynamoen har sin største spænding ved tomgang.
I fig. 59 er vist en medkompounderet shuntdynamo. Denne dynamo har den egenskab, at magnetiseringen og dermed spændingen stiger
med stigende belastning. Som tidligere omtalt, har enhver dynamo et
spændingsfald fra tomgang til fuldlast. Ved den medkomp ounderede
dynamo bliver dette spændingsfald altså modvirket af medkompounden,
og man kan indrette maskinen således, at medkompounden netop ophæver
spændingsfaldet i maskinen, hvorved den får samme spænding· ved tomgang'' og fuld last.
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Dynamotyp er i dieselmat erielle t.
De i Statsbane rnes diese l mat e rie l anvendte dyna moer er af
følgen de typer:
Ho veddynamoe r ne i Mo, Mk, Mb, Ms og Mp er fre mmedmagne t is erede.

Hjælpedyn amoerne i Mo, Mk , Mb og Ms er fre rnmedmagne tiserede
med både med - og modkompound.

Hj ælp edyna moerne i Mp er selvmagne t i s e re de.

Eksempel : En hj æl pedynamo i en Mo-v ogn har i var m tilstand
en saml e t modstand på 0,0565 ohm i anker, vendep ol er og med kompound e Modstanden i shuntviklingen er 20, 9 ohm, og shuntstrøm me n er 4,3 amp .
Jerntab s amt gni dnings - og ventilatio nstab er
600 watt. Spændinge n er 90 volt.
Udr egn d0n afg ivne effekt , det samlede tab
sa mt de n effekt, der må tilf øres dynamoen fra
diese l motoren ved tomgang 1 ½ l ast , der er 72
amp. og fuld l ast , der er 14 5 amp. Der regnes
med , at h e l e strømmen går over medkompounden.
Udregning en opstilles i et skema.
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Den i sidste rubrik udregnede tilførte effekt bliver leveret af dieselmot oren.
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r t o r e re
~hunt mot oren.

I fig. 60 er vist en motor , hvor magn etvik linge n er fors motobunde t para llelt til anker e t, og når dette er tilfældet, kalde
1
11
ren for en shunt motor (shun t bety der at gå uden om' ) .
Når der går strøm i anker viklin gen, som angiv et ved piles, og disse
spids erne, vil man på anker et få danne t magnet pol erne n og
er sig i
vil sammen med de faste magne tpole r bevir ke, at anker et drej
den ved pilen angiv ne retni ng • .
Nu ved vi fra tidli g ere, at der vil induc eres en sp ændin g
vil søge
i anke ret, når dit dreje r r und t i et magne tfelt , og at denne
men,
at fremb ringe en strø m, der vil modvi rke drejn ingen . Da strøm
ved pilen
der tilf øre s motor en fra nette t, dreje r anker et rundt i den
genangiv ne retni ng, og den induc erede spænd ing vil s en de en strøm
to strømnem anke ret, der vil dreje det den mods atte vej rundt , må de
modsa t
me og dermed netsp ændin gen og den induc erede spænd ing vær e
erede
rette de . Den induc erede spænd ing kalde s derfo r også den induc
V eg E er
mo dspæn ding og beteg nes ve d E. Netsp ændin gen kalde s V. Da
der virrette de mod hinan den, vil V-E være den r esulte rende spænd ing,
en for R , vil d en
ker på motor en. Kalde s modst and e n inde i motor
.. V-E
strøm A, motor en optag er, være beste mt ved A =- y •

Giver man motor en me re at trække , vil den løbe langso mme re
A størr e.
rundt , me n det bety der, at E blive r mindr e og dermed V-E og
spå ankeDa motor en såled es optag er mere strøm , bliv~ r po l erne n og
Når
ret stærk er e , hvilk et giver en kraft igere drejn ing af anke ret.
at forøg e
motor en blive r stærk er e belas tet, s ørger den altså selv for
blive opanker ets drejn ingsm omen t, såled es at de t forøg ede krav kan
og når
fyldt . Den effek t, motor en optag er, er beste mt ved V• A watt,
et passe r
A blive r størr e, blive r de n opt agne effek t også st ørre, hvilk
Mods at,
godt med, at ma n netop havC!.fie givet motor en mere at trækk e.
hvorhvis motor en blive r aflas tet, vil den løbe op i omdr ejnin ger,
t V· A
ved E forø ges og V-E og A for minds kes, og den optag ne effek
watt blive r mindr e.
Varia tione n i ~mdr ejning er pr. minut fra tomga ng til fuld
last er lille for en shunt motor e
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del af den modstand, der er vist i s eri e med magnetiseringsviklingen,
vil E vokse og V-E og A blive mindr e . Når A bliver mindr e, kan motoren ikke udvikle det samme drejningsmoment som før, hvorfor den løber
langsommere. Herved falder E, hvorved V-E og A ig e n antager de oprinde lige værdier, d.v.s. at motoren løber langsommere, når magnetiseringen forst ærk es . Omvendt vil motor en løbe hurtig;ere, når magne tisering e n svækkes .
Når motoren står stille, er E nul. R er som regel lille,
og derfor vil A blive stor, hvis man s ætter ful d spænding på en stille stående motor. Lidt st ørre motorer 1 der er belastede allerede under
starten, må derfor startes ved hjælp af en igangsætter, der består af
en modstand, der indskydes i serie med ankeret. Man får da et spændingsfald i igangs æt ningsmodstanden, såle de s at ankeret ikke bliver
udsat for den fulde sp ænding . Efterhånden som motoren l øber op i
omdrejninger, vokser E, og man ka n da udskyde igangs ætningsmodstanden,
hvilket som regel sker i flere trin. Magnetviklinge n tilsluttes, s å
den straks får fuld spænding, hvilket giver det bedste drejningsmoment und er starten.
Vendes strømmen i mag ne t viklingen, bliver motorths magnetpoler N og S ombyttede, og a nkeret vil derfdr løbe modsat rundt.
Bibeholdes magnet iseringen som oprindelig , me n v e ndes derimod strømmen i ankeret, vil magnetpo l erne n og sp å ankeret blive ombyttede,
og ankeret vil også i dette tilfælde l øbe den anden vej rundt. Vend es
nu str ømmen både i magnetviklingen og ankeret, vil både magnetpolerne
N og S samt n og s blive ombyttede , hvorfor ankeret vil blive ved
med at l øb e samme vej rundt.
Seriemotoren.
I fig. 61 er vist en seri em otor. Den er kendetegnet
ved, at ankeret og magnet vik lingan er i serie.
Lige som ved shuntmotoren er den strøm, en seriemotor optager, bestemt ved A = Y:-E. Skal motoren pludselig tr ække mere,
R
vil den begynde at l øb e langsommere, hvilket vil me dfør e , at E bliver mindr e , medens V-E og A bliver større, hvilket er i overe nsste mme ls e med , at mot oren skal yde st ørre afgiven effekt. Når A bliver
større, bliver mag n etis e rin gen stærkere, og det medfører, at E blii.ver større og V-E og A mi ndr e , men herved falder omdrejningerne og
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dermed E, hvorv ed V--E og A stige r igen. Ved forøg elsen af
t.
belas tning er altså strømme n stege t og omdr ejning erne falde
Hvis motor en aflas tes, vil den løbe op i omdr ejnin ger, og
medfø re, at omA og magn etiser ingen blive r mindr e, hvilk et igen vil
ing
drejn ingst all e t stige r yderl igere , fordi en mindr e magn etiser
medf ører, at motor en løber op i omdr ejnin ger.

