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VOORWOORD.
Deze handleiding „uit de praktijk voor de praktijk", steunt op
een dertigjarige praktische ervaring van den schrijver, en moge
ten dienste komen aan electrotechnici, werktuigkundigen, machi
nisten, garagisten en allen, die transportabele batterijen in hun
bedrijf hebben, of zich belasten met het repareeren, het onder
houden en het laden derzelve.
De lood- zoowel als de alcalische, ijzer-nikkel- en cadmium-nikkelaccumulatoren, zijn praktisch en theoretisch behandeld, zoodat de
eigenschappen, het onderhoud, het voorkomen en het bepalen van
storingen, benevens het verrichten van werkzaamheden, volledig
zijn aangegeven.
Geheel nieuw is de beschrijving van Maltha’s electrolyt-apparaat
en zuurhevel (Ned. octrooi No. 34345).
Het doel dezer uitvinding is, in één toestel te vereenigen, eene
inrichting voor het bepalen van het soortelijk gewicht en van de
temperatuur van te vervaardigen electrolyt, het samenstellen van
het electrolyt, waarbij het mengen en het afkoelen gelijktijdig
plaats heeft, terwijl met behulp van een tabel en een schaalver
deling onmiddellijk het gewenschte s.g. wordt verkregen; en
tevens het vullen en het ledigen van de accucellen met controle
van het niveau boven de platen.
De zuurhevel van het electrolyt-apparaat is van eene inrichting
voorzien, waarmede het niveau van het electrolyt boven de platen
wordt bepaald.
Morsen met grondstoffen of met het vervaardigde electrolyt is
buitengesloten, daar het apparaat berust op de werking van lucht
druk, luchtverdunning en hevelwerking.
Voor deskundige op- en aanmerkingen houdt ondergeteekende
zich gaarne aanbevolen.
TH. E. MALTHA.
’s-Gravenhage, October 1935.
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Van de hand van schrijver dezer handleiding verschenen eerder:
„Electrische Centralen in de Vereenigde Staten”.
Algemeen overzicht van den modernen bouw der licht- en krachtcentralen in de groote steden, met stoom als drijfkracht.
Overdruk uit: „De Ingenieur”, No. 21, 1907.

„Economie van Electrische Centralen langs Commercieelen
*•
Weg.
Overdruk uit: „De Ingenieur”, No. 17, 1908.

„De Electriciteitswerken der New York Edison Co. te New
York."
Voordracht gehouden voor het Kon. Instituut van Ingenieurs, vakafdeeling voor electrotechniek.
Overdruk uit: „De Ingenieur”, No. 32, 1908.

i»

„Titaanijzerzand op Java.
Plan tot oprichting en rapport over de rentabiliteit van twee
electrische staalfabrieken, waarvan één op Java en één in Neder
land. Met beschouwing van Geh. Regierungsrat Prof. Dr. W.
Borchers, M. d. H. Professor und Vorstand des Institutes für
Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie an der Königlichen
Technischen Hochschule zu Aachen.
(Uitgegeven door R. Borst & Co., Deventer, 1912.)
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1. VERKLARING VAN D£N ACCUMULATOR.
Een accumulator is een electro-chemisch apparaat, waarvan de
electroden bij het laden electrische energie verzamelen, om deze
bij ontladen weder af te geven, teneinde telkens bij opnieuw laden
weer electrische energie te verzamelen, om die bij het achtereen
volgens ontladen opnieuw af te geven.
De vloeistof (electrolyt) in de cellen, welke bij den lood-accumulator uit verdund zwavelzuur bestaat, neemt aan de chemische
actie deel, waardoor het s.g. gedurende het laden en het ontladen
verandert.
Bij de alcalische (Edison) accumulatoren bestaat het electrolyt uit
zuiver, verdund kaliloog en neemt geen deel aan de chemische
actie. Het s.g. van het electrolyt verandert niet gedurende het
laden en het ontladen, hier dient de vloeistof tot geleiding van
den stroomdoorgang.
Opdat de chemische acties van beide soorten batterijen een goed
verloop zullen hebben, moet, indien de batterijen in geladen toe
stand verkeeren, het electrolyt in de cellen een bepaalde zuur
dichtheid bezitten.
2. Stroomrichting. Indien de positieve pool van een geladen cel,
door tusschenschakeling van een weerstand met de negatieve pool
+
wordt verbonden, heeft er in de buiten
-JVWlwi
keten van de cel een stroomloop plaats
I
van de positieve naar de negatieve pool;
in de cel zelf zal deze plaats hebben van
I
f
t
»
de negatieve, door het electrolyt naar de
I
t
positieve platen. Fig. 1.
I
I
Bij het laden van een cel zal de laadstroom
zich juist in tegenovergestelde richting
Fig. 2.
Fig. 1.
voortbewegen; zij komt n.1. bij de positieve
pool in de cel, gaat vervolgens door de positieve platen, door het
electrolyt en door de negatieve platen, om bij de negatieve pool
de cel te verlaten. Fig. 2.
3. Capaciteit. Teneinde groote stroomopname bij laden, en
groote stroomafgave bij ontladen te verkrijgen, zijn er in een cel
een aantal positieve en negatieve platen gebouwd; de eindplaten
13
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zijn negatief, opdat de positieve platen aan beide zijden werkzaam
kunnen zijn. Het aantal der positieve en negatieve platen, hun
afmeting en constructie, de inbouw van de platen tot cellen, alsook
de wijze, waarop de platen van verschillende polariteit van elkaar
geisoleerd zijn, is afhankelijk van de capaciteit en het doel der
cellen.
4. Het gebruik van accumulatoren. Transportabele batterijen
hebben tegenwoordig een uitgebreid afzetgebied, doordat zij voor
verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt, namelijk voor:
1°. Verlichting (handlampen).
2°. Noodverlichting (schouwburgen, enz.).
3°. Verlichting (spoorwagens).
4°. Krachtbron (locomotieven o.a. ook die in mijnen, in kleine
transportwagens, in kranen op rails).
5°. Drijfkracht (vracht- en personenautomobielen).
6°. Drijfkracht (electrische booten).
7°. Onderzeebooten.
8°. Zwakstroom-centralen (telegrafie, telefonie, radio).
9°. Spoorwegbedrijf (seintoestellen, wissels, veiligheidsinstallaties).
10°. Meetdoeleinden.
11°. Personenautomobielen (voor verlichting en voor het starten
van den motor).
In de gevallen 3, 4, 7, 9, 10, 11 worden meestal transportabele
loodaccumulatoren gebruikt, terwijl de alcalische ijzer-, nikkel- en
cadmium-nikkel-accumulatoren, meer uitsluitend toepassing vinden
in de gevallen 1, 2, 5, 6, 8.
5♦ Accumulatoren voor personen-automobielen (licht- en starterbatterijen. Het aantal transportabele accu’s in gebruik bij perso
nen-automobielen, overtreft verre dat, hetwelk gebruikt wordt voor
alle andere doeleinden samen. Deze batterijen beschikken over
maximale capaciteit bij minimale afmetingen en minimaal gewicht,
bereikt door het gebruik van dunne platen, hetgeen echter een
korte levensduur van de batterij ten gevolge heeft; de afstand
tusschen de platen onderling is zoo gering mogelijk, de cellen
14

hebben kleine afmetingen, hetgeen een hoog s.g. van het electrolyt
noodig maakt, met al de daaraan verbonden nadeelige gevolgen.
Het is echter niet in het belang van de bedrijfseconomie en van
de zekerheid om de afmetingen van den accu zoo klein mogelijk
te maken.
Zooals bekend, is de accumulator een van de onderdeelen van
een automobiel, dat het meest verwaarloosd wordt en mede door
ondeskundige behandeling dikwijls veel onaangenaamheden ver
oorzaakt.
Meermalen wordt de batterij gedurende langen tijd overladen, ter
wijl er dan plotseling stroom wordt afgenomen, vijftig tot honderd
maal zoo sterk dan van cellen van gelijke grootte gewoonlijk wordt
afgenomen; of wel, men verbruikt in korte, krachtige ontladingen
de totale capaciteit van de cellen.
De moderne automobielaccumulator kan evenwel gedurende korten
tijd stroomstooten van 500 Ampèren en meer verdragen ; dan
moeten echter de platen, de verbindingen, de polen en de bakken
van een zoodanige kwaliteit zijn, dat zij de hier vorengenoemde
behandeling gedurende langen tijd kunnen doorstaan.
Bij een 12-Volts-installatie, kunnen in plaats van één van 12,
2 batterijen van 6 Volts in serie worden geschakeld; de hierdoor
verkregen voordeelen zullen de wat hoogere aanschaffingskosten
ruimschoots dekken.
1°. Indien een der batterijen mocht beschadigen, behoeft alleen
deze te worden vervangen.
2°. Bij groote bedrijven kunnen eenige 6 Volts-batterijen tot
reserve dienen.
6. DE PLATEN DER LOOD-ACCUMULATOREN.
Gaston Planté bracht in 1859 den eersten bruikbaren accumulator,
bestaande uit twee spiraalvormig opgerolde loodplaten, die door
rubber van elkaar geïsoleerd waren en in verdund zwavelzuur
werden geplaatst.
Door deze platen met een stroombron te verbinden en herhaalde
malen te laden en te ontladen, telkens de richting van de laadstroom te veranderen en vervolgens laden en ontladen in één
richting te herhalen, vormde zich eene positieve plaat, bedekt met
15
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Cene laag loodsuperoxyde en eene negatieve plaat, bedekt met
een laagje sponsachtig lood (het actief materiaal). Als deze loodplaten hare grootste capaciteit bereikt hadden, was de batterij voor
het gebruik gereed; geladen waren zij in staat stroom af te geven
en ontladen konden zij deze weder opnemen.
Deze batterijen waren naar verhouding van hunne capaciteit bij
zonder zwaar en het bereiden der platen kostte wegens het her
haaldelijk laden en ontladen zeer veel electrische energie en tijd en
werd dientengevolge zeer kostbaar. Het was evenwel een methode
om electrische energie te kunnen verzamelen.
7. Camille Faure volgde de methode van Gaston Planté, maar
bracht in 1880 eene aanmerkelijke verbetering aan door de platen
te bedekken met zuurstofhoudende loodverbindingen, b.v. menie
of loodoxyde en ze, eveneens geïsoleerd van elkaar, te dompelen in
een electrolyt van verdund zwavelzuur. Deze platen waren dien
tengevolge reeds bij den aanvang bedekt met eene actieve laag,
waardoor het bereidingsproces veel korter duurde. Bij het laden
veranderde de laag loodoxyde op de positieve plaat na korten tijd
in loodsuperoxyde en op de negatieve plaat in sponsachtig lood,
hetgeen reeds eene groote schrede voorwaarts was bij het ver
vaardigen van accumulatoren.
8. Gaston Planté en Camille Faure hebben dus door hunne tal
rijke onderzoekingen de basis gelegd voor de methode, om electri
sche accumulatoren te fabriceeren.
Doordat de werkzame laag op de loodplaten tamelijk dun was en
de capaciteit van de cel niet groot, in verhouding tot haar gewicht,
trachtte men dat te verhelpen door het construeeren van lood
platen met gaten.
Deze gaten werden gevuld met een dikke pasta, bestaande uit
een mengsel van zwavelzuur, glycerine en loodoxyde en dan door
verwarming gedroogd. Uit deze aldus met vulmateriaal vervaar
digde loodramen werden de cellen opgebouwd. Aangezien de
electrische stroom nu gemakkelijk hare werking in deze platen- kon
uitoefenen, duurde het bereidingsproces korter, en verkreeg men
een batterij met groote capaciteit maar met een veel geringer gewicht
dan bij de eerst gevolgde methode.
De volgens de laatste methode geconstrueerde loodramen bleken
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op den duur het vulmateriaal niet te houden, daarom werden nu
de loodramen uit hard lood gegoten (lood, waaraan 6 tot 10 %
antimonium was toegevoegd), waardoor de ramen licht, maar
toch voldoende stevig werden. Door bij de massa electrochemisch
indifferente materialen te voegen, o.a. puimsteen, kaolin, glas
poeder enz., wilde men bereiken, dat het vulmateriaal poreus en
tevens vast werd, hetgeen slechts ten deele gelukte.
9. Massaplaten. De verschillende fabrikanten van accumula
toren hebben hun eigen constructie van loodramen, welke bij een
minimum gewicht en voldoende sterkte een zoo groot mogelijk
oppervlak aan actief materiaal verkrijgen, met een be
perkte kans van uitvallen van vulmateriaal. Fig. 3
geeft de constructie van een massaplaat aan, waarbij
blokjes actief materiaal in de plaatramen zijn
geperst.
Tudor heeft in 1883 door vereeniging van het Plante
en het Faure-systeem de constructie van de accumula
toren aanmerkelijk verbeterd; het uitvallen van het vulmateriaal
werd veroorzaakt doordat het niet aan het loodraam hechtte.
Tudor’s systeem bestaat hieruit, dat de loodramen zoolang ge
formeerd worden, totdat zij met eene laag loodsuperoxyde zijn
bedekt en zonder vulmateriaal =i= J4 der gewenschte capaciteit
van de platen hebben verkregen.
10. Ribbenplaten met actief materiaal. Door het aanbrengen
van een menie-pasta tusschen de ribben van de geformeerde ramen
(Fig. 4) en deze dan te formeeren, totdat de menie-pasta in
loodsuperoxyde was overgegaan,
1
5® <£
bereikte Tudor niet alleen, dat
8T. 53)1
ot sn
de capaciteit van de platen in
£4 rx
Ki XH
verhouding tot hun gewicht werd
®d w
verhoogd, maar tevens, dat het
btu m
un m
tca en
loodsuperoxyde zich vasthechtte
*2
aan
het loodraam, omdat zich
S* B*
KH W?
daaruit
reeds een laag loodsuper
r
oxyde had gevormd. Een ander
Fig. 4.
voordeel van dit systeem was,
17

J_L

KO Cf!

3* «ff

dat door het herhaaldelijk laden en ontladen de laag loodsuperoxyde op de ribben dikker werd en zelfs na langdurig gebruik,
wanneer de vulpasta reeds ten deele was uitgespoeld, de platen
dan nog zeer goed bruikbaar waren, ondanks de vermindering
van capaciteit. De plaat, gefabriceerd volgens dit systeem, kan
zeer sterke laad- en ontlaadstroom verdragen, en aangezien de
talrijke ribben van het loodraam ook aan de electrochemische actie
deelnemen, wordt de actieve oppervlakte der plaat zeer groot.
Het is dan ook een verdienste van Tudor, de accumulatorenfabricatie op een hoog peil te hebben gebracht.
11. Grootoppervlakplaten. In den loop der jaren zocht men
naar middelen, om het formeeren van de loodramen te kunnen
bespoedigen, het herhaaldelijk laden en ontladen werd n.1. te duur
door de benoodigde groote hoeveelheid electrische energie, werkloonen en tijdverlies; daarbij kwam, dat de vulling van loodsuperoxyde nog niet voldeed.
Na jarenlange proefnemingen gelukte het de ramen snel te for
meeren en de vulling van de menie-pasta te onderwerpen aan de
electro-chemische inwerking van chloorzuur, azijnzuur, zoutzuur
e.a., waardoor de geheele plaat in korten tijd met eene gelijkmatige
laag van loodzout was bedekt. Bij het gebruik der accumulatoren,
waarvan deze platen een onderdeel uitmaken, zal dezelfde che
mische werking evenwel voortgang hebben, waardoor de formatie
zich voortzet en snelle onbruikbaarheid
der platen het gevolg zal zijn. Er mag
om deze reden zelfs geen spoor van de
voor het snelle formeeren gebruikte che
micaliën in de laag van het loodsuperoxyde achterblijven, hetgeen practisch
niet bereikbaar is.
Het is een voordeel, dat de op deze wijze
geformeerde platen, in het algemeen be
kend onder den naam ,,Grootoppervlak
platen” (fig. 5), gedurende het gebruik
de formatie in geringe mate vervolgen, met, als nadeelig gevolg,
een toename van volume en dus tevens een in verhouding groo18

