
A g é p k o c s i-a k k u m u lá to r  k e ze lé se
A gépkocsi elektromos berendezése, de különösen az akku

mulátor a gépkocsinak olyan része, mellyel rendszerint csak 
akkor törődnek, ha valami hiba jelentkezik. Egy rossz akkumu
látor javítása nem.olcsó mulatság, szükséges tehát, hogy úgy 
nemzetgazdasági, mint saját érdekből, nagyobb gondot fordít
sunk az akkumulátor karbantartására.

Az akkumulátor sokáig hibátlan marad, ha kellőképpen 
gondozzuk.. Legelemibb kötelességünk, ,hogy mindig tiszta és 
száraz legyen. Óvjuk ütésektől, rázkódástól,'' mert ezek károsak 
a lemezekre. Az akkumulátor-tartó ládát időnként fessük be és 
a filcezest újítsuk meg. Ezzel 'a  láda idő előtti tönkremenetelét 
és az akkumulátor rázkódását akadályozzuk meg. Az akkumu
látorra ne tegyünk fémes tárgyat, mert rövidzárlatot okozhat. 
A kivezető kapcsok tiszták és fémes felületűek legyenek. Az oxi- 
dálástól, illetve szulfátképződéstől megóvhatjuk, ha a fépies felü
leteket bezsírozzuk.

A savnívónak 10—15 mm-rel kell ellepni a lemezeket. 
Erre különösen vigyázzunk, mert a lemezeknek csak az a része 
dolgozik, amelyet ellep a hígított kénsav. A kiálló rész nem dol
gozik, szulfátréteg rakodik le rajta és az akkumuláló!5 hamaro
san tönkremegy. Ha a hígított kénsav (elektrolyt) kevés, desz
tillált vizet kell utána önteni, mivel — különösen nyáron — 
főleg a víz párolog el. Ajánlatos azonban időnként a sav faj- 
súlyát, illetve fokát is megmérni és ha szükséges, —.a meg
felelő arányban — hígított kénsavat öntsünk utána, ilyen szem
pontból az akkumulátort hetenként vizsgáljuk meg.

Az akkumulátort hosszú ideig nagy igénybevétel alatt 
(önindítás) ne tartsuk, mert a lemezek meggörbülhetnek, az 
anyaguk kihullhat és a cella alján összegyűlhet. Ez zárlatot okoz.

Az akkumulátort sokáig töltetlen állapotban hagyni nem 
szabad. Ezért, ha rövidebb ideig használaton kívül helyezzük, 
akkor időnként ellenőrizzük a sav sűrűségét és töltsük fel a fen
tebb meghatározott szintre. Ha hosszabb ideig használaton kívül 
helyezzük, akkor a feltöltött akkumulátorból a savat kiöntjük, 
desztillált vízzel kimossuk, majd újra felöntjük desztillált vízzel 
és így raktározzuk el. Az akkumulátorhoz lehetőleg mindig desz
tillált vizet, ne pedig forralt vizet, vagy esővizet használjunk.

«Jó még tudni, hogy hígított kénsav készítésénél mindig a 
Kénsavat öntsük a vízbe, mert ellenkező esetben forrásba jön,
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összefröcsköli a vele dolgozót és súlyos égési -sebet is okozhat, 
ezenkívül a ruhát vagy cipőt is tönkre teszi.

Nagyon keli vigyáznunk,'hogy a töltött telepet ne szik- 
ráztassuk, mert a cellában hidrogén és oxigéngáz fejlődik, ami 
könnyen robban és szétdobhatja az akkumulátort.

Mindezeket összefoglalva az akkumulátor meghálálja a A 
rápazarolt időt. Ne kezeljük tehát, — mint általában szokás — 
az akkumulátort mostoha gyerekként.

Minden gépkocsivezető, szerélő és minden gépjármüvei 
foglalkozó tiszt és tiszthelyettes szenteljen időt az akkumulátor 
karbantartására, mert nem szabad elfeledniök, hogy hiába tiszta 
a gépjármű külsőleg, — hiába van leápolva a motor, — a gép
jármű csak akkor lesz üzemképes, ha akkümuiátorja fel van 
töltve és jókarban van tartva.
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