Serie moto ren har altså den egens kab, at hvis den belas tes,
grund af
løber den langso mmer e, men har et stort drejni ngsm omen t på
ejnin ger,
en st':8rk magn etiser ing. Aflas tes den, løber den op i omdr
gstal let
og ved tomga ng løber den ligef re m løbsk , d.v.s . at omdr ejnin
r magn etiblive r ved med at stige uden begræ nsnin g. Som regel blive
at næste n
serin gen så svag, at E bliv e r meget lille , og det medfø rer,
der
hele netsp ændinge n virke r på komm utator en, og s å får man det,
til
kalde s runds lag, d.v.s . at det slår over og brænd er fra lamel
og det medf ører, at sikrin gerne brænd er over.
lame l,
Serie moto rens omdr e jning stal kan forøg es ved feltsv ækni ng.
tning sstrø m
Slutt es konta kten F i fig. 61, vil en del af motor ens belas
en. Felte t
gå over modst anden M og a ltså uden om magn etiser ingsv ikling
betyd er, at
blive r alts å s vække t, og vi ved fra det foreg ående , at det
motor ens omdre jning stal forøg es.
Ved start af en seriem otor må man ligeso m ved shunt moto ren
anven de en igang sætni ngsm odsta nd.
Ombyt tes+ og+ på motor ens tilslu tning er, vende s strømmen
. Skal
både i anker og f e lt, og anker -a t vil da løbe sa mme vej rundt
anker e t
anker et løbe modsa t vej rundt , må strøm men vende s enten i
eller i felte to
Af det for egåen de fre mgår, at serie moto ren ikke egner sig
tet.
for anven d e lse på stede r, hvor motor en kan blive helt aflas
otore r i
Serie moto ren er derim od veleg ne~ til banem otor, og alle banem
I fig. 62
Stats baner nes diese lelek trisk e mate riel er s eriem otore r. otor, som
er skema tisk vist et arran geme nt med hoved dyna mo og banem
her ikke
det anven des f.eks . i Mo-vo gnene c Ved igang s ':Btning er det
ospæn nødve ndigt at anven de en i gangs ætnin gsmo dstan d, fordi dynam
r utildinge n i begyn delse n er lille , s å le des at strøm men ikke blive
s stor,
ladel ig storo Strømmen vil dog i begyn delse n være forho ldsvi
drejn ingsm oog det vil give kraft ige magne tpole r og derme d stort
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ment i banemotoren, og det vil sige, at man har ·god tr ækkra ft under
i gangsætningen. Efterhånden som togets hastighed og dermed banemotorernes omdre jningst a l forø ges, f a ld er strømmen. Ved de.ls at forøge
dy namoens omdrejningstal og de ls at fo rstærke dens magne tisering,
løftes dynamospændingen og de r med banemotorstrømmen igen. Ved en
hastighed på 55-60 km/time tr æde r feltsvækningen automatisk i funktionved Mp indkob les feltsvæknin gen af føreren - og a f udtrykket A =
.
h
ses, at A b liver større, fordi E bliver mindre . Når A bliver større,
bliver effektert V. A watt større, og tr ækkraften forøges.
Ved et beste mt omdrejningstal og en bestemt magne tisering
af dynamoen vil der være en bestemt spænd ing V på banemotorens klemmer,
V~E
og det ses af A = R' at strømmen A i banemotoren og dy namoen er bestemt af den inducere de mo~spænding E i banemotoren. Da E vokser med
voksende omdre jningsta l for banemo toren, og ba ne motor ens omdrejningstal er et mål for toghas tigheden, får ma n stort E og lille A ved stor
toghastighed og lill e E og stort A ved lill e to ghastighed . Hvis to get
er tungt, er det l ænge om at komme op i hastighed, og det betyd er , at
man i lang tid kører me d stor strøm både i bane motor og dy namo, og
det g iver stor opva r mni ng af begge mask inerne . Id e t R som ovenfor er
modstanden i banemotoren, bliver strømva rmetabet i banemotoren R • A2
watt.
Ved ændring a f banemotor e ns nmdr e j ni ng s~atning be nytter. ma n
~ver a lt i statsba nerne s diese l elekt riske mat erie l at vende strømme n
i magn@tvi klingen.
Kompoundmotoren.
I fi g . 63 er vist en medkompo under et mo tor. Den er kendetegnet ved, at den både har shuntvikling og ser i evikling, og da de to viklinger er tilsluttet således, at de g i ver ma gne tis ering i samme retning, kaldes mo toren medkompoundere t.
Da mo tor en har både shuntvikling og s erievikling, h ar den
også de lvis disse to mo torty pe rs egenskabe r. Shunt motor en er, som forklaret ti dliger e , karakteriser e t ved, at dens omdrejningstal i kke fald er
ret mege t fra tomgang t il fuld l as t, me dens s eri emotore ns omdre jn i ngs t a l fald er voldsomt . Kompoundmotorens omdrejningstal ændrer
sig me re end shuntmotorens, me n det er ikke så ust ab ilt som ved seriemotoren, Hvor meget kompound mot orens omdrejn ingstal ændrer sig af~
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Seriemoto ren er endvidere karakteri seret ved, a t den ved stor belastning har stærk magnetise ring og dermed stort drejningsm oment. Kom'
poundmoto ren har de lvis arvet denne egenskab, og det giver si g f.eks.
udslag i, at den har et stort startdrejn ingsmcme nt. Kompoundm otoren
anvendes derfor specielt, hvor ma n har brug for en motor med gode
startegens kaber. At motoren har gode starte ge nskaber betyder, at
den på k ort tid kommer op på fuldt omdrejnin gstal, så le des at den
altid store startstr øm får en kort va ri ghed .
Kompoundm otoren anvend es til kompresso rer, pump er og ventilator er i de dieselele ktriske vogne, og den anve nd es her med direkte
start, d.v.s. ud en i ga ngs ætn ingsmods tande.
Hvis shuntvikli ngen og serievikli ngen giver magnetise ring
imod hinanden, kaldes motor en modkompo und er et; Denne motor ha r inge n
praktisk betydning , da cten ved for øge t belastning vil forøge omdre~ningstall et , h vilket man i a l mind elighed ikke er særlig interesse ret i.
Eksempel:

En motor optager en strøm på 41 amp. - magne tiserings strømmen med regnet - ved 70 volt. Modstande n i ankeret,
vendepole r og kompound vikling er 0,15 ohm. Shuntstrøm men
er 1 amp ., og shunten er tilslutte t direkte til spændinge n
70 volt. J er n-, ventilat ions- og gnidnings t a b er 140 watt.
Hvor stor effekt afg iver mo t or en til en tilkobl et
pumpe ?
Den opt agne e ffekt er 70 · 41 = 2870 watt
I motore n er der følgende tab:
2
Strømv~rm etab •...•. 0, 15 • 40 = 240 wat t
70
Mag netiseri ngsta b ... 70 • 1 =
Jern-~ venti.:iati.o ns:- OJ!. . ani d= _1-4_0_ _ _
nings~a b.......... ..... .. .
= 450 watt.
Samlede tab •.....•
Den til puopen a fgivne effekt= den tilf ør te
e ff ekt+ de samlede tab= ~870 + 450 = 2420 watt.

Hvis belastning en varer en time, bliver der tilf ørt motoren
en energimængde på 450 watttimer , der omdanne s til varme, og hvis
der ikke i sa mme tidsrum føres 450 watttimer bort fra motor en i for m
af varme med k øleluften ,vil dens temperatu r stige. Stiger t emperaturen ove r en for motoren f astsat temperatu r afhængig af, hvilke isolationsma teria ler der er anvend t til viklingern e , betyder det, a t
maskinen er belastet for hårdt, og hvis i kke belastning sstrømmen kan
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en større motor, der kan tåle at f øre den nødvendi ge strøm.
Er der i motorens tilslutningsledninger anbragt sikringer
af den rigtige st ørre lse; vil de brænde over, ind en mo toren bliver for
varm.
Eksempel:
I fig. 64 a og b er skematisk vist forbindelsen af
i seri e- og parallelstiln~glc dynamo e r ~g banemD~or e r
ling. Dynamoerne er be t egrtet ved Dog banemotorerne ved B.
A og V angiver henholdsvis ampere- og voltmetre der viser
de på t egningen angivne strømme og spændinger. 'Den samlede
modstand i hver af dynamoerne og banemotorerne er 0,05 ohm
og 0,06 ohm. Der ses bort fr a modstand e n i tilledningerne.
Udregn den fra dynamoerne a fgivne effekt samt str ømvarmetab et i dy na moe rne og banemotorerne i serie- og parallelstilling.
Seriestilling.
Hver dynam o afgiver 400 volt • 200 a-;;rip = 80000 watt =
80 kW.
2
Tab i en dyna mo = 0,05 · 200 = 2000 watt.
Tab i en banemotor= 0,06 • 4002 = 9600 watt.
Par a llelstilling ft
Hver dy na mo a f giver 200 volt• 400 amp = 80000 watt~
80 kW.
Tab i en dynamo= 0,05 · • 40 02 = 8000 watt.
Tab i en banemotor= 0,06 • 4002 = 9600 watt.
Man ser altså, a t man ved samme afgiven effekt fra dynamoerne
i de to tilfælde opnår a t få et strømva rmetab i dynamoerne i seriestillingen, der kun er en fj erdede l af str ømvarmetabet i dynamoerne
i par allelstillingen . Str ømvarmetabe t i banemotorerne er ens i de
to tilfælde.
Detailler vedr ørende elektriske ma s k iners opbygning.
For an blev det angivet, a t ma n ikke a nvender ringankre, men
tromleankre. Et sådant anker består af en tromle af jern, hvori der
er skåret noter på langs , og ankerviklingen l ægges nede i noterne•
Dette er antydet i fig. 65 , hvor der er vist et anker med en lille
del af viklingen indt egnete I fig. 66 er vist e t tværsnit i en
not fra et f ærdigviklet a nker o
Den del af ankerviklingen~ der ligger i noterne, kaldes
spolesiderne. En ankerspole har altså to spolesid er. Ved tromleankeret ligger en s poles to spolesid er, s å l edes a t de r kan blive in-
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ducere t spændi ng i dem begge. Ved et ringan ker ligger spoles iderne
ikke i noter, men den ene spoles ide ligger uden på ankere t, medens
den anden spoles ide ligger på indersi den af den cylind er, der danner
ankerj ernet, og da denne sidste spoles ide ikke kommer ind i maskin ens
magne tfelt ved ankere ts drejnin g, bliver der ikke induce ret nogen
spændin g i den. Allige vel går der strøm i den, når maskin en er belastet , og der kommer følgel ig et strømv armetab i den, der medvir ker
Denne ulempe findes altså ikke ved tromle til maskin ens opvarm ning.
ankere t.