teren druk op de batterijkast, waardoor deze tenslotte zal scheuren,
indien er al niet van te voren kortsluiting tusschen de platen is
ontstaan. Het is dus zaak, dat bij de constructie der cellen met
het verder formeeren der platen rekening wordt gehouden. De op
genoemde wijze behandelde platen doen uitsluitend als positieve
dienst, omdat in de praktijk is gebleken, dat zij als negatieve platen
evenmin bruikbaar zijn als de met pasta gevulde ribbenplaten.
Het actief materiaal van de positieve platen is loodsuperoxyde,
terwijl dat van de negatieve platen uit sponsachtig lood bestaat.
Het electrolyt (het verdunde zwavelzuur) kan bij de negatieve
platen, na eenigen tijd niet meer in de actieve laag doordringen,
omdat het sponsachtig lood door de chemische inwerking verhardt
en hare poreusheid langzamerhand verliest, de actie geringer wordt
en de capaciteit van de negatieve platen dientengevolge afneemt.
Door het verharden van het actief materiaal zal het innig contact
tusschen loodraam en vulmassa verminderen en tevens bijdragen
tot een vermindering van de capaciteit der platen, eveneens
veroorzaakt doordat de brokkelig geworden vulmassa tenslotte
uitvalt.
12. Doosplaten. Teneinde de capaciteitsvermindering van de
negatieve platen tegen te gaan, werden de negatieve platen dikker
gemaakt dan theoretisch noodig was. Ook deze methode werd na
verloop van tijd door een andere gevolgd, men ging n.1. over
tot de constructie van omhulsels uit hard lood vervaardigd; deze
konden, daar het loodraam van de nega
tieve plaat niet in volume afneemt, zeer
dun worden uitgevoerd. Genoemde om- r'
liiBliiHlilIli
hulsels bestaan uit twee roosters, van vele
gaten voorzien, waardoor het electrolyt &
^
kan toevloeien, tusschen de roosters is het jj
actief materiaal aangebracht en het geheel ii\
met looden nagels aaneen geklonken. De
Fig. 6.
aldus vervaardigde platen zijn bekend onder den naam van doos
platen en afgebeeld in fig. 6. Deze platen bezitten het groote
voordeel, dat de vulmassa, vermengd met de niet chemisch werk
zame stoffen, zeer poreus kan worden gehouden en er niet uit
kan spoelen.
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13. Roosterplaten. Deze zijn vervaardigd uit een raamwerk van
geperst, hart lood, de ribben, waartusschen het actief materiaal in
den vorm van een pasta is aangebracht, zijn verschillend al naar
het fabrikaat; sommige hebben ribben, welke aan den buitenkant
breeder worden, waardoor het uitvallen van het actief materiaal
wordt verhinderd; andere zijn zoodanig geconstrueerd, dat het actief
materiaal één geheel is. Deze loodramen zijn gecompliceerder, maar
hebben het voordeel, dat het actief materiaal gelijkmatig werkzaam
is, en de kans van het uitvallen veel geringer.
De hier beschreven roosterplaten zijn ingebouwd in den accu,
afgebceld in Fig. 7.
Cel van een 75 A.U. licht- en starter-batterij
met positieve en negatieve roosterplaten.
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14. Pantserplaten („Ironclad” platen). Een plaat van geheel afwij
kende constructie is de Amerikaansche „Ironclad” plaat, welke als
20

positieve plaat wordt gebruikt, en uit een groot aantal
ebonieten buisjes bestaat, van een groot aantal zeer
smalle gleufjes voorzien, welke het uitvallen van het
actief materiaal voorkomen. Deze buisjes, welke met
het actief materiaal zijn gevuld en waarin een looddraad ter betere stroomgejeiding is aangebracht, zijn
naast elkaar in een raam geplaatst; het geheel geeft
een indruk als een positieve plaat van de EdisonFig. 8.
cel. Als negatieve worden bij de positieve ,,Ironclad" platen roosterplaten gebruikt, de afscheiding er tusschen
wordt door houten schotjes gevormd, welke aan één zijde zijn
geribd en met de ribben tegen de negatieve plaat zijn geplaatst.
Fig. 8 geeft een afbeelding van een ..Ironclad" plaat.
De aldus geconstrueerde cellen hebben in verhouding tot hun
gewicht, een grootere capaciteit dan de cellen, waarbij positieve,
zoowel als negatieve platen uit roosterplaten bestaan.
Bij de verschillende constructies van platen komt het er in hoofd
zaak op aan, (bij de positieve zoowel als bij de negatieve platen)
dat het zwavelzuur langs den kortsten weg in de poriën van het
actief materiaal kan dringen en bij electro-chemische acties, waar
door de zuurdichtheid verandert, deze zich gemakkelijk kan her
stellen.
15. De hoofdtypen van accumulator-platen. De verschillende
soorten platen kunnen worden ingedeeld in: 1°. Massaplaten;
2°. Grootoppervlakplaten; 3°. Roosterplaten.
16. Eigenschappen en gebruik der verschillende plaatconstructies.
De constructie van de cel is afhankelijk van het doel, waarvoor
de cellen moeten dienen. Er kan voor positieve en negatieve platen
eenzelfde constructie worden aangewend, maar ook kan er als posi
tieve platen b.v. grootoppervlak- en als negatieve roosterplaten, of
doosplaten worden gebruikt. In de constructie van platen, aange
wend bij stationnaire en transportabele batterijen, bestaat erverschil.
Bij de laatste zullen de platen n.1. een gering gewicht moeten
hebben, gepaard aan eene zoo groot mogelijke capaciteit der cellen.
Sommige stationnaire batterijen moeten in staat zijn om groote
stroomsterkte af te geven, terwijl andere weer zoodanig gecon21

strueerd moeten zijn, dat zij gedurende langen tijd een geringe
stroomsterkte kunnen afstaan.
Transportabele batterijen moeten ook aan verschillende eischen
kunnen beantwoorden; die voor electromobielen, treinverlichting,
scheepsverlichting, die voor starterbatterijen in automobielen en
die voor duikbooten hebben alle hunne eigen constructie, daar
er voor elk doel andere eischen worden gesteld.
Het verschil in constructie tusschen stationnaire en transportabele
batterijen wordt duidelijk, indien men in aanmerking neemt, dat
bij stationnaire batterijen het gewicht 130 K.G. per K.W.uur en
het bij transportabele, van 100 tot 40 K.G. per K.W.uur bedraagt.
Zoo bedraagt bijv. het vermogen van batterijen met grootoppervlakplaten, bestemd voor electrische tractors, 8Watt-uren per K.G.
celgewicht, bij 3-urige ontlading.
Batterijen voor treinverlichting 10 Watt-uren per K.G. celgewicht,
bij 10-urige ontlading.
Batterijen voor bedrijfsautomobielen 28 tot 33 Watt-uren per K.G.
celgewicht, bij 5-urige ontlading.
De Edison-accumulator van 25 tot 31,5 Watt-uren per K.G. cel
gewicht, bij 5-urige ontlading.
De beschikbare plaats voor transportabele batterijen dient even
eens in aanmerking te worden genomen, daar deze van invloed
is op het plaattype, dat bij de vervaardiging wordt gebruikt. Con
structie, zoowel als de soort van de platen, zijn dus afhankelijk
van het doel, waarvoor de accu is bestemd. Nevenstaand schema
(tabel No. 1) geeft een beschrijving van platen, welke voor de
constructie van batterijen worden gebruikt.
17.

DE BATTERIJKAST EN HET INBOUWEN VAN DE
PLATEN IN DE CELLEN.

Omdat transportabele accumulatoren onderhevig zijn aan schok
ken, worden de platen in celluloid, of ook wel in hardgummi bakken
gebouwd.
De celluloid bakken hebben het voordeel, dat zij doorzichtig zijn,
en de platen dus gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd; deze
doorzichtigheid gaat evenwel in het gebruik spoedig verloren.
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Het celluloid laat zich gemakkelijk verwerken. De celluloidplaten
worden gebogen en geplakt, of gelascht tot bakken. Het celluloid
laat zich onder druk in warmte lasschen, en bij een temperatuur
van 125° in iederen gewenschten vorm persen; het lost in aceton
(C3H0O) geheel op. Het plakken geschiedt met amylacetaat of
azijnether; indien een bak gescheurd is, plakt men hem het best
en het gemakkelijkst, door eerst celluloid in aceton op te lossen,
tot het een dikke vloeistof is geworden, waarmee men een ander
stuk celluloid opplakt, hetgeen het beste onder druk geschiedt. Aan
gezien celluloid zeer brandbaar is (bij 140° C. stoot het een roode
rook uit, om bij 190° C. plotseling te verbranden), worden batterijkasten van deze stof dan ook alleen gebruikt voor spanningen tot
16 Volts, omdat bij eventueele kortsluiting brandgevaar zou kunnen
ontstaan. Verdere nadeelen zijn, dat uit celluloid vervaardigde
bakken, bij tropische temperatuur, aan vormverandering onder
hevig 2ijn. Indien het celluloid, waaruit de bakken zijn vervaardigd,
niet voldoende aan de lucht blootgesteld is geweest, dan scheidt
het stoffen af, welke schadelijk zijn voor de accumulatorplaten.
Heeft het zuur een s.g. van 1,32 (35° Baumé), dan worden er
organische stoffen van het celluloid in opgelost.
18. Hardgummi bakken maken de demontage moeilijk en in
spectie van de platen onmogelijk ; de kasten scheuren spoedig,
indien, door onoordeelkundige behandeling, de platen der batterij
mochten verbuigen. Het hardgummi wordt vervaardigd door ge
lijke deelen caoutchouc met gelijke deelen zwavel te mengen, of
door de caoutchouc met zwavelverbindingen onder toevoeging van
krijt, zinkwit of loodwit te mengen. Nadat
het op deze wijze verkregen mengsel tot
platen is uitgewalst, en deze gedurende
twee uren bij een temperatuur van 100°C.
zijn verwarmd, worden zij in den ge
tzr
wenschten vorm geperst en gedurende
4 uren in een oven met een temperatuur
van 150° C. hard gemaakt. Aangezien
hardgummi onoplosbaar is, is repareeren
Fig. 9.
van gescheurde kasten zoo goed als

Ü3
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buitengesloten; de eenige manier, waarop men een gescheurde kast
zou kunnen herstellen, is, door aan beide zijden de scheur af te
boren, de scheur zwaluwstaartvormig uit te steken, goed te drogen
en de gevormde groef door middel van een'warme soldeerbout te
vullen met chatterton compound, (dat in den handel verkrijgbaar
is, omdat het in de electrotechniek bij het vullen van kabelverbindingskasten veel wordt gebruikt). Daarna worden met een ijzeren
beugel, zooals fig. 9 aangeeft, de beide gescheurde deelen aaneen
gedrukt. De groef moet voor de bewerking goed droog zijn.
19. Glazen bakken. Transportabele batterijen, welke niet aan
schokken onderhevig zijn, worden wel uit glas vervaardigd, even
als de bakken voor stationnaire batterijen; deze laatste worden
ook wel vervaardigd uit hout met looden voering.
20. Het inbouwen der platen in de bakken. De fabrieken hebben
alle hun eigen methode voor het inbouwen van de platen in de
bakken, waarbij contact tusschen de platen onderling moet worden
vermeden. Omdat zich op den bodem van
den bak uitgevallen vulmassa verzameld
zou kunnen hebben, waarmede de platen
kortsluiting zouden kunnen maken, mogen
zij den bodem niet raken. Ook moet er
voor gewaakt worden, dat de platen zich
in geen enkele richting kunnen bewegen,
en uitvallende vulmassa geen kortsluiting
Fig. 10.
tusschen de platen kan veroorzaken. Bij
sommige constructies zijn tusschen de platen houten schotjes van
]]/2 a 1 mm. dikte (fig. 10) aangebracht, welke van te voren met
een oplossing van natronloog of van zwavelzuur worden behan
deld en daarna met water uitgespoeld; dit geschiedt om de schade
lijke zuren, die zich in het hout bevinden, te verwijderen. De
stoffen, die nu nog in het hout aanwezig zijn, oefenen op de vul
massa van de negatieve platen een gunstigen invloed uit, terwijl
de inwendige weerstand van de batterij slechts weinig wordt ver
hoogd door de aangebrachte schotjes. Tenzij de schotjes van geribd
27

hout zijn vervaardigd, wordt de
V.
,v
afstand tusschen deze en de platen, v .*;/
bewaard door houten of ebonieten
staafjes, die over de schotjes worden
geschoven.
.*.
Meermalen worden geperforeerde
platen, van gegolfd of geribd ebo
— AffQ »T/£V£
221*- f>orir/£V£
niet vervaardigd, als scheiding aan
gebracht. (Fig. 11). Ook komt het
Fig. 11.
wel voor, dat de houten schotjes te
gen de negatieve plaat, en de ebonieten schotjes tegen de positieve
plaat worden geplaatst.
21. Het onderling verbinden der platen. De platen van gelijke
polariteit worden onder het deksel met een loodstrip verbonden,
leder stel platen wordt dan voorzien van een poolschoen, welke
door het deksel steekt, waarmee de bak is gesloten; teneinde te
voorkomen, dat de zuren door het schudden uit den bak zullen
spatten, wordt in de ruimte tusschen den poolschoen en het deksel een
gummi ring geplaatst. *) Boven het deksel van iedere cel steekt dus
slechts één positieve en één negatieve poolschoen uit. (Zie fig. 7.)
22. HET SCHAKELEN DER CELLEN.
Om de verhoogde spanning te verkrijgen, worden de cellen achter
ff4> elkaar geschakeld. (Zie fig. 12).
Hiertoe worden de ongelijknamige
+
polen met elkaar verbonden door
middel van loodstrippen. Het pa
rallel schakelen der cellen tot één
+
batterij (fig. 13), geschiedt om
een hoogere stroomsterkte te
4+
kunnen leveren.
De gelijknamige polen worden
+ daartoe met elkaar verbonden;
deze schakeling wordt echter wei
nig
toegepast.
Fig. 12.
Fig. 13.
*) Bij de Edison-startcrbatterij worden de poolschoenen onuilneembaar met het
ebonieten deksel verbonden.
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23. Dc ventilatie der cellen. De schroefdop met gaatjes, ge
sloten met een gummi pakkingring (fig. 7), welke zich in het midden
van het deksel van elke cel bevindt, is aangebracht, teneinde de bij
het laden ontstane gassen, gelegenheid tot ontwijken te geven; na
tuurlijk worden voor het vullen der cellen de doppen verwijderd.
Bij accumulatoren, bestemd voor duikbooten, hebben de deksels
van de cellen een dop ter regeling van den luchttoevoer en een
voor den luchtafvoer. Die voor luchtafvoer staat in verbinding
met een buisleiding, verbonden met een zuiginrichting, welke het
knalgas naar de buitenlucht afvoert. De batterijen ontwikkelen
slechts knalgas gedurende het laden, n.1. wanneer de duikboot
boven water vaart.
24. Het bevestigen der bakken. Sommige batterij kasten hebben
aan het voetstuk twee lippen, waarmede zij
door bouten op hunne plaats worden bevestigd.
Aangezien hardgummi bij warmte sterk uitzet
en er eenige speling noodig is tusschen kast en
i
bouten, worden de bouten van ijzeren ringen
voorzien, opdat de moeren flink kunnen wor
%
den aangetrokken, maar de kast gelegenheid
heeft zich uit te zetten, zonder te kunnen trillen.
i
(Zie fig. 14). Deze voorzorgen worden in acht
//////Jw/.
genomen, opdat de kast niet kan scheuren.
Fig. H.

m

25. TRANSPORTABELE ACCUMULATOREN.
welke niet onderhevig zijn aan schokken en stooten en geen bot
singen behoeven te verdragen, kunnen uit den aard der zaak
anders worden geconstrueerd. De accuplaten worden in glazen
vaten geplaatst, wat het voordeel heeft, dat de stand van het
electrolyt gemakkelijk kan worden gecontroleerd en tevens, of de
normale gasontwikkeling, gedurende het laden plaats heeft, of er
geen deeltjes vulmassa zijn uitgevallen, of de platen niet krom zijn
getrokken en of zich op den bodem niet te veel accuslib heeft
verzameld.
Voor deze soort van accumulatorcellen worden meestal glazen
vaten gebruikt, welke van gleuven zijn voorzien, tusschen welke de
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platen worden geschoven, zoodanig, dat of de bovenzijde of de
onderzijde op een rand steunt.
Bij deze wijze van inbouwen is het gebruik van isolatieschotjes
en die van separatiestaven overbodig, waardoor de constructie
weinig kostbaar is.
De glazen vaten zijn slechts dan te gebruiken als de positieve platen
roosterplaten zijn, daar het rooster uit hard lood vervaardigd,
slechts weinig in volume toeneemt.
De afdekking van de cellen geschiedt door een glazen plaat, welke
op de ribben steunt. Deze plaat is voorzien van eene opening tot
het vullen der cel en het ontwijken der gassen, tevens kunnen de
zuurweger en de thermometer door deze opening tusschen de
platen worden geschoven. Ten slotte wordt het geheel afgesloten
door over de glasplaat een warme teermassa te gieten en de vul
opening van eene gutta-percha stop te voorzien, waarin zich een
glazen buisje bevindt, dat dient voor afvoer der zich bij het ont
laden ontwikkelende gassen. Bij de sterke gasontwikkeling gedu
rende het laden moet evenwel de stop verwijderd worden.
Fig. 15 is eene afbeelding van een accucel met glazen bak en in
gebouwde massaplaten; fig. 16
geeft aan hoe bij gebruik van
glazen bakken de serie-schakeling der cellen gewoonlijk
plaats heeft.
Eene batterij kan samenge
°,-°J
steld worden door de positieve I I0-0--0
[ö ö ö ö ö
polen van een element door I Jo o o o o
middel van een moerbout aan [ jo oO oo oo oo
de negatieve polen van een ^
volgend element te verbinden.
Bij zoodanig vervaardigde
batterijen zijn defecte cellen op
eenvoudige wijze door andere
te vervangen.
In het algemeen wordt de
Fig. 16.
schakeling (fig. 16) veel toeFig. 15.

ff

jp

H
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gepast bij groote stationnaire batterijen, wegens de gunstige
stroomverdeeling in de verbindingen tusschen de cellen.
De glazen accucellen, welke voor transportabele doeleinden tot
één batterij worden vereenigd en met separatiestukken tusschen
de cellen in een houten kist geplaatst, zijn aldus gemakkelijk te
verplaatsen.
Cellen, waarvan de platen zijn geplaatst in houten bakken met loodvoering, worden gebruikt voor groote, stationnaire batterijen, en
worden wegens hun gewicht en andere bezwaren niet gebruikt voor
transportabele batterijen.
26. De eindplaten. Uit fig. 7, 12, 13, 15 blijkt, dat de eindplaten
negatieve platen zijn, welke slechts aan één kant werkzaam zijn
en door die eenzijdige actie geen last van kromtrekken hebben,
hetgeen met positieve platen wel het geval is. In elke cel moet dus
steeds een negatieve plaat meer aanwezig zijn dan positieve.
De beide uiterste, negatieve platen worden ook wel als halve platen
gefabriceerd, waarbij de uit geperforeerd lood bestaande zijde, die
praktisch niet aan de chemische actie deelneemt, tegen den wand
van het vat is geplaatst, waardoor de van actief materiaal voor
ziene helft dier plaat zich tegenover de positieve bevindt.
Een andere constructie heeft positieve platen als eindplaten, ten
einde een grootere reserve aan positief materiaal te verkrijgen,
dus grootere positieve plaatoppervlakte en grootere capaciteit.
Een gelijkmatiger slijtage van de beide plaatsoorten zal worden
verkregen. Deze cellen zullen langer dienen dan andere cellen van
eenzelfde afmeting en capaciteit. Dit is een speciale constructie
van „Thomas A. Edison Ine."
27.

