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?tii:-d-eleQ .til .dej personale i distrikter og cen-
tralværkåt~dar,· som har med batterivedligeholclal-

sen at gøre. 
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Akkumulatorer til togbelysning 
----------------===-=-======== 

A. :Batterityper 

-I person-, post- og re.jsegodsvogne anvendes batterier med føl-
gende pladetype~: 
1. Sg og Sn, som er "overfladeplader 11 (plant~plader) som fremstilles 

x) 

x ) 

x) 

og sammenbygges af centralværkstederne. Forskellen på Sg og Sner kun 
s tørrelsen af pladerne, idet Sg-pladen er mindre end Sn- pladen. 

De almindeligst anvendte batterier er af denne pladetype. 
De enkelte akkumulatorcel ler opbygges - alt efter den kapacitet, 

der fordres-af flere eller færre positive og negative plader til 
følgende batterit;rper, hv9"!'.:' tallet angiver antallet af positive 
plader. 
type celler pr. kasse kap~citet i amp. tim. (Ah) 
Sg 2 4 4o 
Sg 4 4 80 
Sg 6 4 120 
Sg 7 4 140 
Sg 14 2 280 
Sn 3 3 lo5 
Sn 4 3 140 

Disse batterier vil efterhånden udgå . 

Hvor særligt forhold gør sig gældende, f.eks. hvor kapaciteten 
ikke rækker til, eller hvor Sg batterierne ikke sl godt kan tåle den 
ladning, de får ved vis8e togdynamoer, idet de taber den virksomme 
masse, 

2. anvendes Dur-batterier, hvor den aktive masse i de positive plader 
er indesluttet i perforerede ~bonitrør, så at den ikke kan løsrives 
og falde ned i bunden af cellekassen. 

Disse Dur-plader købes hos aktieselskabe t Accumulatorfabriken 
i Lyngby, men monteres af centralværkstede~ne. 

Dur-batterier anvendes i følgende typer med pladestørrelse som 
S o- • o• 

Dur 9 med 4 c eller pr . kasse og 180 Ah 
- 18 2 - 360 -
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Disse Dur-batterier vil, efterhånden som de forældes, blive 
erstattet med den nye type med s amme pladest~rrelse. 

3. Dur PG, som er en forbedret udgave af Dur typen, hvor ebonitrørene 

er erstattet af rør af et plasticmateriale, hvorved batteriets kapa-
citet - med s amme pladeantal - stiger med ca. Jo;~ og holdbarheden, 
på grund af den r elative mindre belastning , -stiger tilsvarende. 

Dis s e Dur PG ylader leveres af A/0 Accumulatorfabriken, men 
s amles af centra lværkstederne . 

Ba tterier af denne type findes i 2 s tørrelser: 
Dur 9 PG, 4 c eller pr . kas se ca. 234 }h 

- 18 2 470 -. 

B. Mærkning af ba tterier 

Da et akkumulatorbatteris godhed og kapacitet er bestemt af 
den då rligste ba ttericelle eller akkumulatorkas se i batteriet, og 
kapaciteten a f tager med cellens alder, turde det være indlysende, at 
man bør tils træbe, at de enkelte batterikasser indenfor samme batteri 
er a f omtrent s amme a lder. En stor del af de uheld, man har haft med 
t ogbelysningen s kyldes enkelte , dårlige kas ser i batteriet. 

Desuden er det meget vanskeligt for vær kstederne på økonomisk 
måde at reparere e t inds endt batteri me d ~ass er med stor aldersfor-
s lrnl. 

Af h ensyn h erti l vil batterierne fremtidigt, når de er revideret 
og udgår fra værks t ederne blive mærlcet med 
a ) - batteritypen , 
b) - revis ionsmåned (ang ivet ved månedens nummer~ og -år, 
c) -- bogs tav K (c entralværks tedet, København) eller A ( centralværk-

s tedet, Aarhus), 
d) - nummer - dog kun i København og 
e) lclemmernes polaritet + eller 