Den del af ankere t, der li gger mellem notern e, kaldes tænder ne. I noterne ligger anke rled erne: og når ankere t drejes rundt i
maskin ens magne tfelt, vil der, som vi har set, blive induce ret en
spændi ng i ankerle derne. Tænder ne, der består af jern, ligger paralie1t med ankerle derne i notern e, og når der ved ankere ts drejnin g
bliver induce ret en spændi ng i ankerle derne, vil der samtid ig blive
induce ret en spændi ng, der vil frembr inge en strøm på langs af tænder ne. Som bekend t vil enhver strøm give anledn ing til et strømv armetab, og strømm en i tænd erne vil derfor give en opvarm ning a f ankere t.
For at undgå strømm en i tændern e bliver ankere t udført af ca.
1 mm tykke plader med papir på den ene side, som vist i fig, 67.
Et anker kommer til at bestå af mange plader , der ved fftørre . maskiner samles på et nav. Da strømm en på grund af papirm ellemlæ get ikke
kan komme over fra plade til plade, kan der ikke komme nogen strøm
på langs i tænder ne.
Betrag tes f.eks. fig. 56 ses, at når en kommu tatorlam el
passer er et kul, sker der følgend e med en ankers pole, der er tilslu ttet lamelle n:
1. Før kommu tatorlam ellen r ører kullet , går der strøm i
ankers polen i den ene retning .
2. Når la me ll en kommer ind under kullet , og dette samtidig berøre r den foranli ggende lamel, hvorti l den
betrag tede spole også er forbun det, er spolen kortslutte t. Strømmen i spolen holder ikke pludse ligt
op med at løbe, men bliver ved med at løbe rundt i
sig selv som en cirkula tionsst røm, medens den er
kortsl uttet.
3. Når den foranli ggende l ame l ikke mer e berøre r kullet ,
er spolen ikke l ængere kortsl uttet, og spolen skal
føre strøm i modsat retning af den und er 1. angivn e.
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med, at kortslutningen af spolen er forbi, får man gnistring ved
kullene. For at undertrykke cirkulationsstrømm en og forhindre gnistringen forsynes dynamoer og motorer med de såkaldte vendepoler, der
anbringes mellem hovedpolerne og bliver magnetiserede a f ankerstrømmen.
De foran i figurerne viste dynamoer og motorer er alle vist
som to~polede maskiner. I praksis anvendes for det meste maskiner
med flere poler. Antallet af poler på en maskine er dog altid deleligt med 2, således at der er lige mange nordpoler og sydpoler. Som
regel bliver maskinerne forsynede med ligeså mange børster, som der
er poler, og alle plusbørsterne og alle minusbørsterne bliver forbundet indbyrdes, således at maskinen udadtil kun får een plusklemme
og een minusklemme~
Ved en to-polet ma skine skal ankeret drejes en hel omdrejning,farm en ankerleder kan passere både en nordpol og en sydpol.
Ved en fire-polet maskine skal ankeret kun drejes en halv omdrejning,
for at en ankerleder kan passere både en nordpol og en sydpol.
I fig. 68 er vist en kommutator.
Må 1 e a p p a r a t e r .
!gi.peremetre.
Den mest anvendte apparattype er drejespoleinstrume ntet, der
er vist i fig. 69. Det består af en fast permanent magnet NS, og
imellem dennes polsko er anbragt en cylindrisk kerne af almindeligt
jern. Denne j~nkerne er fast i forhold til magneten. Mellem jernkernen og magnetens polsko får man to luftspalter, hvor magnetfeltet
er lige stærk overalt. -Se også fig. 14. Det bevægelige system bestå:t'.'
af en aluminiumsramme, der er forsynet med pinoler, så rammen kan ophænges bevægeligt. På aluminiumsrammen vikles en tynd tråd, så man
får dannet en spole. Spoleenderne sættes i forbindelse med to spiralfjedre, der anvendes til at holde systemet i en bestemt nulstil_ling. Spiralfjedrene må ikke være i elektrisk ledende forbindelse
med aluminiumsrammen. Aluminiumsrammen anbringes således, at de to
sider af den kan bevæges i de to luftspalter mellem magnetpolerne
og jern~ernen. I forbindelse med aluminiumsrammen er anbragt en
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det sted, hvor viseren står, når . der ikke er strøm i spolen på aluminiumsram men. Angrebs punktet for den ene af spiralfj edrene kan forskydes~ så led es at man kan få overenss temmels e mellem viserens nulstilling og skalaens nulpunk t.
Sendes strøm gennem spiralfj edrene og spol en i den ved pilene viste retning, vil spolen danne polerne n og s, og viseren vil bevæge sig i den angivne retning . Ved drejning en vil spiralfj edrene
b live spændte , og polerne n og s formår derfor kun at dreje rammen
og dermed viseren en vis vinkel. Forøges strømme n i spolen, bliver
n og s stærkere ,og vinkeldr ejningen bliver større.
Drejesp oleinstr umentet har den egenskab , at afstande n på skalaen mellem stregern e O og 1 er den samme som af standen mellem f.eks.
stregern e 9 og 10.
Hvis den permane nte magnet i tidens løb ændrer sin magnet iske styrke, vil man ikke mere få det samme udslag for en bestemt strøm
i spolen. Derfor bliver magnetan , inden den anbr inges i måleapp aratet,
behandl et på en sådan måde, at den magnetism emængde , der bliver tilbage, meget nær forblive r uforand ret i tidens l øb.
Sendes strømmen den anden vej gennem spolen, vil viseren slå
ud til modsat side. Mange apparate r har nulpunk t ved den ene ende af
skalaen , og man må derfor ved disse apparate r overbev ise sig om, at
apparat et forbinde s rigtigt, da ma n e llers får bag l æns udslag. Apparatets klemmer er da mærkede med+ og+.
Når aluminiu msramme n drejer sig, vil der, så længe den er i
bevægel se, blive inducere t en spænding i den, der vil fre mb ringe en
cirkula tionsstr øm i ramme n , og denne strøm vil som altid, når der er
tale om induktio n, modvirke bevægel sen. Resulta tet af cirkulat ionsstrømmen s bremsend e virkning bliver, at viseren med aftagend e hastighed bevæger sig henover skalaen og standse r på det rigtige sted
uden at svinge.
For at få det bevægel ige system til at bevæge sig let og for
små påvirkn inger fra magnetfe lt et ns bliver der til systeme t dels
anvendt en let a luminium sramme og dels vikles spolen af en tynd tråd,
og man kan derfor kun sende meget svage strømme gennem apparat et.
Vil man derfor måle en større strøm,en d apparate t kan tåle, må man
anvende det i forbinde lse med en shunt. En shunt er en modstan d, der