HET LASSCHEN DER LOODSTRIPPEN EN VER
BINDINGSASTEN.

Autogeen lasschen. Het lasschen geschiedt in de fabrieken met
een waterstof-zuurstof laschapparaat; een eerste vereischte is, dat
het te verbinden lood goed schoon is. De zuurstof en de waterstof
bevinden zich elk afzonderlijk in een stalen cylinder, waarin het
gas tot een druk van 125 atm. is gecomprimeerd.
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Een reduceerventiel vermindert dezen druk tot ± \y2 atm.; de
toevoer van het waterstofgas en van de zuurstof wordt zoodanig
geregeld, dat de steekvlam meer waterstof heeft dan zuurstof;
het aanwezige, of het ontstaande loodoxyde wordt door de tem
peratuur van de steekvlam, tot zuiver lood gereduceerd.
In kleine werkplaatsen wordt de waterstof gefabriceerd in een
looden, met ruw zink gevulden pot, waarvan de zijwanden geper
foreerd zijn en waarover zich een looden gashouder bevindt, aan
het boveneinde voorzien van een kraantje; het geheel is geplaatst
in een reservoir, vervaardigd uit hout met looden voering.
Het reservoir wordt gedeeltelijk met zwavelzuur gevuld (zie
fig. 17), de ontwikkelde waterstof wordt in den gashouder opge
vangen en door middel van het kraantje, bevestigd
aan een gummi slang, naar een waschketel gevoerd,
welke gevuld is met eene oplossing van kaliumper«manganaat, waarin de met het gas medegevoerde
arsenicum- en chloorverontreinigingen achterblijven.
De oplossing van kaliumpermanganaat kan voor dit
doel zoolang worden gebruikt, totdat door ontkleu
ring blijkt, dat vervanging ervan noodzakelijk is.
Het gezuiverde gas wordt dan weer uit den wasch
ketel naar de mengkraan gevoerd. Voor de zuurstoftoevoer kan
een kleine voetblaasbalg worden gebruikt, welke op eenvoudige
wijze, de voor de steekvlam benoodigde lucht, naar de meng
kraan perst.
Het nadeel van het in het klein fabriceeren van waterstof is het
gevaar van ontploffing, ten gevolge van de zich in den aanvang
in den gashouder verzamelende zuurstof, die eerst moet ont
snappen alvorens den brander wordt aangestoken.
28. Electrisch lasschen. Eenvoudiger is het lasschen van lood
als dit langs electrischen weg plaats heeft, waarbij Barnardossysteem zeer goede resultaten geeft. Bij dit systeem wordt het te
lasschen stuk verbonden met de positieve pool van de electrische
stroombron, terwijl een van een geïsoleerd handvat voorzienen
koollaschbout (zie fig. 18), met de negatieve pool is verbonden. De
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electrische boog, gevormd door den overgangsweerstand tusschen de twee ontstane polen, levert
de hitte voor het laschproces. Onder toevoeging
van het uit chemisch zuiver lood (loodsoldeer)
bestaande laschmateriaal vloeien de te lasschen
stukken ineen. Gedurende het lasschen mag de
stroomloop niet worden onderbroken, daar de
verbrekingsvonk het materiaal zou oxydeeren.
Tijdens het lasschen moeten de oogen door blauw
glas tegen de sterke lichtstralen worden be
schermd en, ter voorkoming van loodvergiftiging,
moet de lasscher om het uur een glas melk drinken.
De stroombron voor de laschwerkzaamheden moet bij een span
ning van 20 Volts van 10 tot 30 Ampèren kunnen leveren; indien
het lasschen slechts nu en dan voorkomt kan tot stroombron dienen,
twee of drie in parallel geschakelde 12 Volts automobiel-starterbatterijen.
In groote werkplaatsen wordt voor het lasschen meestal wissel
stroom gebruikt, een hiertoe geconstrueerde laschtransformator
levert de stroom van de benoodigde spanning.
29.

OVER HET VULLEN DER CELLEN EN HET
ELECTROLYT.

Een nieuwe batterij kan men in den volgenden staat ontvangen:
1 °. Geladen en met electrolyt gevuld;
2°. geladen en gevuld met gedestilleerd water;
3°. ontladen en zonder vloeistof.
Bemerking. Al naar gelang men de batterij ontvangt, moet zij
gevuld of geladen worden of beide. De batterij mag nooit met het
zuur gevuld worden als het laden niet terstond volgt.
Hetzelfde moet in acht worden genomen bij het uitspoelen van
de batterij, eens per jaar noodig, ter verwijdering van het uit de
platen gevallen actief materiaal. De batterij wordt dan geledigd, de
vuldoppen naar onderen gehouden en met een waterspuit inwendig
schoongespoeld.
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Indien de met zuur gevulde batterij niet terstond zou worden ge
laden, dan zouden de platen sulfateeren en de accu onbruikbaar
worden; zal de batterij niet geheel bederven door oxydatie, dan
mogen de batterijplaten in geladen, maar drogen toestand slechts
eenige minuten aan de buitenlucht worden blootgesteld.
1°. Wordt de batterij ontvangen als onder 1°. aangegeven, dan
kan de batterij direct in gebruik worden genomen.
2°. Ontvangt men de batterij als onder 2°. aangegeven, dan
moeten de proppen, die de elementen afsluiten, en het gedestil
leerde water worden verwijderd. Dadelijk daarop worden de
elementen gevuld tot 1 c.M. boven de platen met het ver
dunde zwavelzuur van een gehalte als door den fabrikant
wordt aangegeven. Als de ventilatie-stoppen op de elementen
zijn geplaatst, dan is de batterij bedrijfsvaardig. Het is wenschelijk de batterij bij te laden tot zij flink gast.
3°. De batterij, ontvangen als onder 3°., wordt gevuld met het
verdunde zwavelzuur, van een s.g. volgens opgave van den
fabrikant. Na een half uur wordt er gecontroleerd, of de
vloeistof zich nog op dezelfde hoogte bevindt, is dat niet het
geval, dan wordt er met het verdunde zwavelzuur bijgevuld
totdat de hoogte van 1 c.M. boven de platen weder is bereikt.
Men moet niet dadelijk na het vullen met het laden aan
vangen, maar wachten tot de batterij is afgekoeld, hetgeen
na circa 4 uren plaats heeft. Indien de batterij geheel is ge
laden, dan kan zij in gebruik worden genomen.

30.

HET ZWAVELZUUR.

Het zwavelzuur moet beslist chemisch zuiver zijn en mag geen
sporen van azijnzuur, van chloor of van salpeterzuur bevatten,
daar anders de positieve platen zouden worden aangetast.
Evenmin mogen er zich verontreinigingen van ijzer, platinum en
koper in bevinden, omdat alle metalen, welke electro-negatiever
zijn dan lood, zich aan de negatieve platen zullen vasthechten,
hetwelk een vermindering in capaciteit der negatieve platen ten
gevolge heeft. Is de batterij in rust, dan zullen metaalverontreini'
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gingen een verder gassen, met als gevolg het zelfontladen van de
batterij, veroorzaken.
Platinum is wel het schadelijkste metaal, dat in het zuur kan voor
komen, daarom mag zwavelzuur, dat in platinum vaten is gedestil
leerd. nooit voor het electrolyt van accumulatoren worden gebruikt.
J.Jzer in zwavelzuur heeft, evenals platinum, de eigenschap om.
hoewel in minder sterke mate, beide soorten van platen te ontladen.
Koper kleurt de negatieve platen rood en vermindert hunne
capaciteit.
Leiding- of pompwater is meestal metaal-, kalk- of zuurhoudend,
afhankelijk van de bodemgesteldheid en mag voor de bereiding
van het verdund zwavelzuur nooit worden gebruikt.
31. Het mengen van het zuur op gehalte. Ter bereiding van het
verdunde zuur wordt een glazen bak gebruikt, waarin eerst het
water en daarna het zwavelzuur wordt gegoten, in tegenoverge
stelde volgorde zou de hevige warmte-ontwikkeling ongelukken
kunnen veroorzaken.
In geglazuurd ijzer of geglazuurd steen vaatwerk moet nooit
worden gemengd, omdat het zwavelzuur met het opgeloste glazuur
verontreinigd zou worden.
Teneinde een liter mengsel te verkrijgen van ongeveer het gewenscht s.g. of graden Baumé, kan er van tabel No. 2 worden
gebruik gemaakt. Teneinde b.v. een zuur van 1.190 s.g. te ver
krijgen. is uit de tabel af te lezen, dat aan 88,3 c.m.3 water een
hoeveelheid van 16,7 c.m.3 zwavelzuur moet worden toegevoegd.
Nadat het water in de glazen bak is gegoten, wordt de hoeveel
heid zwavelzuur in een maatglas afgemeten en er onder gestadig
omroeren (met een glazen staaf), zwavelzuur in kleine hoeveel
heden bijgeschonken; bij deze bewerking heeft er een sterke
warmte-ontwikkeling plaats. Nadat het verdunde zwavelzuur ge
heel is afgekoeld, wordt er met een zuurweger, fig. 19*) het s.g.

*) De zuurhevel, fig. 19, (Ned. octrooi No. 34345), heeft het aanmerkelijke
voordeel boven alle bestaande zuurhevels, dat hij den stand van het electrolyt
boven de accuplaten bepaalt, en het bijvullen tot op het juiste niveau dus zeer
vergemakkelijkt. (Zie Hoofdstuk 32.)
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van bepaald en water of zwavelzuur bijgeschonken, tot het zuurgehalte is bereikt.
De zuurdichtheid van een geladen batterij moet in het algemeen
bedragen:
Bij grootoppervlakplaten, s.g. 1,20.
Bij massa- en roosterplaten, s.g. 1,24.
Bij roosterplaten voor automobielbatterijen, s.g. 1.28.
Het s.g. van verdund zwavelzuur (b.v. s.g. 1,04), is afhankelijk
van de temperatuur en van de zuurdichtheid van het mengsel.
Volgens ,,Bineau heeft er eene vermindering van het s.g. om
0,002 plaats, bij iedere graad Celsius, welke de temperatuur stijgt.
Bij stijgende zuurdichtheid (b.v. 1,70), bedraagt de vermindering
0,009 voor iedere graad temperatuurstijging.
De sterke warmte-ontwikkeling, optredend tijdens de menging van
zwavelzuur met water wordt veroorzaakt door een scheikundige
reactie, welke een hoeveelheid water doet verdampen. De tabel
is samengesteld bij een temperatuur van 15° C. en een s.g. van
1,842; aangezien zoowel de temperatuur als het s.g. in de praktijk
hiervan kunnen afwijken, dient na menging volgens de tabel het
vervaardigde zuur te worden gecontroleerd.
De cellen van de batterij worden nu, met behulp van een glazen
kan en trechter, met het electrolyt gevuld, om vervolgens met een
zuurhevel op het juiste niveau gebracht te worden, n.1. 1 c.m.
boven de platen.
De bovengenoemde methode is zeer omslachtig, moet met zorg
geschieden en vereischt veel tijd, bovendien is de kans heel groot,
dat er met zuur wordt gemorst en dat kleeren en (of) bekleeding
en lakwerk van de automobiel worden beschadigd.
Door gebruik te maken van Maltha’s electrolyt-apparaat, Ned.
octrooi No. 34345. wordt het geheele werk tot de meest eenvoudige
proporties teruggebracht. (Zie hoofdstuk 70).
32. De zuurweger en de zuurhevel. Om het soortelijk gewicht
of het aantal graden Baumévan het zuur te bepalen, wordt er gebruik
gemaakt van een zuurweger, ook wel areometer genoemd. Deze
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TABEL No. 2.
Van onderstaande tabel kan worden afgelezen, de
zwavelzuur van 1,842 s.g. — in onderdeden van 1
alsmede de daarbij benoodigde hoeveelheid gedestilleerd
van 1 Liter of 1 Kilogram — tot het bereiden van 1
bepaald soortelijk gewicht.

benoodigde hoeveelheid
Liter of 1 Kilogram —
water — in onderdeden
Liter electrolyt van een

Gemeten bij een temperatuur van 15° C.
Gedestilleerd
water, Liter
of Kilogram

tf

1,000
9,977
0,968
0,959
0,954
0,949
0,945
0,939
0,934
0,930
0,924
0,918
0,913
0.904
0,898
0,891
0,883
0,875
0,866
0,859
0.849
0,841
0,834
0,827
0,771
0,710
0,648
0,574
0,484
0,375
0,000

Geconcentreerd zwavelzuur

Electrolyt

Liter

Kilogram

Soortclijk gcw.

Graden Baumé

0,000
0,033
0,049
0,063
0,070
0,077
0,084
0,092
0,098
0,105
0,114
0,122
0,130
0,140
0,148
0,157
0,167
0,177
0,187
0,196
0,207
0,216
0,227
0,238
0.299
0,368
0,438
0,519
0,614
0,724
1,000

0,000
0,061
0,090
0,116
0,129
0,142
0,155
0,169
0,181
0,193
0,210
0,225
0.239
0,258
0,273
0.289
0,308
0,326
0,344
0,361
0,381
0,398
0,418
0,438
0,551
0,678
0,807
0,956
1,113
1,334
1,842

1,00
1,04
1,05
1.08
1,08
1,09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1,20
1.21
1,22
1,23
1.24
1.25
1,26
1,32
1,38
1.45
1.53
1,62
1.71
1.84

0
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
66
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bestaat uit eene glazen buis,
die aan de boven- en aan
de onderzijde gesloten is;
- EBON/CT£U
*****
HM
onderin bevinden zich ha
gelkorrels, welke door een
kleefmiddel zijn bijeengehou
den, waardoor de glazenbuis
loodrecht in de vloeistof
drijft. In het bovenste ge
deelte van de glazen buis
AKtoucrcA va* GROore
jA/Mcr/rve, c* mcctbcboh
I
OAyrrDOO* lyvCO*sr*ucr.c
bevindt zich een schaalver
Airyo LooDHtcnr m oi
vioctsror
deling, geijkt op soortelijk
n/r c i *u* buis, enrAtjo
recc* arenat ic*pc*aiuu* _
gewicht of op graden
iV/JSCUUCC*
Baumé.
Deze glazen buis, de zuurweger, is soms in een tweede
glazen buis geplaatst, zuurhevel geheeten, waarvan
het onderste gedeelte bestaat
uit een nauw buisje, *) de
bovenzijde van de zuurhevel
HUBBC* AtOVBSruK MCI
_jroorcAocvc* rca
BC3CHCAMIUC VA* Ot*
is door eene gutta percha
AfuoMcrcn
bal afgesloten. (Zie fig. 19).
Door druk op den bal uit
te oefenen wordt de lucht
mveau covradie
- BUISJE
uit de buis geperst en door
ZUURHE va MEE AREOMETER
dien druk weder op te hef
PASSENO /At MALTHA'S TOESTEL.
fen, wordt de vloeistof op
NED. OCTROOI A/? 34345.
gezogen, totdat de zuurweFig. 19.
ger blijft drijven.
Het bepalen van het niveau van het electrolyt boven de platen
geschiedt op zeer eenvoudige wijze, n.1. eveneens met deze zuur
hevel, het kraantje aan den bal wordt dan geopend, de zuurhevel
tot op de platen in de accu geplaatst, waarna het luchtgaatje wordt.
aueaca bistaho
TeC.CH 7UHCN
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*) Het mondstuk van dezen zuurhevel wordt ook wel geheel uit glas vervaardigd
met een rubber sluiting en stootkussen.
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dicht gehouden. De zuurhevel, uit de accucel gelicht, geeft dan
door den stand van de vloeistof in het glazen eindbuisje het niveau
aan. Door het kraantje te sluiten kan de zuurhevel dan weder voor
het bijvullen of voor het verwijderen van het electrolyt worden
gebruikt.
Deze soort zuurhevel is een onderdeel van Maltha’s toestel voor
bet onderhoud van accumulatoren, Ned. octrooi No. 34345, en past
zonder meer in dit toestel.
33.