Bogstave t K eller A anbringes foran r evis ionstallet, f.eks. 
A 7-54 , der ang iver, a t bat t eriet, der h ører under Centralværkstedet, 
Aarhus , er r evider e t i juli 19 54. 
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De forskellige mærke.r anbringes på de forskellige batteri-typer 

således, som de t er angivet på vedhæftede blad 1 . 
Typen ang ives ikke på Sg2-kasser, da disse udelukkende anvendes 

i S-banens vogne . 
Batteri- nummeret i Centralvær kstedet, København , anbringes i 

forrest e s tødklods. 
Batterier af Pg-typen, der som nævnt efterhånden vil erstatte 

Dur-batterierne , bliver , for at de l e t kan skelnes fra Dur-batterierne, 
forsynet med at iøjnefaldende mær ke , idet de 
i Centralværkstede t, København 7 males røde på hele f orsiden 

og i Centralværkstedet, Aarhus , males gule på hele stødkl•)dsen. 
Disse f a r ver vil bortfalde, når alle Dur- batterier er udve~slede med 
Dur Pg-batterier. 

C. Instruks for batter i ernes samling 
==---==-===============-=-======= 

På grund af batteri-typernes vidt forskellige kapacitet, lade-
strøm og konstruktion samt den kapacite t s nedgang , der sker med 
alderen, skal f øl gende r egler overholdes: 
a. Et batteri må kun sammensættes af batterikasser af samme t:tEe . 
b . Et batteri må kun sammensættes af batterikasser, hvis revision 

er ske t med h ø j e s t 12 måneders fors kel. 
NB . Regl en under a skal ube tinget opfyldes . 

Regl en under b kan natur ligvis først overholdes, når alle 
batterier h ar være t til r evis ion og har f å et revisionstallet 
påmale t, men den bør overholdes i de t omfang, der til enhver 
tid er mulig . 

D. Ledningsf orbindel ser m9llem ba tterikasser 
------------==---=------- ------==---------

Ved de tidligere anvendte batterityper, Sg 6 , Sg 7, Sn 3, Sn 4 og 
Dur 9 anvendte s som bekendt stikker-forbindelser mellem kasserne ind-
byrdes og til vognins t a lla tionen, men efterhånden, s om batteriernes 
kapacite t og derved af.lade - og l ades trømmen bliver større, stræk-
ker disse forbindel ser ikke til . 
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Af denne grund vil der efterhånden blive indført forbindelser 

med kabelsko, som fastspændes med firekantskrue. 

Batterier af typen SG 14, Dur 18 og Dur 18 PG vil få kabelsko-

for~)indelser med 35 mm 2 ledninger, og depoterne skal derfor ligge 

med et passende antal af disse. 
Disse forbindelser vil efterhånden blive indført på alle batteri-

typer, og kl0mmerne på batterikasserne Snog Sg vil derfor i overgangs-

tiden blive indrettet for både stikl~3r og kabelsko, så at begge slags 

forbindelser kan anvendes. 
Fra et givet tidspunkt, s om fastsætt es senere , vil stikker-for-

bindelsen blive fjernet, når batteriet kommer til revision i værkste-

det. 

E . Reservebatterikasser 

Ved de depoter, hvor eftersyn af togbelysningsbatterier finder, 

sted , skal efterhånden sta tioneres et passende antal reservekasser af 

de forskellige typer og med forskellig alder. 
Depotet skal sørge for, at reservekasserne holdes passende op-

l adet, og at de -i det omfang , det er muligt, med passende mellemrum. 

udskiftes med kasser af samme alder i vognene, så at de får nogenlunde 

s amme benyttelsess t ed som disse; ellers vil deres alder ikke komme 

til at svare til revisions-mær1cet. 

F" Mærkning af batterireoler på vogne 

Da vis s e person-, post- og rejsegodsvognes lysanlæg fordrer 

ba tterier af en bestemt type eller af en bestemt mindste kapacitet, 

vil der udenpå l emmen på batterireolen blive male t den batteritype, 

vognen ska l forsynes med. 
Desuden er for batteri-=typæne ·Sg 14 og Dur 18 , som har 2 batteri-

r eoler,reolerne påmalet halvbatteri I og halvbatteri II. 
Hvor der på lemmen er malet to batterityper, f.eks. Sg 7 og 

Dur 9 , kan bege typer anvendes, men der ska l fortrinsvis anvendes 

den type, der stå r først. 
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NB. Til ovenstående er at bemærke, at der i 

Nødstilfælde, 

hvor det rigtige batteri ikke haves, midlertidigt kan anvendes 

et helt batteri med større kapacitet end det på reolen angivne, 

f.eks. Dur 9 i stedet for Sg 7 og Dur 18 i stedet for Sg 14, men 

dette batteri skal udskiftes med det rigtige ved første lejlighed. 