- 33 og appa ra t forb inde s
inde hold er færr e ohm end må l eapp arat et. Shun t
ag for 0 ,l amp. i
som vist i f i g . 70. Give r appa r atet fuld t udsl
, ti lp asse r man shun ten,
dets spol e, og skal man må le en strøm på 100 amp
t gi ve r fuld t udsl a g.
såle des at der går 99,9 amp, i den, når appa rate
r en strøm på 100 amp .
Fuld t udsl ag på appa rate t vil bety de, at der gå
inds kudt . Give r appa ra t et
i den le dnin g , hvor shun t og må leap para t er
i l ed ning en og 0,05 amp.
halv t udsl ag, bety der det, at der går 50 amp.
i spol en.
der har en
Anve ndes appa rate t i forb inde lse med en shun t,
e ampe revæ rd ier.
ande n mod stand , vi l appa rate ts uds l ag bety de andr
e - de såShun t og måle appa rat samt ledn inge rne mell em diss
andr e. Spec i elt må ma n
kald te shun tled ning er - er nø je tilp asse t hver
evne . En shun t, der
ikke anve nd e and re shun tled ning er end de fo r eskr
og fabr ikat , v il i a ler tilp asse t et måle appa rat af en best e mt type
appa rate r af samme
mind e ligh ed kunn e anve ndes sammen med a lle må le
type og fabr ikat .
ører r um, har
I de moto rvog ne , der har ampe reme tre i begg e f
de forb inde s som vist
be gge amp er emet rene som rege l fæll es shun t , og
i fig. 71.
trum ente t
For uden drej espo lein stru men tet ska l blød tjern sins
vist i fig. 72 . Det
omta les. App arate ts prin c i p i elle indr etni ng er
e af et styk ke jern f aste syste m best år af en spol e, og det bevæ gelig
s i g om en akse l R,
blik med en vise r og et stem pel, der kan bevæ ge
spir alfj ede r hold es
der st år vink elre t på papi reto Ved hjæl p af en
--, når der ikke går
vise ren i en best emt st illin g •- nu ls ti llin gen
dann er den et mag netstrøm i spol en. Send es der strøm genn em spo len,
herv ed spæn des fjed efelt , der vil suge jern blik ket ind i spol en, og
stil ling på ska laen .
ren. Udsl aget s stør rels e ang i ves ved v i sere ns
get, og jern blik ket
For øges strøm men, bliv er spol e ns mag netfe lt forø
s stram ning stan dser
kan træk kes læng ere ind i spol en,im den fjed eren
bevæ gels en.
jo l ænge Afs tand en mell e m de l estre gern e voks er på skal aen,
afsta nden me llem
re man komme r bort fra nulp unkt et, d. v. s . at
stre gern e 9 og 10.
dele streg erne 0 og 1 er mindre end me lle m dele
l man derf or have
Skal appa rate t anve nd es med g odt resu ltat , ska
et stor t uds l ag på sk a l a en,