HET ELECTROLYT IN DE CELLEN.

Tot nu toe is er slechts sprake geweest van het zuur voor het
vullen van batterijen. Hoe gedraagt zich nu het electrolyt in de
cellen, terwijl de batterij in gebruik is?
Eerstens verdampt dat langs den natuurlijken weg, en ten tweede
begint het bij het einde van het laden, dus als de batterij hare
volle capaciteit bezit, in de cellen te ontleden (koken) en wel
meer, naarmate het laden verder wordt doorgevoerd. Als de vloei
stof in de cellen ontleedt, zal er door het ontwijken der gassen,
en het spatten der vloeistof, eene vermindering van het volume
plaats hebben, waardoor dit zal dalen beneden het voorgeschreven
vloeistofpeil van 1 c.m. boven de platen. Ingeval er slechts water
is verloren gegaan, moet de vloeistof met gedestilleerd water
worden bijgevuld tot de gewenschte hoogte is bereikt, waarna met
behulp van den zuurhevel eene hoeveelheid vloeistof, ter bepaling
van het s.g., uit de cel wordt genomen.
Teneinde een goed resultaat te verkrijgen moet het water volkomen
met het zuur worden vermengd door met den bal van den zuurweger de vloeistof op te zuigen en weer uit te persen.
Bijvullen der cellen met electrolyt van hoog gehalte. Indien het
s.g. van het electrolyt een lager gehalte mocht hebben dan voor
een geheel geladen batterij is voorgeschreven, dan kan het op de
volgende wijze op peil worden gebracht:
Het moet worden vermengd met een zuuroplossing van b.v. 1,40
s.g., overeenkomende met 40° Baumé, dus volgens tabel No. 2,
circa 37 deelen zwavelzuur, (H2SO.i) toegevoegd aan 71 deelen
water; eerst dient een gedeelte van de in de cel aanwezige vloeistof
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te worden verwijderd, om vervolgens te worden vervangen door
zwavelzuur van het voren omschreven gehalte.
Het soortelijk gewicht van het electrolyt verandert naarmate de
batterij geladen, of ontladen is, de controle op de juiste zuurdicht
heid geschiedt dientengevolge bij geheel geladen batterij.
In geen geval mag zwavelzuur van een s.g. van 1,84 — 66° Baumé,
in de cellen der batterij, voor het bijvullen, ter versterking van
het electrolyt, worden gebruikt. Is er, b.v. op reis, geen gelegen
heid geweest hét s.g. van het electrolyt op peil te houden, en
is de vloeistof, indien het niveau daalde, steeds met gedestilleerd
water bijgevuld, dan kan het voorkomen, dat het zwavelzuur is
uitgezakt, zoodat het onder in het element een grooter s.g. heeft
dan aan de oppervlakte, dientengevolge zal er dan in de platen
een verschil in spanning ontstaan, gevolgd door zelf-ontladen van
de batterij, te voorkomen door de vloeistof na het bijvullen met
den zuurhevel eenige malen door te spuiten.
Het meten van het s.g. der vloeistof zal gedurende het laden, of
ontladen der batterij, geen juist resultaat opleveren, met het controleeren moet worden gewacht, tot de batterij tot rust gekomen
zal zijn, waarvoor een half uur voldoende is. Bij het controleeren
van de batterij zal dan meermalen blijken, dat het s.g. van het
electrolyt in de cellen verschillend is. Dit kan verschillende oor
zaken hebben, b.v. kan de eene cel in een beteren toestand verkeeren (grooter capaciteit) en niet zoo snel ontladen zijn als de
andere, omdat er weinig vulmassa uit de platen is gevallen. Ook
kan een lager s.g. een gevolg zijn van kortsluiting in een element,
door de zelfontlading zal deze cel sneller ontladen dan de in goeden
staat verkeerende. In ieder geval moet men beginnen, om de ver
schillende cellen geheel te laden en daarna zoodanig bij te vullen,
dat zij alle eenzelfde s.g. of aantal graden Baumé aanwijzen. Deze
handeling mag niet plaats hebben als er kortsluiting bestaat.
(Zie hoofdstuk 92).
Zooals hierboven reeds is vermeld, is het zuurgehalte afhankelijk
van den toestand, waarin zich de batterij bevindt, daaruit volgt,
dat men het zuurgehalte het best kan controleeren, wanneer de
batterij geheel is geladen en tot rust gekomen en totdat zij in dezen
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toestand hare rustspanning van 1,9 a 2 Volts per cel aangeeft,
de rustspanning is afhankelijk van de zuurdichtheid, fig. 21.
Bij eene in goeden staat verkeerende batterij zullen dan alle cellen
een gelijke spanning en een zuurdichtheid aangeven, als door den
fabrikant is voorgeschreven.
De zuurdichtheid is van invloed op de capaciteit van een cel, door
laboratoriumproeven is gevonden, dat de maximum capaciteit
wordt verkregen bij een s.g. van het electrolyt van 1,20 tot 1,25.
Bij geringere, zoowel als bij hoogere zuurdichtheid, heeft een aan
merkelijke afname van de capaciteit der cel plaats en wel zoo
danig, dat b.v. bij een laag s.g. van 1,1 of bij een hoog s.g. van
1,55, de capaciteit van de cel circa 85 % lager is dan de normale.
34. Accumulatoren met droge vulling. Door het zuur in de
cellen te vermengen met waterglas, verkrijgt men geplatineerd
zuur, of wel een droge vulling; aangezien kiezelzuur wordt afge
scheiden, is deze vulling schadelijk voor de batterij, en vermindert
het geleidingsvermogen van het electrolyt aanmerkelijk. Voor
kleine, transportabele batterijen worden wel droge vullingen ge
bruikt, ten einde het spatten van het zuur te voorkomen. Om de
gelatineuse massa evenwel niet te laten uitdrogen, wordt de droge
vulling onder 1 a 2 m.m. verdund zwavelzuur van 0,5° Baumé
gehouden.
Doordat de batterijen met droge vulling al heel spoedig van zelf
zullen ontladen, moeten zij om de tien dagen bijgeladen worden.
Daar het onmogelijk is met den zuurweger de nog aanwezige capa
citeit van de batterij te bepalen, zal deze al heel spoedig te sterk
worden ontladen en haar levensduur verkort.
35. Accumulatoren met alkali-vulling als electrolyt. De meest
gebruikelijke batterijen zijn die, welke met zwavelzuur zijn gevuld.
Het electrolyt van Edison-nikkel-ijzer-accumulatoren bestaat uit
kaliloog; deze batterijen zullen om hun bijzondere eigenschappen
in een afzonderlijk hoofdstuk worden behandeld. In personenauto
mobielen worden zij niet veel gebruikt; door hun vele goede eigen
schappen worden zij echter als transportabele accumulator voor
andere doeleinden veel gebruikt.
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36.

RESULTATEN, VERKREGEN IN LABORATORIUM
DOOR CELTESTS.
De cel heeft twee positieve en één negatieve plaat, elk 10 bij
10 c.m. groot. De dikte van de positieve bedraagt 4 m.m., de dikte
der negatieve plaat 5 m.m.
Volgens opgave van den fabrikant heeft bedoelde cel eene capa
citeit van 14 Ampère-uren na met 1,4 Ampère gedurende 10 uren
ononderbroken te zijn ontladen.
Teneinde de cel zoo compleet mogelijk te laden, opdat zij hare
maximum capaciteit zal bereiken, werd zij met rustpauzen geladen,
totdat dadelijk na het inschakelen de sterke gasontwikkeling aan
ving, de spanning der cel 2,7 Volts aangaf en de zuurdichtheid
een s.g. van 1,245 gelijk aan 28]/£° Baumé aangaf. Bij voortgezet
laden van een half uur, bleef de spanning en de zuurdichtheid
constant.
De cel werd toen een rustpauze van 12 uren gegeven, het s.g.
van het electrolyt bedroeg toen 1,245, de rustspanning 2,085 Volts
en de temperatuur van het electrolyt 15° C.
Het ontladen van de cel had plaats met 1,4 Ampère en werd zonder
onderbreking voortgezet, tot een eindspanning van 1,83 Volt, het
punt op de curve, was bereikt, na welk punt de spanning snel tot
0 Volt daalt.
Bij het eindigen van het ontladen tot 1,83 Volt bedroeg het s.g.
van het electrolyt 1,185, waarna de cel een uur rust werd gegeven,
zoodat de spanning zich herstelde tot 2,04 Volts, het s.g. van het
electrolyt bedroeg toen 1,20.
Het zich herstellen der spanning, na het eindigen van het ont
laden, had als volgt plaats:
10 u. 30 min. spanning 1,83 Volt
1.91
10 u. 32 min.
2,01
10 u. 35 min.
2,03
Cel in rust
10 u. 40 min.
2,035
10 u. 45 min.
2,04
10 u. 50 min.
2,04
10 u. 55 min.
Daarna werd er met het laden met een constante stroomsterkte
van 1,4 Ampère aangevangen.
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TABEL No. 3.
ONTLAADTABEL.
Aanwijzingen door Tijd*, Ampère-, Volt- en Areometer.

Uren

0

Amp.meter

Volt-

0

1,4

5

Minuten

Areometer
o Baumé

2,085

1,245

28,5

„

,»

,,

2,05

15

,,

2,02

30

»»

2,015

1

»»

2,0

2

,,

1,09

3
4

„
„

1,98

5

„

1,975
1,97

6

,,

1,965

7

,,

1,96

8

,,

1,945

„

1,925

,,

1,9

,,
,,

1,88
1,83
1,74

„

1,5

9
9

10
10
11
11

30
30
30

,,

Areometer
s.g.

meter

Opmerkingen
--- Begin v. h. ontladen

„
,,
1,244
i,

1,24
1,235
1,23
1,22
1,215
1,215
1,21
1,21
1,205
1,185
1,18
1,17

,,
28,25

s 9

„

-otg °tri

28,0

*:

27,5

1 2

27,0
26,0

I I

25,5

£
H O§

§i
W)

25,5
25,0
25,0
24,5
22,5

Einde v.h. ontladen
▲

22

21

T

Einde van te ver doorgevoerd ontladen.

Deze tabel geeft het dalen van de ontlaadspanning aan bij con
stante stroomafname en tevens de verlaging van het s.g. van het
electrolyt, in verhouding met de capaciteitsonttrekking der cel.
Tevens blijkt uit de tabel, dat bij te ver doorgevoerd ontladen de
spanning snel afneemt, en in verhouding hiermede het s.g. van
het electrolyt daalt.
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TABEL No. 4.
LAADKABEL.
Aanwijzingen van Tijd-, Ampère- Volt- en Areometer.

Uren

Minuten

Amp meter

Voltmeter

0

0

1,4

2,04

0

5

i,

2,06

0

10
15

0

2,065
2,07

3

„

4

„
„
„
„
„

2,09
2,1
2,109
2,115
2,125
2,13
2,135
2,145
2,15

„

2,16

0

>i

1
2

5
6
7
8

9
9
10
10
11

11
12
12
13

30
30

„
„

2,18
2,21
2,22

2,29

30

„
„

30

,,

2,5
2,6
2,65
2,65

Areometer
s.g.

Areometer
o Baumè

1,20
1,20
1,20
1,203
1,203
1,203
1,205
1.205

24,0

24,5

-3 £

1.206

24,6

jj

1,207
1,21
1,215
1,22
1,224
1,224
1,23
1,235
1,24

24,8

1,243
1,245
1,245
1,245

28,3
28,5
28,5

Opmerkingen
Begin v. h. laden

24,0
24,0
24,25
24,25
24,25
O

24,5

C

O

J3

B

I ~
>

25

c

3. §
H §

25,5

u

26,0
26,5
26,5
27,0
27,6
28,0

28,5

Eindigen v. h. laden
▲

V

Eindigen van het te ver
doorgevoerd laden.

Bij het einde van het laden bedroeg de spanning 2,5 Volts.
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Het zich herstellen der spanning, dadelijk
cel, had als volgt plaats:
11 u. 30 min. spanning
3
11 u. 35 min.
c
11 u. 40 min.
11 u. 50 min.
’öj
U
11 u. 60 min.
\

na het uitschakelen der
2,5
Volts
2.2
2,15
2.085 ..
2.085 ..