NB . Der må så ledes ikke - selv i n ødstilfælde - blandes kasser af 

forskellig t ype sammen i samme batteri 

.G. Renholdelse af batterikasser 
-------=---=--==--====---==-

En anden grund - end den i afsnit B nmvnte - til, at et batteri 

svigter, kan være afledning på batterikasserne, s om forårsager, at 

en del af strømmen - i s tedet for at gå gennem batteriet og lednin-

gerne - går fra batteriets ene polklemme , langs batterikassens over-

flade til batterireolen og ad forskellige veje til batteriets anden 

polklemme. Denne afledningsstrøm går helt tabt og betyder under lad-

ning af batteriet under kørs el, at en del af dynamostrøm.men går uden 

om batteriet, så at batteriet oplades utils trækkeligt. Holder vognen 

s tille vil aflednings strøm.men forårsage en afladning af batteriet. 

År s agen til sådanne afledninger er i mange tilfælde Udskii~else 

af "Syresalt" ved pallelemmerne og på batterikass ernes sider. Syresalt 

er hvide krystaller. 
Dannelse af syresa:Lt kan ske på batterier i normal drift, men 

er særlig fremtrædende ved henstillede vogne, hvor den kan forårsage 

total afladning og ødelæggelse af catteriet. 

Det er derfor n ødvendigt, at pers onalet har opmærksomheden hen-

vendt på dette forhold både på vogne i drift og på henstående vogne. 

Syresalt s kal fjernes, så snart det vis er sig. 

Ved mindre dannelse.r af syresalt, vaskes klemmerne af med 

Ammoniakvand, men ved større m~ngder syresalt, skrabes saltet først 

af uden beskadigelse af batterikas sens syrefaste maling, og resten 

vaskes af med Ammoniakvand. 

NB. Ammoniakvand mt aldrig anvendes indvendigt i batterikassen ved 

Ebonitkasserne, da det ødelægger si,kkumulatorsyren. 

Chefen for Maskinafdelingen 

August 1954. 



Tog belysningsbaff~rier: Blad f. 

Sg2. Sg4-. 

:f p rn~ S92 forJ'ynes il;-
GI e e e 

i l<kt m , d tgpe- • m hel,gnelsø. e 0 

R~vislonsdafo e GI 

!ID [Q] @] . . 0 

ogarpomaeJ .,.. ,...... 

højre side lltZr 1 im @ 121 K. 7-54 I ........... • e 
for.sidtn. 

I 0000 I I 0000 I 
Sg6. 

- -
Sq7090ur9. ~1 I I 

0 • n ' : 1:1 01 ø 
0 0 

q 121 121 121 lø 0 g) I 01 0 0 10 ;:i F;I 
0 0 0 · 0 ( ,. 

@I [21 @JJ I ' - K.7~54 Sg6 I I 000 l~I 000 I -
01 0000 10 

A. 7-54 ° 
0 0 

Dur 9 
0 0 

- -
Sn3 ogSn4. 

------101 
0 

Sg f4 og /)ur 18. ,= 

1:1 
0 r: 0 

:--, . - 0 0 
1---L 1 1 -~ I 

0 @jr 0w Jo 121 @I 121 )> .... -
I ,. -\..J 0 I l§l @J @Jl 0 

J • 0

0 ffi 0 ° 

0

0 
D 

0 I 
> ) 

0 0 0 

K.7-54looool Sgf4 
01 0000 10 

0 A.7-54. Sn4 0 

Dur PG.- baffen'kasser mterkes med Dur 9 PG eller Durf8 PG 
og desuden i overgangstiden / Cfv.Kh. med helt rød forside 

og i Ctv.Ar. med helt gut stødklods. 

. 

Mosxinofde /lngen. A ug.f95• . 


	EL-001
	EL-002
	EL-003
	EL-004
	EL-005
	EL-006
	EL-007