- 34 Vende s strøm men i spole n, vil viser en forts at slå ud til
vende rn
samme side på skala en, idet både spole ns og jernb likke ts poler
Når appa ratet gør udsla g, vil viser en stå og sving e, inden
en brems e
den falde r til ro. For at forhi ndre dette er der anbra gt
el, der
på det bevæ gelige syste m. Denne kan f.eks . bestå af et stemp
bevæg er sig i en cylin der uden at berør e dens vægge .
,
Også dette appar at kan anven des i forbi ndels e med en shunt
Voltm etre~
De foran beskr evne appa ratty per-d rejes polei nstru ment et
også anog ~lød tjern instr umen tet-,d er anven des som amptr emetr e, kan
ter er i alvende s som voltm etre. Mods tande n i de omtal te målea ppara
en lille
mind eligh ed kun nogle få ohm, og da appar atern e kun kan tåle
appa rater
strøm , kan man ikke uden vider e tilsl utte et af de omta lte
ndels e med
som voltm eter. Måle instru ment et tilslu ttes derfo r i forbi
i fi g. 73 ~
en formo dstan d, når det skal anven des som voltm eter, som vist
Beny tter man en for modst and med mange ohm, få.r man en lille
man en
strøm gennem målea ppara tet og derme d lille udsla g. Beny tter
d et størr e
formo dstan d med færre ohm, får man en størr e strøm og derme
den spænudsla g på måle appar atet. Form odsta nden må derfo r passe til
formo<lding, der skal måles ,og til måle appar atet . Man skal kende
volt 5 hvilstand en for at vide, hvad målea ppara tets udsla g betyd er i
ket fremg år af det følge nde.
Den spænd ing, der skal måles , kalde s V, og strøm men i forformo dstan d
modst and og mål~ appar at kalde s A. Den samle de modst and i
R har en be og målea ppara t kalde s R. Af ohms lov fås V= R•Aø Da
r de::.~ et be -stemt værdi , vil man se, at til en beste mt spænd ing a~wre
stemt udsla g på måle appar atet.
en strøm
Eksem pel: Et målea ppara t giver fuldt udsla g for
på O,l amp. I forbi ndels e med en formo dstan c
skal det anven des til spænd ingsm åling, Den s 8n~
lede modst and i målea ppara t og for modst and eT
1000 ohm. Hvormange volt svare r til fuldt
udsla g på måle appa ratet ?
Da V = R • A, blj_ve r spænd ingen ved fuld t
udsla g 1000 • 0,1 = 100 volt. Det vil sige, at
hvis appar a tet med formo dstan d blive r tilslu t-tet eri spænd ing p å 100 volt, giver appa ratet
netop fuldt udsla g.
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samog der er da på den angiv et, til hvilke n spænd ing den kan anvend es
men med det pågæld ende målea pparat J
Ved mindre spænd ing kan formo dstand en være indbyg get i
målea ppara tet, ligeso m shunte n ved mindre strømm e kan være indby gget.
Deuta hastig hedsm åleren .
Hastig hedsm åleren er vist skema tisk i fig. 74. Den består
a f en perma nent mag net NS, der drejes rundt ved et træk fra vognB.
hjulen e. Melle m magne tens poler er anbra gt en cylind risk jernke rne
sig
C er et bæger formet alumin iumsem ne, hvis cylind riske væg befind er
i me ll emrummet mellem magne tpoler ne og jernke rnen. Til a lumin iumsen
bæger et, der er ophæn gt dreje ligt, er fastg jort en viser, der af

spira lfjede r holdes over skalae ns nulpun kt ved stilst ~nd.
Dr ejes magne ten rundt, vil der i alumin iumsb ægere ts
e
cylind riske væg blive induc eret en spænd ing, der fremka l der strømm
i vægge n, Fra tidlig ere ved vi, at disse strømm e vil søge at hindre
magne tens drejni ng. Da i midler tid alUmi niums bægere t er ophæn gt drejeligt, kan det ikke hindre magne tens drejni ng, men vil i stede t for
t
selv blive drejet en vis vinke l, indti l spira lfjede ren blive r spænd
så meget , at den holde r ligevæg t med det drejen de momen t. Drejes
en
magne ten hurtig ere r und t, bliver den induce rede spænd ing og strømm
stærke re og dermed det drejen de moment krafti gere, og det vil sige,
at visere n bevæg er sig længer e hen over skalae n, inden spira lfjede
ren blive r spænd t så meget , at den kan holde ligevæ gt med det drejen
de momen t.
Akkum ulator er.

Akkum ulatore r anvend es til opbev aring af e l ektr is k energ i
t~l brug for senere anvend e lse. Det er en kemisk virkni ng ved den
e~ekt ris ke strøm , der ligger til grund for anven delsen af akkum ulatore~, id et der både under opladn ingen og afladn ingen sker kemisk e
proce sser i den .

I det følgen de skal omtale s blyakk umula toren og jernnikke l (Nife) akkum ulator en.

--~ . -
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En celle i en blyak kumu lator bestå r af et kar, der i Stats
anbra gt
baner nes rulle nde mate riel er af ebon it. I dette kar er der
med forto blypl ader, plus- og minu splad erne, og karre t er fyldt op
leden de.
tynde t svovl syre, der har den egens kab, at den er elekt risk
Syren s styrk e angiv es ved dens vægtf ylde, og forho ldet er
er stærk ,
det, at når syren er svag, er vægtf ylden lille , og når den
man taler
er vægtf ylden stor. Målee nhede n for vægtf ylde kalde s, når
eller
om syren i akkum ulato rer, for beaum egrad er. Syren s vægtf ylde
vist i
dens beaum egrad er finde s ved hjælp af en flyde vægt, der er
olben ,
fig. 75. Ved hjælp af gumm ibolde n kan syren suges op i glask
ylden er
og ~eaum egrad erne aflæs es på flyde vægte ns skala 1 idet vægtf
Ved lille
bestem mende for, hvor dybt flyde vægte n synke r ned i syren .
af flyde vægtf ylde synke r flyde vægte n dybt, medens kun en mindr e del
vægte n er nede i syren ved stor vægtf ylde.

Når celle n er helt aflad et, er begge blypl adern es overf lai karder omdan net til et gråt stof, der hedde r blysu lfat, og syren
ret er tynd.
I fig. 76 aer vist en helt aflad et celle .
I fig. 76 b er celle n vist under oplad ning. Strøm men senStrøm men
des ind i celle n ved plusp laden , og går ud ved minus plade D.
der sker
går altså i syren fra plusp laden til minus plade n, hvorv ed
og brint
det, at der af syreo pløsn ingen udsk illes ·ilt ved plusp laden
lfate n
ved minus plade n. Ved plusp laden vil ilten bevir ke, at blysu
forbi ndeldeles i bly og sulfa t. Blyet og ilten vil s~mmen danne en
t meget
se, der hedde r blyo veril te (en forbi ndels e, hvor der er bunde
Sulfa ten
ilt i forho ld til blymæ ngden ), der af farve er mørke brun.
Ved denn evil sammen med vande t i syreo pløsn ingen danne svov lsyre .
også blive
gativ e plade vil blysu lfate n under indvi rknin g af brint en
nogen ny
delt i bly og sulfa t. Her vil blyet imid lertid ikke indgå
af farve .
forbi ndels e, men vil blive tilba ge som rent bly, der er gråt
begge
Brint en vil sammen med sulfa ten danne svov lsyre . Da der ved
plade rne danne s svov lsyre , blive r syren stærk ere.
Når ladni ngen har varet en tid, er en stor del af blysu lvil
faten omda nnet, og en del af den ilt og brint , der frigø res,
lfat.
ikke kunne komme i konta kt med den reste rende mængde blysu
lærer på
Ilten ,..g brint en vil derfo r efterh ånden sætte sig som luftb
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plad erne , og når en luftb lære er blev et for stor
sker en ret kraf tig
Man vil derf or efte r en tids forlø b se, at der
som om batt erie t
luftu dvik ling ved begg e plad erne ; og det ser ud,
stige nde strø msty rke.
koge r. Luft udvi klin gen bliv er kraf tige re med
fort s ætte s en tid efte r,
For at få cell en helt opla det, skal ladn inge n
at luftu dvik ling en er begy ndt.