De rustspanning van 2,085 Volts gaf een s.g. van het electrolyt van
1,245 of van 28,5° Baumé.
Het aantal Ampère-uren, voor het laden van de cel gebruikt, be
droeg 11.5 X 1.4 = 16.1 A.U.
Bij het ontladen gaf de cel aan Ampère-uren 10,5 X 1,4 =
14,7 A.U., zoodat het nuttig effect der cel bedroeg:
aantal Ampère-uren bij het ontladen
14,7 A.U.
= 91.3%
aantal Ampère-uren bij het laden
16,1 A.U.
Deze cel werd eveneens getest tijdens een ononderbroken ont
lading met J4 Ampère, waarbij werd bevonden, dat de cel toen
over eene capaciteit beschikte van 26 Ampère-uren.
Het nuttig effect der cel bedroeg toen 95 %, terwijl het laden
eveneens met J4 Ampère plaats had.
Tijdens een ononderbroken ontlading en gedurende het laden met
2,8 Ampèren, gaf de cel een nuttig effect in A.U. van 84 %,
Bij een ononderbroken ontlading en gedurende het laden met
5,6 Ampèren, gaf de cel een nuttig effect in A.U. van 72 %.
Fig. 20 geeft laad- en ontlaadcurven van de resultaten der metingen,
en de laad- en ontlaadtabellen dienen tot het verduidelijken van
de in de volgende hoofdstukken te behandelen onderwerpen. Het
gegeven kan als typeerend voorbeeld dienen voor alle andere
cellen van loodaccumulatoren, onverschillig van welke capaciteit.
Afwijking van bovengenoemde curven zou dan slechts mogelijk
zijn, indien er een verschil was in de soort of de dikte van de
gebruikte platen, de dichtheid van het zuur, de temperatuur, de
laad- en ontlaadstroomsterkte en de laad- en ontlaadtijd, of in de
meer of minder goeden toestand van de platen of door eventueele
zuurverontreiniging.
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37. THEORIE VAN DEN LOODACCUMULATOR.
Chemische toestand van de geladen cel. Bij den loodaccumulator
heeft de stroomopname gedurende het laden plaats, doordat de
chemische werking der electrische stroom de chemische samen
stelling verandert, van het actief materiaal der positieve en nega
tieve platen, zoowel als die van het electrolyt.
Gedurende het ontladen worden door de chemische reacties de
positieve en de negatieve platen en het electrolyt weder in hun
oorspronkelijken toestand teruggebracht. De positieve platen be
staan uit een raamwerk van lood, waarin actief materiaal is aan
gebracht, dit materiaal wordt ook wel dadelijk uit de loodplaat
geformeerd; in geladen toestand bestaat dit materiaal uit loodsuperoxyde (PbOa).
Het actief materiaal van de negatieve platen bestaat in geladen
toestand uit sponsachtig lood (Pb), een zeer fijn verdeeld metaal
zuiver lood.
De kleur van de positieve platen, in geladen toestand, is bruin, die
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van de negatieve, grijs. Het electrolyt, waarin de platen zijn ge
dompeld, bestaat uit zwavelzuur (H2S04) en water (H20). Het
soortelijk gewicht van het electrolyt is door den fabrikant voor
geschreven voor de geladen batterij en verandert bijv. van een
s.g. van 1,24 in geladen toestand tot een s.g. van 1,18 in ontladen
toestand. (Zie tabel No. 3).
38. Reacties bij het ontladen van de cel. Er scheidt zich uit het
electrolyt aan de positieve platen de waterstof af; deze water
stof zet het loodsuperoxyde (Pb02) uit de positieve platen in
loodoxyde (PbO) om, waarbij water (H20) wordt gevormd; loodoxyde in zwavelzuur verbindt zich scheikundig tot loodsulfaat
(PbSO*), hierbij komt eveneens water vrij.
In een chemische vergelijking uitgedrukt, heeft de ontlading aan
de positieve platen als volgt plaats:
Pb02 + 2 H = PbO + HoO.
PbO + H2S04 = PbS04 + H20.
(1)
Aan de negatieve platen scheidt zich bij de ontlading, uit het
electrolyt een zuurrest (SO4) af. welke zich met het sponsachtig
lood (Pb) uit de negatieve plaat, verbindt tot loodsulfaat (PbS04).
De verandering aan de negatieve platen wordt als volgt uitgedrukt:
Pb + S04 = PbS04.
(2)
De chemische reacties zullen voortduren totdat de cel geheel ont
laden is, en al het loodsuperoxyde (PbOo) aan de positieve platen
en het sponsachtig lood (Pb) aan de negatieve platen, in lood
sulfaat (PbS04) is omgezet.
Deze electro-chemische reacties hebben plaats gehad, doordat zich
tijdens het ontladen een deel van het zwavelzuur tot water heeft
gevormd, waarna de zwavelzuurrest (SO4) zich scheikundig met
het actief materiaal in de positieve en de negatieve platen heeft
gebonden. Hiervan is het gevolg, dat het s.g. van het electrolyt
tegen het eind der ontlading lager is dan bij het begin. (Zie tabel
No. 3). De klemspanning, welke afhankelijk is van de zuur
dichtheid, is eveneens gedaald (zie fig. 20), hetgeen wordt ver
oorzaakt, doordat tijdens de ontlading, steeds meer loodsulfaat
(PbSCM wordt gevormd. In de positieve plaat zullen zich ver
bindingen van loodsuperoxyde en van loodsulfaat, terwijl zich in
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de negatieve plaat verbindingen van sponsachtig lood en loodsulfaat zullen vormen. De daling van de klemspanning zal zóó lang
voortduren, totdat de beide platen geheel in loodsulfaat zijn om
gezet. De platen zullen dan geen verschil in spanning meer hebben,
en het s.g. van het electrolyt zal zeer laag zijn. De cel is dan
geheel ontladen, maar tevens onbruikbaar geworden, zoodat er in
de praktijk met het ontladen eerder zal moeten worden geëindigd.
In het algemeen zal dit geschieden, wanneer de ontlaadspanning
ongeveer 10 % is gedaald beneden de rustspanning van de geladen
batterij. (Zie fig. 20).
39. Het dalen der spanning gedurende het ontladen. Alvorens
met het ontladen wordt aangevangen, beschikt de geladen cel, aan
welke stroom toegevoerd noch onttrokken wordt, over een span
ning, welke afhankelijk is van het s.g. van het electrolyt ; deze
spanning wordt rustspanning genoemd en wordt in verhouding
tot het gebruikelijke s.g. van het electrolyt in fig. 21 aangegeven.
Uit de ontlaadcurve blijkt (zie fig. 20), dat, zoodra er laadstroom
wordt onttrokken, de spanning van de cel aanmerkelijk daalt. Deze
spanningsval wordt eerstens veroorzaakt door den werkelijk inwendigen weerstand van de cel en voorts door de electro-chemische
actie van de ontlaadstroom, welke zich in het begin der ontlading
aan de buitenoppervlakte der platen heeft ontwikkeld.
Het zuur in het actief materiaal, dat in concentratie sterk is afge
nomen, zal wegens de diffusie nieuw zuur toegevoerd krijgen, tot
een evenwichtstoestand is ontstaan; de vermindering van het
gehalte van het zuur in het actief materiaal veroorzaakt de klem
spanning, ook wel ontlaadspanning genoemd.
Naar gelang de ontlaadstroom sterker is, zal de ontlaadspanning
lager zijn. (Zie fig. 20).
De chemische actie, welke aanvankelijk inwerkte op het actief
materiaal aan de buitenoppervlakte der platen, zal tijdens de
verdere ontlading op de inwendige materiaaldeeltjes inwerken, de
diffusie zal niet zoo gemakkelijk tot stand komen, en dientenge
volge zal het verdunde zuur, dat zich in de poriën van het actief
materiaal bevindt, zich niet zoo spoedig met dat van het hoogere
gehalte mengen. Wel wordt steeds door meer actief materiaal aan
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de electro-chemische werking deeigenomén, maar doordat de
diffusie geleidelijk plaats heeft, zal de klemspanning verhoudings
gewijze afnemen. Naar gelang de ontlading toeneemt, zal het ge
halte van het zuur in de poriën van het actief materiaal afnemen,
zoodat de poriën tenslotte slechts verdund zuur van gering geleidingsvermogen zullen bevatten.
Doordat de diffusie steeds minder wordt, zal er steeds minder
actief materiaal aan de electro-chemische actie deelnemen. Bij con
stante sterkte van de ontlaadstroom zal het verbruik van het zuur
eveneens constant blijven, het gehalte van het zuur sterk afnemen
en de ontlaadspanning in verhouding verminderen.
Indien het chemisch proces in de platen zoover is gevorderd, dat
een groot gedeelte van het actief materiaal in de positieve en in
de negatieve platen in loodsulfaat is omgezet, dan zal het loodsulfaat door zijn mindere poreusheid en zijn slecht geleidingsvermogen, het nog resteerende actief materiaal aan de chemische
werking onttrekken, waardoor deze niet meer aan de stroomlevering kan deelnemen. Dit is het geval, wanneer de klemspanning
der cel tot ongeveer 1,85 Volt is gedaald; het ontladen wordt dan
stop gezet, aangezien bij verder voortgezette stroomafname de
spanning snel tot 0 Volt zou dalen, (fig. 20). De platen zouden
dan geheel kunnen sulfateeren en dus onbruikbaar worden.
40. Chemische reacties bij het laden. Wanneer de cel geladen
wordt, gaat de stroomloop van de positieve pool naar de positieve
platen en vandaar, door het electrolyt naar de negatieve platen,
om bij de negatieve pool de cel weder te verlaten. (Zie fig. 2).
Het loodsulfaat (PbS04), dat zich tegen het einde van het ont
laden aan de positieve en aan de negatieve platen had gevormd,
zal door de electro-chemische werking van de laadstroom, aan de
positieve platen, de zuurrest (S04), en aan de negatieve platen,
de waterstof afscheiden. De zuurrest (S04) aan de positieve
platen vormt de verbinding Pb(S04)2, welke onder de inwerking
van water, de positieve platen in loodsuperoxyde (Pb02) omzet,
terwijl zich zwavelzuur vormt.
In een chemische vergelijking uitgedrukt, heeft het laden aan de
positieve platen als volgt plaats;
PbS04 + S04 + 2 HoO = Pb02 + 2 H2S04.
(3)
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De waterstof, welke aan de negatieve platen wordt afgescheiden,
reduceert het loodsulfaat (PbSO^) tot sponsachtig lood (Pb),
onder vorming van zwavelzuur.
Dz verandering aan de negatieve platen is als volgt:
PbS04 + 2 H = Pb + HsS04.
(4)
Zooals uit vorenstaande vergelijkingen (3 en 4) blijkt, ontstaat
er gedurende het laden, vrij zwavelzuur, hetgeen eene stijging van
het s.g. van het electrolyt veroorzaakt, (tabel No. 4).
Als de cel geheel is geladen, zal het electrolyt zijn grootste con
centratie hebben bereikt, en heeft zich aan de positieve plaat
wederom loodsuperoxyde (PbC^) en aan de negatieve plaat spons
achtig lood (Pb) gevormd.
De bij het ontladen verbruikte stoffen zijn door het laden weder
in hun oorspronkelijken toestand teruggebracht.
41. Toename der spanning gedurende het laden. Uit de laadcurve (fig. 20), blijkt, dat, zoodra er met laden wordt aangevangen,
de spanning stijgt. De oorzaak hiervan is, dat de spanningsval,
veroorzaakt door den werkelijk inwendigen weerstand en door
dien, welke is ontstaan door de toename der zuurdichtheid aan de
oppervlakte der platen, moet worden overwonnen.
Het sterke zuur aan de platen zal zich tengevolge van diffusie
mengen met het zwakkere zuur van het electrolyt, waardoor een
evenwichtstoestand ontstaat; bij voortgezet laden zal weder zuur
vrijkomen; de evenwichtstoestand zal verbroken, maar weder
hersteld worden.
De klemspanning zal'in verhouding met het s.g. van het electrolyt.
langzaam, maar gestadig stijgen, zooals uit fig. 20 blijkt. Deze
stijging zal geleidelijk plaats hebben, n.1. tot het actief materiaal
in de platen voor een groot gedeelte zal zijn gereduceerd, gevolgd
door gasontwikkeling en wel eerst aan de positieve platen met af
scheiding van zuurstof, vervolgens aan de negatieve platen met
afscheiding van waterstof.
De laadcurve (fig. 20), geeft nu een stijging der spanning aan; bij
verder doorgevoerd laden zal de gasontwikkeling aan de positieve,
zoowel als aan de negatieve platen plaats hebben, dientengevolge
zal de spanningscurve een sterkere stijging aangeven.
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De zuurstofontwikkeling aan de positieve platen geschiedt volgens
de vergelijking:
S04 4- HoO = H0SO4 + O.
Uit het voorgaande blijkt, dat de zuurrest (SO4) zich met water
tot zwavelzuur heeft gebonden en er vrije zuurstof is ontstaan.
Aan de negatieve platen ontstaat vrije waterstof (2 H).
Het loodsulfaat is gedurende de gasontwikkeling gereduceerd en
zal door de hoogere spanning, benoodigd voor de waterstofontwikkeling aan het sponsachtig lood, en de zuurstofontwikkeling
aan het loodsuperoxyde, een sterke stijging der spanning veroor
zaken, hetgeen de spanningscurve (fig. 20) aangeeft.
Het laden te vervolgen zou uit technisch oogpunt oneconomisch
zijn, daar het actief materiaal niet verder zou worden gereduceerd
en, tengevolge van de sterke gasontwikkeling, de vulpasta los zou
werken, en de platen zouden worden beschadigd.
42. De electro-chemische actie tijdens het laden en het ontladen.
Onderstaande vergelijkingen, ontstaan door samenvoeging van
de hiervoren genoemde vergelijkingen, geven de chemische reac
ties gedurende het laden en het ontladen weer.
PbOo + Pb + 2 H0SO4 = 2 PbS04 4- 2 H2Q.
bij lading
bij ontlading 2 PbSÜ4 4- 2 H20 = Pb02 4- Pb 4- 2 H2S04.
43. Benoodigde hoeveelheid H2SO4 in het electrolyt, loodsuper
oxyde in de positieve en sponsachtig lood in de negatieve platen.
De electromotorische kracht van een accumulator is in hoofdzaak
afhankelijk van de samenstelling van het actief materiaal, aange
bracht in het raamwerk van de positieve en van de negatieve
platen, benevens van het s.g. van het zwavelzuur. Een hoogere
concentratie van het zuur, gaat gepaard met een hoogere E.M.K.
van de cel, maar is nadeelig voor de cel en haar nuttig effect.
Transportabele batterijen hebben een kleiner volume electrolyt
dan stationnaire batterijen, en dientengevolge zal het electrolyt
van de eerste een hooger s.g. hebben.
Met behulp van de voorgaande vergelijkingen, worden de gewichtshoeveelheden der werkzame stoffen berekend, die theore
tisch noodig zijn voor een accumulator van eene bepaalde capa
citeit. De hoeveelheid zwavelzuur (H2S04). welke voor een stroomlevering van 1 Ampère-uur wordt verbruikt, bedraagt 3,66 gram;
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het volume electrolyt moet evenwel grooter zijn, doordat er
geen geconcentreerd, maar verdund zwavelzuur moet worden ge
bruikt, tevens moet er in de praktijk 6 gram (H2SO4) per Ampèreuur in het electrolyt aanwezig zijn.
Na het ontladen der cel zal de resteerende hoeveelheid H2SO 4*
6 — 3,66 = 2,34 gram moeten bedragen, door die hoeveelheid
sterk te verdunnen, zal het zuur, zoowel bij ontladen als bij geladen
cel een te laag s.g. hebben, en zal de E.M.K. te gering, en de
inwendige weerstand van de cel te groot zijn.
In de praktijk moet het s.g. van het zuur zoodanig zijn, dat het
nuttig effect van de cel zijn maximum kan bereiken. Voor trans
portabele batterijen bedraagt, indien de cel geladen is, het s.g.
van 1,241
1,295, afhankelijk van de zuurdichtheid. Het gebruik
van zuur van hoog s.g. beïnvloedt het sulfateeren der platen en
dientengevolge hun levensduur en veroorzaakt een gering nuttig
effect; de afmetingen der cellen kunnen kleiner worden bij het ge
bruik van zuur met hoog s.g., daar de hoeveelheid electrolyt dan
geringer is. Hoewel van stationnaire batterijen het gewicht per cel,
zoomin als de groote der afmetingen, van geen direct belang zijn,
wordt er een lange levensduur en een hoog nuttig effect van ver
langd.
Het s.g. van het electrolyt in de cellen van stationnaire batterijen
bedraagt, in geladen toestand, van 1,173
1,20. Volgens de for
mule berekend, bedraagt per Ampère-uur de theoretische hoeveel
heid loopsuperoxyde 4,46 gram voor de positieve platen, en de
hoeveelheid sponsachtig lood 3,86 gram voor de negatieve platen.
De theoretisch benoodigde hoeveelheid loodsuperoxyde, zoowel als
die van het sponsachtig lood, moeten in de practijk evenwel het
2J^-voudige tot het viervoudige bedragen, omdat de electro-chemische actie het actief materiaal in de platen niet in zijn geheel kan
omzetten.
De transportabele batterijen worden van dunne platen voorzien,
om ze zoo licht mogelijk te houden en opdat het zuur en dienten
gevolge de chemische omzetting ook in de binnenste lagen van het
actief materiaal kan plaats hebben en daardoor de grootst moge
lijke hoeveelheid actief materiaal werkzaam deelneemt aan de
reacties.
52

Zeer dunne platen kunnen niet dienstig zijn, aangezien de positieve
platen uit een looden raamwerk bestaan, waarin het actief mate
riaal, het loodoxyde is aangebracht, of direct op de platen is
geformeerd; in het electrolyt geplaatst, ontstaat een spannings
verschil tusschen de beide substanties, de locale stroomen, die
hiervan het gevolg zijn, zullen de platen of het raamwerk doorformeeren tot PbO*, hetgeen een verkorting van hun levensduur, door
de voortdurende vermindering van de stevigte der platen, tenge
volge heeft.
Uit het voorgaande blijkt, dat de constructie der platen, de afme
tingen der cel, en het s.g. van het electrolyt, theoretisch, zoowel
als practisch, afhankelijk zijn van verschillende factoren. Een in
de practijk bruikbare loodaccumulator zal per k.g. hoogstens 30 a
40 Watt-uren kunnen leveren.
44.

HET ONTLADEN VAN EEN ACCUMULATOR.