gnin g og
Da ilt og brin t er eksp losi onsf arlig , er toba ksry
idere skal der være
brug af åbe n ild i batt eriru m forb udt, og endv
god ven tilat ion i batt eriru m .•
på plus I fig. 76 c er cell en vist opla detc Ove rflad en
brun , . medens der er rent
plad en er omda nnet t -il blyo veri lt e , og farv en er
farv e, og syre n er
bly på over flad en af minu spla den, der er grå af
blev et stær kere .
var ing en
Da cell en var afla det, var plad erne ens, og der
gen er de blev et forspæn ding sfor skel imel lem dem, men unde r opla dnin
sfor skel i mell em
skel lige , hvil ket medf øre r, at der er en spæn ding
vist i fig. 76 d
dem, såle des at cell en nu kan afgi ve strøm . Som
gsm odst ande n til minu sgår strøm men nu fra plus plad en gennem bela stnin
Strøm men går a lts å
plad en og genn em syre n tilba ge til plus plad en.
der var tilfæ ldet
nu mods at vej gennem syre n i forh old til, hvad
n besk revn e proc es
unde r opla dnin gen. Dett e med føre r, at den fora
s. at både blyo veri lten
for opla dnin gen fore går i modsa t retn ing, d.v.
nnet til blys ulfa t.
på plus plad en og blye t på minu spla den bliv er omda
ding vari I fig. 77 a og b er vist , hvor lede s cell ens spæn
ding en ved opla dnin g
erer unde r op- og afla dnin gen. Det ses, at spæn
går stig ning en lang hurt igt stig er til ca. 2 volt , og dere fter fore
dett e tidsp unkt
somm ere, indt il spæn ding en er ca. 2,3 volt . Ved
ford i luftu dvik ling en
begy nder spæn ding en i gen at stig e ret hurt igt,
. Få grun d af luft ved plad erne nu er begy ndt a t gøre sig gæld ende
re, og det med føre r,
bo'h lerne er plad erne s virks omm e area l blev et mind
gennem cell en.
at der skal stør re spæn ding til for at få strøm
imal t 2,75 volt .
Spæn din€ en stig er ved fort sat ladn ing til maks
meg rade r.
Cell en er nu opla det,o g syre væg tfyld en er 24 beau
en mege t
Begy nder man afla dnin gen af cell en, vil spæn ding
til 1,8 volt • .
hurt igt fald e til ca. 2 volt og der efte r l angs omt
ford i c e lle n ikke kan
Ved denn e spæn ding stan dse s af l a dnin gen, dels
en er blev et for lav
tåle at bliv e af l adet mere , dels ford i spæn ding
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spændi ng o Når cellen er af l adet til 1,8 volt, er syrevæ gten 18
beaume grader~
I det for egående har der udelukk ende været talt om en enkelt celle, og vi har set~ at dens spændi ng under afladni ng er can
2 volt. Har man brug for et akkumu l a torbat teri mod en spændi ng, der
er højere end 2 volt, kan dette opnås ved at anvend e flere celler og
forbind e dem som v~st i fig. 78. Her er plus i den ene celle for bundet til minus i en anden celle, og den resulte rende spændi ng i batteriet bliver summen af de enkelte celler3 spændin gn Denne forbin delsesm åde kaldes seriefo rbinde lse. Har alle cellern e samme pladestørre lse, sålede s at de hver for sig kan belaste s me d samme strøm
f.eks. 20 ampc, vil det i fig. 78 viste batter i også kun kunne bel astes med 20 amp .

I fig. 79 er vist en anden måde a t forbind e c e llerne i et
batter i på. Her er a ll e pluspla derne forbun det indbyrd es og a lle
minusp laderne indbyrd es . Batter iets spændi ng bliver den samme som
de enkelte cellers spændin go Denne forbind elsesm åde ka ldes parall elforbin delse, Pladea realet er bestemm ende for, hvor stor en strøm en
celle kan t å le, og da ved paralle lforbin delse alle p~uspl ader og a lle
minusp lader hver for sig er forbun det indbyrd es, kan batter iet tåle
en strøm, der er summen af den strøm de enkelte celler kan tåJ.e ~ Er
denne f ,. eks. 20 amp ., kan batter iet i fi g. 79 tåle 80 amp
0

Et batter is kapaci tet angive s i ampere ~imero Har et batter i
en kapaci tet på 180 ampere t imer, betyde r det, at batte~ iet kan afgive
en otrøm på 18 amp. i 10 timer, inden sps:mdi ngen falder til 1 1 8 volt
pr. cellen Da kapaci teten er større ved en lille aflades trøm e~d ved
en stor a flad estrøm , vil batter iet ved en aflades trøm under 18 ampc
kunne afgive mere end 180 ampere timer, medens ae-~ ved en af ladestr øm
på mere end 18 amp. ikke kan afR;ive 180 a:nperet::'..mer" Et batter is
kapaci tet angives som regei som ampere t i metall et ved 10 timers afl adn ing . Proces sen i pladern e vil ved sto~ strøm fortrin svis foregå
lige i overfla den, medens det mater i æle, der ligge r lidt dybere i
pladen , ikke i tilstræk kel:!..g gr ad vil få lejligh ed til at deltage i
proces sen. Endvid ere er kapaci teten mindre i koldt ve jr end i
varmt, Et helt nyt batter i har ikke så stor kapaci tet som et batteri, der har været i drift en tid, idet p l aderne bliver porøse og
får større overfla de ved op- og af l adning erne"

.:. 39 Er et batte ri bleve t aflade t med 180 amper etimer , skal det
oplade s med ca. 225 amper etimer , for at det påny kan afgive 180
amper etimer . Det betyd er, at der sker et tab i batte riet, og at man
altså ikke får ligeså meget ud af det, som man kommer i det.
Som allere de omtal t har plus- pg minus plader ne en svamp et
eller porøs overfl ade, hvilk et bl.a. be~yd er, at der er en stor konltaktfl ade me llem plader ne og syren . Ved aflade t batte ri er blysu
fatet endvid ere norma lt tilste de i en sådan form, at det ved en efterfølgen de opladn ing let tager del i den foran beskre vne proce s.
Lader man et aflade t eller delvis aflade t batte ri henst å,
vil syren i batte riet omdanne blysu lfaten , sålede s at den i sted e t
opfor at være porøs og letop løse lig bliver tæt og hård og vansk elig
løseli g ved en efterf ølgen de opladn ing. Det betyd er, at plader nes
virksom me areal og dermed batte riets kapac itet .blive r mindr e. Denne
omdan nelse af blysu lfaten kaldes sulfat ering . Ved gentag ne op- og
afladn inger .af batte riet kan sulfa t eringe n igen ophæv es, hvis den
ikke har vær e t for stærk t fr emskre den. Er batte riet helt aflad et,
er sulfat ering en all erede mærkb ar efter nogle timers forløb . Et afladet batte ri må derfor ~ldrig henstå , men skal str aks sættes til
ladnin g.
Ved et almin deligt blyba tteri blive r plusp laden støbt som en
blypla de med mange fine ribb :er, sålede s at overfl aden bliver stor.
For at gøre pladen s virksom me overfl ade endnu større bliver pladen
op- og aflade t nogle gange , inden den ta ges i brug. Den negati ve
plade støbes som et blygi tter, der udfyld es med en dejg,d er indeholde r en forbin delse af bly og ilt samt nogle andre stoffe r. Når
dejgen er tør, er pladen klar til anven delse.
I fig. 80 er vist en celle set fra oven. Som det ses, er
flere - i figure n 3 - negati ve plade r lodde t på en fælles blyski nne,
n 2der blive r cellen s negati ve pol. På samme måde er flere - i figure
positi ve plade r samle t på en fælles blysk inne, der blive r cellen s
positi ve pol. De negati ve plade r er altid yders t, da de positi ve
plade r vil krumme sig, hvis de anbrin ges yders t. Mellem plader ne
anbrin ges tynde tr æp lader, for at plus- og minusp ladern e ikke skal
berøre hinand en, hvorve d cellen vil blive korts luttet .
Som tidlig ere angiv et, vil der ved opladn ingen udski lles ilt
og brint ve d plade rne, og under den sidste del af ladnin gen vil en
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t tilsam men dann er
del af denne ilt og brin t boble op . Da ilt og brin
et i syre oplø svand , bety der det i virke lighe den, at en del af vand
vil der også forninge n bliv er sønd arde lt og forsv inde r. Endv idere
ikke syre ved
svind e vand ved forda mpni ng,, Derim od forsv inde r der
en synk e i
drif t af batt erie t. Væds kesta nden vil derfo r eft e rhånd
af væds keh,
celle rne, og da plad erne hele tiden skal være dækkede
ikke syre . Hert il
skal der med melle mrum hæld es vand i celle rne, men
e llig slags kan
skal anve ndes dest iller et vand , da uren hede r af forsk
forri nge elle r ødelæ gge plade rneo
i alVed Stats bane rnes dies tlele ktris ke ma terie l anven des
sig fra det
mind eligh ed de såka ldte dur- batte rier, der adsk iller
tive plad er beforan besk revne almi ndel ige blyb atter i ved, at de posi
og røren e er fyld t med
står af ebon itrør med mange indsk ær inge r,
blyra mme , der er
en pulv erfor met blym asse. Ebon itrør ene bæres af en
aflad ning en. De
vulk anis eret, såled es at den ikke delta ger i op- og
t foran . Ved
nega tive plad er er udfø rt på samme måde som besk reve
mods tands dygdenne udfor mnin g af de posi tive plad er bliv er de mere
,
tige over for ryst else r og store lade - og aflad estrø mme
aflad Dur- batte riet har samme spæn dings kurv er for op.- og
batt eri er syre ning som det a l mind e lige blyb atter i, men ved aflad et
beau megr ader.
vægt fylde n 22 beau megr ader og ved opla det batt eri 29,5
typen
De i d .selm ater ielle t anve ndte dur- batte rier er af
?. d.u.r., hvilk et bety der, at der er 8 posi tive plad er i hver celle .
hver moto rvogn
Celle rne anbr inges to og to i batte rika sser ,og til
anven des 17 batte rika sser og altså 34 celle r,

Ni f e -Akk umul atore r.
net
Plad erne best år af tynd e, forn ikled e stålp lade r forsy
år af nikk elmed hull er til opta gelse af den aktiv e masse~ der best
plad e. Vædsken
og jernp ulve r i henh oldsv is den nega tive og posi tive
jelig til at
i celle rne best år af kaliu mh;y droxy dc Vædsken er tilbø
dette kan forudkr ysta llise re på celle rnes låg og yder sider , men
hind res ved at indsm øre celle rne i vase line ~

- 41 Kalium hydrox yd og syre ødelæg ger hinand en, hvorfo r de aldrig
må samme nbland es.
Under opladn ingen stige r spænd ingen til 1,7 vblt, og det
aflade s til ca. 1,0 volt pr. celle , men tager ingen skade af at blive
aflade t til endnu lavere spænd ing.
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