Het snelle dalen der klemspanning in het begin van het ontladen,
ïndien beide electroden geen loodsulfaat bevatten, hetgeen het
geval is indien zij geheel geladen zijn, dan is de electromotorische
kracht van de cel, wanneer deze in rust is (stroomtoevoer,
noch onttrekking), afhankelijk van dc zuurdichtheid van het elec
trolyt. De klemspanning wordt door het s.g. van het electrolyt
beïnvloed, een hooger s.g. zal dus steeds een hoogere E.M.K. en
hoogere klemspanning veroorzaken. (Zie fig. 21).
Indien er geen stroomafname plaats heeft, dan zijn E.M.K. en
klemspanning gelijk, maar volgens de wet van Ohm zal, als de
cel wordt ingeschakeld, de spanning dalen, daar een gedeelte van
de E.M.K. wordt verbruikt door den inwendigen weerstand van
de cel; de klemspanning (e) zal dan bedragen:
e = E — I.W.
waarin E de electromotorische kracht, I de ontlaadstroomsterkte
en W den inwendigen weerstand van de cel voorstelt; uit de
formule blijkt, dat bij ontlading de klemspanning steeds lager dan
de E.M.K. moet zijn.
Daar de inwendige weerstand van een cel zeer gering is, zal de
daling van de klemspanning, veroorzaakt door I.W., niet groot zijn.
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De snelle afname der klemspanning bij het begin van het ontladen
fzie fig. 20), heeft plaats tengevolge van een verandering in de
E.M.K. van de cel en wordt veroorzaakt door het volgende:
1 . door het veranderen van den inwendigen weerstand bij het
inschakelen voor ontladen;
2°. door het zich vormen van loodsulfaat aan de buitenopper
vlakte der platen, waardoor het electrolyt in het actief mate
riaal aan zuur armer wordt, en dientengevolge de spanning
van de cel, die afhankelijk is van de zuurdichtheid, overeen
komstig zal dalen;
3°. door de vorming van het loodsulfaat. waardoor er een verhooging van den weerstand van het actief materiaal in de
platen plaats heeft.
Uit het hoofdstuk ..Theorie der accumulatoren” is reeds gebleken,
dat de verbruikte hoeveelheid zwavelzuur recht evenredig is met
de tijdens het ontladen verkregen stroom. Bij stroomverbruik zal
er door de optredende chemische reacties, SO.j aan het gebonden
electrolyt worden onttrokken, terwijl er water wordt gevormd.
Aangezien de hoeveelheid aan het actief materiaal gebonden zuur
tamelijk klein is, heeft de onttrekking van SO.j een snelle ver
mindering van de dichtheid van het gebonden zuur en van dat
aan de oppervlakte der platen tengevolge. Door de onttrekking
van SO.J aan het gebonden electrolyt, waarbij water wordt ge
vormd, ontstaat er tusschen het vrije en het gebonden electrolyt
een verschil in concentratie, naarmate dat toeneemt zal door
diffusie het verbruikte zuur in de platen worden vervangen door
zuur uit het vrije electrolyt.
45. Het langzaam dalen der spanning. Doordat het vrije electrolyt
bij verder ontladen regelmatig zuur afgeeft, heeft er in de con
centratie van het gebonden electrolyt een verandering plaats. De
daling van de E.M.K. en van de klemspanning is nu, tengevolge
van de voortgaande chemische reacties, gedurende dit gedeelte
van de ontlaadperiode, geleidelijk. (Zie fig. 20).
46. Het snelle dalen van de spanning, tegen het einde van het
ontladen, wordt veroorzaakt door het zich in loodsulfaat omzetten
van het actief materiaal; de concentratie van het vrije en het ge54

bonden electrolyt zal afnemen, de poriën zullen door het zich
vormende loodsulfaat verstoppen, waardoor het verbruikte zuur
aan het actief materiaal niet meer voldoende wordt aangevuld,
en de concentratie snel zal afnemen.
De vorming van loodsulfaat zal steeds toenemen, waarna de
spanning al spoedig op 0 Volt zal dalen.
Treedt de vermindering van concentratie van het zuur slechts
aan één der beide soorten van platen op, dan daalt de klemspanning tot op 0 Volt, hoewel de andere soort van platen in staat
zou zijn stroom af te geven.
Indien het actief materiaal in de gebruikelijke verhouding in de
beide soorten van platen is aangebracht, zullen de positieve platen
het eerste hunne capaciteit afstaan. De Edison-loodaccumulatoren
hebben meer positieve dan negatieve, en positieve als eindplaten.
47. Ontladen met sterke stroom veroorzaakt reeds dadelijk na
het inschakelen een snel dalen der klemspanning; het verloop van
de klemspanning is dus in hooge mate afhankelijk van de sterkte
der ontlaadstroom. (Zie curve fig. 20, 25, 26). Uitgezonderd kleine
afwijkingen, is het verloop der klemspanning voor alle accu's
gelijk. Deze afwijkingen kunnen ontstaan, door den inwendigen
weerstand van de cel, den toestand en het type der platen, de
samenstelling van het actief materiaal, de contactvlakte tusschen
het raamwerk en het actief materiaal, de isolatie tusschen de platen
van verschillende polariteit, het s.g. van het electrolyt, den invloed
van de temperatuur, of wel door de stroomsterkte, waarmede
wordt ontladen.
In het algemeen bedraagt de gemiddelde spanning aan de klemmen
van een cel, indien de ontlading tot aan de toegestane eindspanning plaats heeft:
gemiddelde spanning 1,80 Volt
ontlading in een uur,
„
„ drie uren,
..
..
1.85 „
..
..
1.87 „
,.
„ vijf
1,92
.. tien
De maximale ontlaadstroom is meestal gelijk aan, of iets minder,
dan de maximale laadstroom, door den fabrikant aangegeven.
48. Het ontladen met geringe stroomsterkte. Uit de ontlaadcurve
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(fig. 24, 25, 26) blijkt, dat hoe geringer de stroom is, waarmede
de cel wordt ontladen, hoe meer Ampère-uren de cel zal kunnen
opleveren. De oorzaak hiervan is, dat bij geringe stroomafname
weinig zuur wordt verbruikt, waardoor de oppervlakte der platen
zich slechts langzaam in loodsulfaat zal omzetten en het ge
deelte van het actief materiaal, bij de kern van de platen, in staat
zal zijn deel te nemen aan de chemische actie. Bij groote stroom
afname zal de plaatkern isoleeren, doordat zich spoedig loodsulfaat
zal vormen. Een groot gedeelte van het actief materiaal zal on
gebruikt blijven, en de cel zal slechts een klein aantal Ampèreuren kunnen vóórtbrengen.
49. Het aantal Ampère-uren door een cel te leveren is niet con
stant, maar afhankelijk van de ontlaadstroomsterkte, indien de cel
ten minste normaal geladen was. De fabrikanten geven het aantal
Ampère-uren aan bij het ontladen met normale stroomsterkte.
Uit curve (fig. 25) blijkt, dat bij ontladen met zwakke stroom het
verkregen aantal Ampère-uren 100 % meer bedraagt dan de nor
male, en bij ontladen met sterke stroom slechts circa 30 °/o van
de normale capaciteit wordt verkregen.
50. Invloed op de cellen bij het ontladen met sterke stroom. Te
groote stroomafname zal een snelle daling van de spanning (zie
ontlaadcurve fig. 20) en al spoedig de te verre ontlading van de
cel veroorzaken.
Indien een batterij herhaaldelijk te ver wordt ontladen, zal deze
in den kortst mogelijken tijd onbruikbaar worden.
Het te ver ontladen van een accumulator in een automobiel kan
worden voorkomen, door bij het starten een lampje in te scha
kelen; wordt de lichtsterkte minder dan de normale, dan mag de
zelfstarter niet meer worden gebruikt, teneinde de batterij niet
te beschadigen.
Omdat het ontladen met te sterke stroom, evenals te ver doorge
voerd ontladen moet worden vermeden, mag er nooit stroom aan
de batterij worden onttrokken, als de ontladen batterij zich door
rust weder tot de spanning van circa 2 Volts per cel heeft hersteld.
Het lage s.g. van het electrolyt geeft den ontladen toestand aan.
Het kromtrekken der platen is een gevolg van spanningen in de
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positieve platen bij te ver doorgevoerd, of te sterk ontladen, waar
door het loodsulfaat, hetwelk een grooter volume heeft dan het
loodsuperoxyde, zich vormt op de plaats waar de platen stroom
afgeven. Het kromtrekken der platen kan kortsluiting en het
scheuren van de batterijkast veroorzaken.
Het actief materiaal in de negatieve platen zal krimpen bij het
onttrekken van te sterke stroom, het contact tusschen het raam
werk en het actief materiaal zal worden verbroken, waardoor het
gekrompen materiaal, tengevolge van onvoldoende poreusheid, niet
meer in voldoende mate aan de chemische actie zal kunnen deel
nemen en de platen aan capaciteit zullen verliezen.
51.

HET VERANDEREN VAN DE ZUURDICHTHEID.

Door het onttrekken van capaciteit aan de cel zal de zuurdichtheid
veranderen (fig. 20 en tabel No. 3), uit welke tabel tevens de
proportionale verandering van de spanning blijkt. Bij het begin
van het ontladen bedroeg de spanning 2,085 Volts, het s.g. van
het electrolyt 1.245, bij het einde van het ontladen bedroeg de
spanning 1,85 Volt en het s.g. 1,19.
Indien het s.g. van het electrolyt van een batterij in geladen en
in ontladen toestand bekend is, dan kan er uit de verandering,
welke er tijdens het ontladen in het zuurgehalte heeft plaats gehad,
ongeveer worden bepaald in hoeverre de batterij is ontladen.
Indien de stroomafname constant plaats had. zou, aangezien het
verbruikte zuur evenredig is aan het der batterij onttrokken
aantal Ampère-uren, de zuurdichtheid een vrij nauwkeurig resul
taat betreffende de resteerende capaciteit moeten geven. In de
praktijk is de stroomafname evenwel zelden constant, dientenge
volge zal de wisselende sterkte der ontlaadstroom invloed hebben
op het aantal Ampère-uren, dat de batterij in staat is te leveren.
(Zie fig. 24, 25, 26).
Door Ampère-urenmeters wordt wel het totaal aantal Ampèreuren, dat aan de batterij is onttrokken aangegeven, maar niet het
verbruikte gedeelte van de totale capaciteit, dat voortdurend bij
wisselende stroomafname verandert. De aanwijzing van een Ampère-urenmeter is dus geen maatstaf voor het bepalen van de nog
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resteerende capaciteit van de batterij. De nog te verbruiken capaciteit zou slechts dan nauwkeurig kunnen worden bepaald, indien
er door middel van een Ampère-meter voortdurend tijdens het
ontladen de wisselende stroomsterkte met de daarbij behoorenden
tijd werden genoteerd, en er uit die gegevens het ontrokken deel
der capaciteit zou worden bepaald, hetwelk zou moeten worden
afgetrokken van de normale capaciteit.
52. Het bepalen van de voorhanden capaciteit uit het s.g. van
het electrolyt. Opdat een juiste aanwijzing van het s.g. tijdens
het ontladen zal worden verkregen, moet er, nadat het electrolyt
goed is gemengd, een zuurproef worden genomen, hetgeen bij
kleine cellen op zeer eenvoudige wijze met een hevelzuurmeter kan
geschieden.
Indien de ontlading met hooge stroomsterkte heeft plaats gehad,
dan moet de batterij een uur rust worden gegeven, opdat het
electrolyt gelijkmatig vermengd zij, alvorens er een zuurproef
wordt genomen.
Is b.v. het s.g. van het zuur, bij geheel geladen cel, in het begin
van de ontlading 1,28 en aan het eind 1,15, dan zal het verschil
(1.28 — 1,15) 0,13 de totale verandering in het s.g. van het zuur
aangeven. Mocht het s.g. van het electrolyt op een zeker tijdstip
b.v. 1,215 bedragen, dan zal de helft van de capaciteit der cel zijn
verbruikt.
Wordt een batterij tot verlichting aangewend, dan zal reeds het
minder gloeien der lampen, een daling van de spanning, dus van
het s.g., aangeven, hetgeen er op wijst, dat de batterij voor het
grootste gedeelte is ontladen.
53. Schade en nut van ver doorgevoerd ontladen. Een accumu
lator moet minstens eens in de drie maanden worden ontladen tot
een spanning van circa 1,8 Volt, om daarna gedurende langen tijd
met geringe stroomsterkte te worden geladen, opdat de kernmassa
hare poreusheid, welke noodig is voor het behoud van de capa
citeit der platen, zal behouden.
De poreusheid der platen zou verloren gaan, indien er maar steeds
gedeeltelijk werd ontladen, waardoor slechts de buitenste laag
van het actief materiaal werkzaam zou kunnen zijn, en de kern58

massa voortdurend zou worden gedrukt. Bij veelvuldig sterk ont
laden zal het actief materiaal, voornamelijk in de positieve platen,
in volume toenemen, de buitenste lagen zullen tenslotte aan samen
hang hebben ingeboet, om bij de sterke gasontwikkeling, tegen het
einde van de laadperiode, uiteen te vallen.
Roosterplaten zullen, ingeval van veelvuldig sterk ontladen, eerder
in capaciteit afnemen dan grootoppervlakplaten, daar er bij de
eerste soort voortdurend actief materiaal uitvalt en er bij de laatste
een deel van de looden kern weder in actief materiaal wordt
omgezet.
Uit het voorgaande blijkt, dat de levensduur der platen vermindert
door, zoowel steeds te kort, als te ver doorgevoerd ontladen.
54. Rustspanning. Indien een batterij gedurende het laden, of
het ontladen wordt uitgeschakeld, zal na een zekeren rusttijd de
klemspanning circa 2 Volts aangeven, welke spanning afhankelijk
is van de momenteele zuurdichtheid.
Cellen, gevuld met zuur van het in de praktijk gebruikelijke s.g.,
hebben een rustspanning als in fig. 21 graphisch is aangegeven.
Bij een s.g. van 1,10 tot 1,30 van het electrolyt is de rustspanning
van een cel ongeveer gelijk aan:
0,84 4* s
waarin s het s.g. van het electrolyt.
Dadelijk na het uitschakelen van de laadstroom begint de klem
spanning eerst snel en vervolgens langzamer te dalen, totdat de
rustspanning is bereikt, hetgeen door het volgende wordt verklaard.
De klemspanning van een cel is n.1. direct afhankelijk van de
concentratie van het zuur in de platen, hetwelk gedurende 'het
laden hooger is dan het s.g. van het electrolyt, waarin de platen
zijn gedompeld. Terstond na het uitschakelen zal het zuur trachten
dat verschil in concentratie op te heffen, en nadat dit ten deele is
bereikt, zal het proces een meer geleidelijk verloop hebben, totdat
er evenwicht is verkregen tusschen de concentratie van het zuur
in de platen en die van het vrije electrolyt; de klemspanning zal
dan gelijk zijn aan de rustspanning.
Bij het onderbreken van de ontlaadstroom zal de klemspanning
eerst snel en daarna langzamer stijgen tot zij gelijk aan de rustspan59
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ning is. Gedurende het ontladen wordt er n.1. zuur aan het actief
materiaal onttrokken; na het uitschakelen zal er vanwege de diffu
sie weder nieuw zuur worden toegevoerd. Aanvankelijk zal de concentratiê van het zuur in de platen, en in verband hiermede de
klemspanning sterk toenemen, daarna heeft de toename van de
concentratie van het zuur langzamer plaats, totdat de zuurdicht
heid van het gebonden en het vrije electrolyt zich heeft ver
effend; de klemspanning zal dan de rustspanning aangeven.
Uit het voorgaande blijkt, dat er niet uit de spanning eener cel
in rust kan worden afgeleid in hoeverre een cel geladen of ont
laden is, maar uit het s.g. van het electrolyt, nadat er gedurende
eenigen tijd stroom aan de cel is
Fig. 21.
Wijziging van dc spanning in verband
onttrokken.
tt
IC
,
.
met de verandering van de zuurdichtriet suliateeren der platen |iejcji van een geladen cel in rusttoestand.
is een gevolg van het zich vor- Volt.
men van een harde, witte laag
gekristalliseerd loodsulfaat op de 2,15
positieve en op de negatieve pla- 2,10
ten, welke ontstaat, indien de 2,05
ontladen batterij niet ten spoe- 2 o
digste opnieuw wordt geladen.
1,95
Het gekristalliseerde loodsulfaat
bezit geen geleidingsvermogen,
zoodat bij sterke sulfatatie, de
electrische stroom geen doorgang
ü
§ £ 1 S §
zal hebben en dientengevolge de
C/3
platen meestal niet door gewoon
laden in hunnen oorspronkelijken toestand zijn terug te brengen.
Bij gedeeltelijke sulfatatie zal het vrij gebleven actief materiaal de
stroom geleiden en zal het gekristalliseerde loodsulfaat allengs tot
sponsachtig lood en tot loodsuperoxyde worden gereduceerd, waar
door de platen dan weder in hun vorigen, actieven toestand komen.
Ter voorkoming van het sulfateeren der platen mag het ontladen
eener batterij niet verder worden doorgevoerd dan tot 1,83 a 1,85
Volt per cel.
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De volgende eindspanningen worden door de verschillende fabri
kanten toegestaan:
bij het ontladen binnen 2 uren
1,70 a 1,75 V.
3 tot 5 uren 1,80 a 1.83 V.
i,
1,83 V.
„ „
,,
,f 3 Yi tot 10 uren
Indien een eindspanning, lager dan bovengenoemde, meermalen
zou worden toegepast, zou dat een slechten invloed hebben op
den levenduur der batterij.
56. Ontladen bij hooge temperatuur. Ontladen bij hooge tem
peratuur maakt het electrolyt dunner; een gering verschil in con
centratie tusschen het vrije en het gebonden electrolyt is reeds
voldoende, om vanwege de diffusie de benoodigde hoeveelheid
zuur naar de kern van het actief materiaal te voeren. De klemspanning zal dan gedurende langer tijd constant blijven, en de
ontlading zal dan langer dan normaal kunnen worden voortgezet.
De stijging van de E.M.K. van een geladen batterij in rust, is bij
verhooging van temperatuur zeer gering en blijft volgens Dolezalek
tusschen 10° en 70° C. ongeveer constant. De langere duur der
ontlaadperiode bij hooge temperatuur heeft geen practische waarde,
daar sterke verwarming de levensduur der platen vermindert. Bij
groote transportabele batterijen, waarvan de cellen meestal zoo
danig aaneengesloten zijn geplaatst, dat er onvoldoende ruimte
voor ventilatie is gelaten, zal de warmteontwikkeling, welke, ten
gevolge van de sterke chemische reacties, meestal aanmerkelijk is,
niet kunnen ontwijken. Deze chemische reacties worden veroor
zaakt door de vlugge, onophoudelijke menging van het zuur, welke
plaats heeft door afname van sterke stroom gedurende een lang
tijdsverloop. De levensduur van een batterij is onder de genoemde
omstandigheden niet groot.
57.

GEVAAR VOOR EXPLOSIE BIJ HET LADEN VAN
ACCUMULATOREN.

Aangezien de gassen, welke uit de batterij ontwijken, ontplofbaar
zijn, is het niet raadzaam met vuur in de nabijheid er van te komen.
Meermalen ontstaan er explosies, doordat er te weinig aandacht
aan de ventilatie wordt geschonken.
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Tegen het einde van het laden eener batterij ontwikkelt zich
waterstof, welke met de lucht knalgas vormt. De hoeveelheid
waterstof, welke wordt ontwikkeld, bedraagt voor 1 Ampère-uur
bij 760 m/m druk en 0° C, 0,626 liter, bij 30° C, 0,7 liter. Op
eenvoudige wijze kan de hoeveelheid waterstof worden berekend,
welke een batterij van een gegeven capaciteit zal kunnen ont
wikkelen. Zoodra de lucht 6 % waterstof bevat, wat overeenkomt
met 9 % knalgas, zal de lucht zeker ontplofbaar zijn. Teneinde het
gevaar van explosie te vermijden, zal de ontwikkelde waterstof
met de twintig- a dertigvoudige hoeveelheid lucht moeten worden
verdund.
58.

HET LADEN.

De accumulator, welke ontladen is tot de in de praktijk gebruike
lijke eindspanning van 1,83 of 1,85 Volt, zal in rust een electromotorische kracht van circa 2 Volts per cel aangeven. Deze rustspanning is afhankelijk van het zuurgehalte van het electrolyt
(fig. 21), en bedraagt bij een s.g. van 1,10, 1,20, 1,30 respectie
velijk 1,94, 2,04 en 2,14 Volts. Nadat de cel tot laden wordt inge
schakeld zal de klemspanning(e) van de cel, volgens de wet van
Ohm, stijgen:

e = E + I.W,
waarbij E de electromotorische kracht, I de laadstroomsterkte
en W de inwendige weerstand van de cel voorstelt. Uit deze
formule blijkt, dat bij het laden de klemspanning hooger moet zijn
dan bij het ontladen.
De inwendige weerstand van een cel is zeer gering en bedraagt
voor groote cellen minder dan 0,001 Ohm. Bij transportabele bat
terijen bedraagt de weerstand van een cel in geladen toestand
0,00199 en in ongeladen toestand 0,0182 Ohm; de weerstand
neemt dus bij het laden af.
59. Het snelle stijgen der spanning. *) Een accumulator, welke
met normale stroomsterkte wordt geladen, zal in de eerste minuten
na inschakeling een sterke stijging van de klemspanning aangeven
en wel tot 2,05 a 2,17 Volts, zooals de laad- en ontlaadcurve
*)

62

Zie tabel No. 4; fig. 20.

(fig. 20) aangeeft. Het snelle stijgen der spanning wordt niet
alleen veroorzaakt door den inwendigen, geringen weerstand van
de cel, maar grootendeels door de verandering, welke er in de
E.M.K. van de cel heeft plaats gevonden.
Uit het hoofdstuk „Theorie der accumulatoren" blijkt, dat bij het
laden een verhooging van concentratie van het zuur in het in
wendige der platen ontstaat, doordat er bij het reduceeren van
het actief materiaal tengevolge van de electro-chemische werking,
zwavelzuur wordt gevormd. Het snelle stijgen der spanning ont
staat, doordat het zuur in de platen geleidelijk sterker wordt; door
het ontstaande verschil in concentratie van het zuur in en buiten
de platen, zal het zuur van hooger gehalte uit de platen beginnen
te vloeien, na eenige minuten zal het verschil in concentratie even
wel zoo hoog geworden zijn, dat al het zich in de platen gevormde
zuur terstond weer naar het electrolyt zal afvloeien. Hiermede zal
dan het snelle stijgen der spanning een einde nemen, en de celspanning zal dan 2,05 a 2,17 Volts bedragen.
60. Geleidelijk stijgen der spanning. Door het afvloeien van het
zich in de platen vormende zuur, zal het s.g. van het electrolyt
geleidelijk toenemen ; het verschil in concentratie tusschen het
vrije zuur en dat in de platen zal ongeveer constant blijven; de
geleidelijke toename van de concentratie van het zuur in de platen,
zal een geleidelijk stijgen van de klemspanning veroorzaken. Deze
stijging zal blijven toenemen totdat er geen voldoende loodsulfaat
meer aanwezig is, om te worden gereduceerd tot loodsuperoxyde
aan de positieve en tot sponsachtig lood aan de negatieve platen.
Bij een spanning van 2,2 a 2,3 Volts zal het grootste gedeelte van
het actief materiaal zijn gereduceerd, de gasontwikkeling en de
ontleding van het electrolyt nemen dan een aanvang. Daar de
positieve platen een grootere zelfontlading hebben dan de nega
tieve, zal het laden van de positieve meer tijd vereischen, de gas
ontwikkeling zal aan deze het laatst optreden.
Bij een spanning van 2,4 a 2,5 Volts zal de hoeveelheid actief ma
teriaal, welke aan de chemische actie kan deelnemen, zeer ver
minderd zijn; de cel is bij deze spanning als normaal geladen te
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beschouwen. De gasontwikkeling heeft bij deze spanning aan beide
soorten van platen krachtig plaats.
61. Het stijgen der spanning tegen het einde van het laden. Bij
voortgezet laden zal de spanning snel stijgen; het S04 zal tot SO3
worden gereduceerd, dat met het water in het vrije electrólyt
zwavelzuur vormt, terwijl het O aan de positieve plaat ontwijkt.
Aan de negatieve plaat zal er geen loodsulfaat meer zijn, om de
waterstof te binden en om sponsachtig lood te vormen.
De waterstof zal nu als zoodanig langs deze plaat onwijken. Er
zal.nu een snelle stijging der klemspanning plaats hebben, doordat
er een overspanning noodig is voor de ontwikkeling van waterstof
aan het sponsachtig lood en van zuurstof aan het loodsuperoxyde.
De spanning zal tot 2,6 a 2,75 Volts stijgen.
Het zwavelzuur, dat gedurende het laden uit het actief materiaal
der platen ontwijkt, verzamelt zich in het onderste gedeelte van
de cel (uitzakken van het zuur), door het gassen van de platen
wordt het zuur en het electrólyt meer verdeeld en veroorzaakt een
gelijkmatige zuurdichtheid.
De gasontwikkeling is verlies van energie, het laden met vermin
derde stroomsterkte tot volle gasontwikkeling is evenwel nu en
dan noodzakelijk, om de platen in goeden toestand te houden. (Zie
hoofdstuk No. 100 en volgende).
62. De spanning blijft constant. Nadat de cel een spanning van
2,6 a 2,7 Volts heeft bereikt, waarbij de cel geheel is geladen, zal
bij verder laden de spanning, zoowel als het s.g. van het electrolyt, constant blijven. De stroom zal nu slechts het electrólyt ont
leden, bovendien zal de sterke gasontwikkeling het actief materiaal
loswerken en dientengevolge de platen beschadigen. De voren
genoemde spanningen, behoorende bij de laadperiode, hebben be
trekking op cellen, gevuld met electrólyt van een normaal zuurgehalte en geladen met normale stroomsterkte. Voor elk type van
cel zullen de laadcurven eenigszins verschillend zijn aan die van
fig. 20. deze afwijkingen ontstaan uit dezelfde oorzaken als die,
behandeld in het hoofdstuk No. 44 en volgende.
63. Laden met sterke stroom* Fig. 20 geeft als voorbeeld de
laadcurve van een cel, getest op verschillende sterkte van laad64

*

stroom. Een hooge laadstroom is van veel invloed op de klemspanning, zooals duidelijk door het verloop van de verschillende
laadcurven tot uitdrukking is gebracht.
De hooge stijging der spanning in het begin der lading bij curve
No. 1 en 2 (fig. 20), wordt veroorzaakt, door de sterke concen
tratie van het gebonden electrolyt, bij laden met sterke stroom,
waardoor tevens I.W een grootere waarde aanneemt. Tegen het
einde van het laden zal de gasontwikkeling heviger zijn dan bij
normaal laden; de overspanning, welke afhankelijk is van de
sterkte van de gasontwikkeling, zal dan een hoogere eindspanning
geven.
De capaciteit van de cel zal verminderen naarmate het laden met
sterkere stroom dan de normale plaats heeft, omdat slechts het
actief materiaal aan de plaatoppervlakte aan de chemische actie
deelneemt.
Het laden met sterke stroom is zeer schadelijk voor de platen der
cellen.
64. Het normaal laden van batterijen. Het laden van een batterij
mag in het algemeen nooit geschieden met eene hoogere stroomsterkte dan door den fabrikant wordt voorgeschreven; laden met
hoogere stroomsterkte zal het losser worden en het scheuren van
het actief materiaal in de roosterplaten, beschadiging der platen,
en eventueel kortsluiting in de cellen veroorzaken.
Bij beperkten laadtijd wordt er in het begin met de maximaal toegestane stroomsterkte geladen, welke tegen het einde tot de helft
a drie vierde van de maximale moet worden teruggebracht. Wan
neer gedurende den geheelen laadtijd met de helft van de maximaal
toegestane stroomsterkte wordt geladen, zal de batterij langen
tijd bruikbaar blijven. Wordt eene batterij dagelijks geladen, dan
moet er bij het begin der gasontwikkeling, zoowel aan de positieve
als aan de negatieve platen, met laden worden geëindigd. Om de
drie dagen moet er tot volle gasontwikkeling worden geladen en
na dertig dagen moet er een overlading met rustpauzen plaats
hebben. De batterij, aldus behandeld, zal niet sulfateeren en het
actief materiaal zal in goeden toestand blijven.
Het overladen van een batterij, is het laden, nadat de spanning
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2,5 Volts per cel heeft bereikt; sterke gasontwikkeling treedt dan
aan beide soorten van platen op; bij ontladen heeft er dan een
vergrooting van het volume van het actief materiaal plaats. Wordt
er te veel van het actief materiaal omgezet, dan zal bij het ontladen
de vergrooting van het volume oorzaak zijn, dat het actief materiaal
begint te kraken en het contact met het loodraam zal verminderen,
zoodat het actief materiaal na verloop van tijd uit het rooster zal
vallen. Wegens het uitzetten van het actief materiaal zullen de
platen allengs kromtrekken.
65. Veroorloofde laadstroomsterkte bij verschillenden tijdsduur.
Groote accumulator-batterijen moeten in het begin met sterke
stroom worden geladen, langzamerhand moet de laadstroom wor
den verminderd, opdat tegen het einde van het laden de stroomsterkte slechts zeer gering zal zijn.
Eene batterij van 110 Volts en van 160 Ampère-uren zal bij een
laadtijd van 8 uren, met een maximale laadstroom van 20 Ampèren kunnen worden geladen. De voorkeur verdient echter:
40 Ampèren gedurende 1 uur
30
1 „
25
3 „
10
1
5
1
Indien groote batterijen snel moeten worden geladen, b.v. in de
helft van den tijd, hetgeen o.a. voorkomt bij accumulatoren in
duikbooten, dan moet de laadstroom op de volgende wijze worden
geregeld:
40 % van de capaciteit der batterij gedurende het le uur
2e .,
25 %
3e „
20 %
4e ,.
15 %
Het laden van de batterij in drie uren:
50 % van de capaciteit der batterij gedurende het le uur
2e „
34 %
3e
„
16%
Uitgezonderd in het begin, mag er nimmer met groote stroomsterkte worden geladen. Moet er eene batterij worden geladen,
tr
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welke reeds eenige malen te ver ontladen is geweest, dan dient er
met laden te worden geëindigd, voordat de batterij den normaal
geladen toestand heeft bereikt, er wordt dan een uur pauze ge
houden, om daarna met 1/q van de maximaal voorgeschreven laadstroomsterkte gedurende een uur te laden.
Deze handeling moet zoo dikwijls worden herhaald, totdat er,
terstond na het inschakelen, een sterke gasontwikkeling aan de
positieve en aan de negatieve platen optreedt. Voor het begin van
het herhaalde laden moet de zuurdichtheid worden bepaald, er
mag n.1. eerst met laden worden geëindigd, nadat het s.g. van het
electrolyt constant is gebleven.
66. Controle gedurende het laden. Gedurende het laden worden
de cellen op haar spanning gecontroleerd en het gehalte van het
zuur onderzocht, en tevens worden de cellen, welke in de gas
ontwikkeling ten achter blijven, genoteerd; indien het een nieuwe
accumulator betreft, is het raadzaam eene laadcurve samen te
stellen. Uit een ontlaad- en een laadcurve (zie fig. 20) kan het
nuttig effect van den accumulator worden bepaald, uit welk nuttig
effect kan worden afgeleid in hoeverre een accumulator bij aan
koop aan de gestelde eischen voldoet, en na verloop van tijd, kan
er met behulp van de curven worden onderzocht, in hoeverre het
nuttig effect is gedaald, en uit het resultaat, de meer of mindere
bruikbaarheid van den accumulator worden afgeleid. Een ver
sleten accumulator laadt zeer snel op, maar ontlaadt nog veel
sneller;hij zal in de praktijk te duur zijn, wegens te gering nuttig
effect en het groote verbruik van stroom en kracht.
Levendige gasontwikkeling aan beide platen en een spanning van
2,5 Volts per cel, dus voor een in serie geschakelde batterij, aantal
cellen X 2,5 V., geven aan, dat de batterij is geladen.
Gedurende het laden moet er worden onderzocht, of wel alle
cellen gelijktijdig aan het laden deelnemen, afwijkingen zouden
op kortsluiting tusschen de platen kunnen wijzen. Cellen met een
lagere spanning, waarvan het zuur niet het vereischte gehalte heeft,
worden genoteerd en ten spoedigste uit de batterij verwijderd, om
na reparatie opnieuw te worden ingeschakeld. Gedurende het laden
gaat een groot gedeelte van de stroom over de plaats van kort67

sluiting, zonder in de cellen een chemische werking te verrichten;
het gevolg hiervan is, dat deze cellen veel minder capaciteit zullen
opnemen dan de overige. Bij het ontladen wordt er aan de defecte
cellen te veel capaciteit onttrokken, waardoor zij ver onder de
gestelde grens worden ontladen; de platen zullen snel sulfateeren
en in korten tijd onbruikbaar worden.
67. De verandering van het s.g. van het electrolyt. Het s.g. van
het electrolyt van een geladen, stationnaire accumulator bedraagt
gewoonlijk 1,22, het zwavelzuur bezit bij dat s.g. haar grootste
geleidvermogen. Transportabele accumulatoren moeten in verhou
ding tot hunne capaciteit steeds zoo klein mogelijk worden ge
bouwd, het electrolyt voor deze accumulatoren moet een zuur
dichtheid hebben van 1,25 af, dientengevolge heeft een transpor
tabele batterij een korte levensduur; de platen hebben eerder kans
te sulfateeren.
Zooals uit de laadcurve, fig. 20, en de laadtabel, No. 4, blijkt,
neemt het s.g. van het electrolyt tijdens het laden toe, omdat de
platen dan zuur afgeven. Stel, dat bij het begin van het laden, het
s.g. van het electrolyt, bijv. 1,187 a 1,210, 23° a 25° Baumé be
droeg, dan zou dat bij het einde van het laden bedragen: 1,241 a
1,260, 28° a 30° Baumé.
Zijn de platen van de cellen in goede conditie, dan zal het s.g.
geleidelijk met de stijging der spanning toenemen. Indien het s.g.
van het electrolyt in een cel aanmerkelijk lager is dan dat in een
normale cel, dan zal dat wijzen op een defect, de cel moet dan
worden uitgeschakeld voor inspectie en reparatie.
Uit het s.g. van het electrolyt, kan, indien het s.g. in geladen
toestand bekend is, worden bepaald in hoeverre het laden van
een cel is gevorderd. Meermalen wordt de fout begaan, het in de
cellen verminderde electrolyt slechts met gedestilleerd water aan
te vullen, zonder dat er met het verlies aan zuur rekening wordt
gehouden; de hoeveelheid zuur in het electrolyt wordt zoodoende
te zwak, om de chemische reacties te kunnen veroorzaken. De celspanning zal dientengevolge laag blijven. Een te hoog s.g. zal
evenwel alle kwalen, waaraan een accumulator kan lijden, verer68

it.
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geren, sulfaatvorming en vermindering van het nuttig effect be
vorderen.
Vooral bij groote accumulatorenbatterijen, zal een vermindering
van het nuttig effect de jaarlijksche afschrijvingen aanmerkelijk
doen stijgen, hetgeen het winstcijfer nadeelig zal beïnvloeden; deze
batterijen moeten dan ook onder voortdurend toezicht van des
kundig personeel blijven. Transportabele batterijen worden in het
algemeen te veel veronachtzaamd, de fabrikanten garandeeren
deze accumulatoren (met uitzondering van de alcalische Edisonaccumulator) slechts voor één jaar, en dan nog maar voor fouten
in de fabricatie, welke evenwel weinig voorkomen. Worden de
cellen zaakkundig geladen en ontladen, en het s.g. en het niveau
van het electrolyt op peil gehouden, dan kunnen transportabele
batterijen gedurende 5 a 6 jaar worden gebruikt, automobielstarter-batterijen kunnen b.v. 1200 ontladingen in één uur en 1400
complete ontladingen in drie uren verdragen. Het op peil houden
van het niveau en van het s.g. van het electrolyt was vooral tot
op heden zeer bezwaarlijk. Deze bezwaren worden evenwel onder
vangen door een sinds korten tijd in den handel gebracht apparaat,
Maltha's electrolyt-apparaat, Ned. octrooi No. 34345, dat op een
voudige wijze alle manipulaties verricht, zonder dat de vloeistof
in aanraking kan komen met kleeren of met de autobekleeding.
Eene volledige beschrijving van dat toestel is gegeven in de hoofd
stukken No. 70, 71, 72, 73, 74.
68. Afwijkende verschijnselen bij het iaden. Indien de tempera
tuur van de cel hoog is, dan zal de klemspanning tijdens de laadperiode laag zijn, hetgeen wordt veroorzaakt door de snelle diffusie
tusschen het vrije en het gebonden electrolyt, de zuurconcentratie
in de platen is dan zwak. Bij een hooge temperatuur van de cel
zal de overspanning geringer, en dientengevolge ook de eindspanning lager zijn dan bij normale temperatuur.
Een hooge inwendige weerstand en een hooge laadspanning
worden veroorzaakt door het plaatsen van isolatieschotten tusschen
de platen met verschillende polariteit, (bijv. bij automobiel-batterijen). Cellen, waarbij de platen in gleuven van den bak zijn ge69

schoven en die, waarbij isolatiestaven tusschen de platen worden
gebruikt, hebben een lagen inwendigen weerstand.
De temperatuur en de laadstroomsterkte zijn van invloed op de
klemspanning, welke de cel gedurende het laden aangeeft, dus
ook op de eindspanning van de cel. Om te bepalen in hoeverre
de cel geladen is, moet er, behalve met de aanwijzing van de areo
meter, Voltmeter en Watt-urenmeter, terdege met bovengenoemde
afwijkingen rekening worden gehouden.
Indien de platen eenigszins gesulfateerd zijn, hetgeen voorkomt
indien een batterij gedurende langen tijd gedeeltelijkgeladen is ge
weest, zonder dat er stroomafname heeft plaats gehad, dan zal de
gasontwikkeling snel optreden en de spanning zal eene zoodanige
hoogte bereiken, welke de cel in geladen toestand zou hebben
moeten aangeven. Naarmate de platen sterker gesulfateerd zijn,
zal de cel een hoogere spanning aangeven; er zal dan ook een aan
merkelijk verschil bestaan tusschen de laadcurve van een gesulfateerde en van een, welke in normalen toestand verkeert; bij
sulfatatie is het s.g. van het electrolyt zeer laag; de platen zullen
zelfs in geheel ontladen toestand gassen.
Door de vorming van gecristalliseerd loodsulfaat zal de capaciteit
van de platen aanmerkelijk verminderen, omdat bij gesulfateerde
platen slechts een klein gedeelte van het actief materiaal werk
zaam is. De hooge laad- en de lage ontlaadspanning worden ver
oorzaakt door de hooge concentratie van het zuur in de platen,
als gevolg van de geringe wijdte der poriën, (zie batterijstoringen
No. 92), doordat er nagenoeg geen chemische reacties aan het
gesulfateerd, actief materiaal plaats hebben, wordt slechts het
electrolyt ontleed en beginnen de platen spoedig na het inschakelen
te gassen.
69. Het automatisch laden van accumulatoren. Aangezien het
veelvuldig voorkomt dat het laden met weinig, of geen toezicht,
of wel des nachts moet geschieden, kan er gebruik worden ge
maakt van de Pöhler-schakelaar (D.R.P. 415705). De werking
van deze schakelaar berust op het principe, dat een accumulator,
waaraan een willekeurige hoeveelheid energie is onttrokken, bij
het laden met een bepaalde stroomsterkte, n.1. van de spanning
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van 2,4 Volts af, steeds dezelfde hoeveelheid energie zal verbruiken
totdat de spanning is bereikt, waarbij de cel is geladen. De span
ning van 2,4 Volts bevindt zich op een gedeelte van de stijgende
spanningscurve, fig. 20, op welke dit punt gemakkelijk kan worden
bepaald; bij geheel geladen cel wordt de curve weder vlakker, de
spanning, waarbij het normale laden zal moeten worden beëindigd,
zal moeilijker te bepalen zijn.
De Pöhler-schakelaar brengt bij een spanning van 2,4 Volts,
een uurwerk in beweging, dat zoodanig is ingesteld, dat het na
een bepaalden, in de praktijk vastgestelden tijd, de laadstroom
automatisch uitschakelt. Het laden kan op deze wijze geheel zonder
toezicht geschieden, zoodat er niet langer behoeft te worden ge
laden dan noodzakelijk is.
70.

MALTHA'S ELECTROLYT-APPARAAT, TOESTEL TE
GEBRUIKEN BIJ HET ONDERHOUD VAN ACCUMU
LATOREN, Ned. Octrooi No. 34345.

Beschrijving van de uitvinding.
(Verschil tusschen het bestaande en het nieuwe.)
Het bestaande: Het is bekend, dat bij het vullen van accumula
toren, met gedestilleerd water, of met een electrolyt, gebruik wordt
gemaakt van een specialen zuurhevel, welke bestaat uit een glazen
buis, welke aan het boveneinde is afgesloten door een rubber balg,
aan de onderzijde van een mondstuk is voorzien en een areometer
bevat. Tot het vervaardigen van het electrolyt, het ledigen en het
vullen der cellen zijn talrijke hulpmiddelen noodig.
Het nieuwe: Het doel der uitvinding is het vervangen van alle
hulpmiddelen en van de verschillende handelingen, noodig bij het
vullen van accumulatoren, door één toestel, dat op eenvoudige,
snelle en gemakkelijke wijze, zonder morsen of verspillen van het
electrolyt, of van grondstoffen, het chemisch onderhouden van
accumulatoren verzorgt.
Het toestel bezit een inrichting voor het bepalen van het soortelijk
gewicht en de temperatuur van het te vervaardigen of het in de
accucellen aanwezige electrolyt. Een schaalverdeeling en een mengtabel, maken het dadelijk samenstellen van het te vervaardigen
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elcctrolyt in iedere gewenschte sterkte mogelijk. Het vullen der
cellen tot op de juiste hoogte boven de accuplaten, alsmede het
controleeren daarvan, en het verder bijvullen, of het gedeeltelijk
ledigen, worden met het toestel, zoowel als met zijn uitneembaren
zuurhevel verricht.

Fig. 22.

Deze zuurhevel kan als een gewone zuurhevel worden gebruikt,
evenwel met dit belangrijke voordeel, dat er het niveau van het
electrolyt boven de platen mede kan worden bepaald.
Deze zuurhevel is ook afzonderlijk in den handel verkrijgbaar
onder den naam van Maltha's Zuurhevel.
In figuur 22 is het toestel compleet, en in fig. 19 is de zuurhevel
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met niveau-contröle, beide volgens de uitvinding, schematisch aan
gegeven.
71. Beschrijving van het toestel. De glazen flesch (A) bezit op
den hals een luchtdichte afsluiting (B). Door deze afsluiting is een
glazen buis (C) gestoken, welke den areometer bevat. De glazen
buis loopt tot den bodem der flesch door en is aan de onderzijde
afgesloten door een elastisch, vernauwd mondstuk (D), dat af
neembaar is. zoodat de areometer uit de glazen buis kan worden
genomen. Het mondstuk is van groeven voorzien, teneinde be
schadigen van den areometer bij stooten, en het vastklemmen van
den areometer te voorkomen.
Het andere einde van de glazen buis is verbonden met een rubberbalg(E), welke in verbinding staat met een buigzame vulbuis (F),*)
eindigend in een glazen vulbuis (G), welke voorzien is van een
driewegskraantje. Dit kraantje heeft een luchtopening (L), terwijl
de elboogvormige buis, tot het controleeren van den stand van het
electrolyt boven de accu-platen, van een niveau-merk is voorzien.
Op den hals van de flesch (A) is een eboniet verbindingsstuk
aangebracht, waaraan een buigzame buis (H) is aangesloten, die
eindigt in een balg (I). In de verbinding tusschen de buis en de
balg is een radiale opening (E’) aangebracht.
De flesch heeft een inhoud van circa 3 liter, voldoende om een
12 Volts auto-starterbatterij te vullen. Het eboniet zoowel als de
rubber, zijn van een qualiteit, welke zooveel mogelijk bestand is
tegen sterk zwavelzuur; het glas van de mengflesch (A) is vier
a vijf mm. dik en bestand tegen snelle stijging van temperatuur.
De schaalverdeeling (S) is ingeslepen.
72. De mengtabel op de flesch. Door middel van een op de flesch
aangebrachte mengtabel en een schaalverdeeling (S), kan de ver
langde sterkte van het electrolyt direct na menging worden ver
kregen; de tabel geeft bij 60° F. het verschillend soortelijk gewicht
en de overeenkomstige graden Baumé aan.
*) Teneinde de zuurhevel op eenvoudige wijze, zoowel voor de niveau-contrölc
in de cellen als tot andere doeleinden te kunnen gebruiken, kan het toestel desgewenscht worden voorzien van een zuurhevel als in fig. 19 is afgebceld; dan
wordt de buigzame vulbuis (F) door middel van een eboniet verbindingsstuk
met de mengflesch verbonden; een glazen buis loopt dan van het verbindingsstuk
naar den bodem der mengflesch.
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73. Werking van het toestel. Het vervaardigen van het electrolyt van een bepaalde sterkte.
1°. Het vullen van de mengflesch (A) geschiedt door het kraantje
TABEL No. 5.
Gemeten bij 15° C. (59° F.)
100 eenheden gedestil
leerd water mengen met
onderstaande eenheden
geconcentreerd zwavel
zuur, s.g. 1,842.

Soortelijk gewicht van
het verkregen mengsel

Graden Baumé van het
verkregen mengsel.

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150

1,090
1,113
1,140
1,165
1,187
1,210
1,229
1,248
1,265
1,280
1,297
1,312
1,326
1,340
1,357
1,372
1,386
1,398
1,420
1,438
1,456
1,473
1,490

12,046
14,811
17,916
19,662
22,982
25.379
27,182
28,989
30,560
31,912
33 406
34.791
35,865
37,015
38.379
39,554
40,528
41,531
43,148
44,434
45,688
46,845
47,974

Steeds het zwavelzuur bij het water voegen, nooit in omgekeerde
volgorde.
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Van de onderstaande tabel wordt gebruik gemaakt, indien er een bepaalde hoe
veelheid electrolyt van een bepaald s.g., of s.g. uitgedrukt in graden Baumé,
moet worden verkregen.
TABEL No. 6.
Gemeten bij 15° C. (59° F.)
Percentage gedes
tilleerd water in
mengsel aanwezig.

Percentage H3S04
in mengsel aan
wezig.

Soortclijk

Gewicht.

Graden
Baum6

Specifieke Weer
stand. Ohms
per c.m.3

A

B

c

D

E

0
8
20
27
40
50
53
55
60
61
62
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
92
98
99,5

100
92
80

1,842
1,827
1,726
1,638
1,492
1,393
1,361
1,348
1,306
1,295
1,285
1,241
1,231
1,223
1,215
1,206
1,198
1,190
1,182
1,174
1,164
1,159
1,151
1,144
1,136
1,129
1,121
1,116
1,106
1,098
1,080
1,053
1,018
1,003

66,6
66
61,3
56,7
48,0
41,1
38,5
37,6
34,1
33,1
32,3
28,3
27,3
26,6
25,8
24,9
24,1
23,3
22,4
21,6
20,5
20,0
19,1
18,3
17.4
16,6
15,7
15.1
13,9
13
10,8
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60
50
47
45
40
39
38
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
12
8
2
0.5

7.3

2.5
0.4

5,320
4,337
2,786
1,549
1,086
0,973
0,930
0,862

0,830

0,960

1,368
1,884
5.47
16,01

Steeds het zwavelzuur bij het water voegen, nooit in omgekeerde volgorde.
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in den (O') stand te plaatsen, zoodat de toevoer is geopend. Het
mondstuk (G) van de vulbuis wordt in een voorraadflesch ge
hangen, welke met gedestilleerd water is gevuld, waarna de lucht
uit den balg (I) wordt geperst. De reguleeropening (E') wordt nu
dicht gehouden en de balg (I) losgelaten. Door de zuigwerking
zal de mengflesch zich beginnen te vullen; indien de vloeistof in
de voorraadflesch hooger staat dan in de mengflesch. dan wordt
het gaatje (E') vrijgelaten en zal de mengflesch zich door hevelwerking verder vullen. Is de flesch voldoende gevuld, dan wordt
het mondstuk (G) in de voorraadflesch met zwavelzuur gehangen
en worden, ter verkrijging van het gewenschte mengsel, zooveel
deelen zwavelzuur aan het water toegevoegd als de tabel aangeeft.
2°. Het mengen. De vulbuis (G) wordt uit de vloeistof genomen
en het kraantje wordt in den (O') stand gebracht, uit de balg (I)
wordt de lucht geperst, waarna de reguleeropening (E') wordt
dichtgehouden. Door de balg nu los te laten zal de met kracht
doorstroomende lucht de menging van de grondstoffen bewerk
stelligen en tevens de bij het mengen ontstane warmte onttrekken.
Deze handeling moet eenige malen worden herhaald. *)
3°. Het meten van het soortelijk gewicht. De kraan aan de vul
buis (G) wordt gesloten, dus in den (D) stand gebracht, door eerst
in den balg (E) te knijpen en hem daarna weder los te laten, laat
men zooveel electrolyt in de buis (C) stroomen, tot den zuurweger
drijft, waarvan dan het s.g. kan worden afgelezen.
4°. Het verdunnen of versterken van het zuur geschiedt, zoo
noodig, door bijhevelen van gedestilleerd water of van zwavelzuur.
74. Het vullen van de accu-cellen geschiedt door de contrölebuis (G) in de cel te plaatsen en het kraantje in den open stand
(O’) te plaatsen. Het reguleergaatje (E ) wordt dicht gehouden,
waarna er op den bal (I) wordt gedrukt, de vloeistof zal nu uit de
mengflesch in de accu-cel stroomen. Staat de vloeistof in de meng
flesch hooger dan in de accu-cel, dan zal, indien het gaatje (E') wordt
vrij gelaten, het zuur door hevelwerking in de accu-cel stroomen.
Het controleeren van de niveau-hoogte. Door het dalen van den
vloeistof spiegel, zichtbaar op de schaalverdeeling (S), is reeds bij
*) Is de ruurhevcl (Hg. 19) in het toestel geplaatst, dan worden de vloeistoffen gemengd door
het luchtkraantje aan den bal te openen; het persen van lucht door de vloeistof geschiedt met
die bal. bij welke handeling het luchtkraantje afwisselend gesloten en geopend wordt.
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benadering te bepalen in hoeverre het niveau in de cel zal zijn
gestegen. Het kraantje wordt van den (O’) stand in den (D’)
stand geplaatst, waardoor de vloeistoftoevoer wordt verbroken en
het luchtgaatje (L') wordt geopend. Door dit gaatje met den vinger
dicht te houden en de contrölebuis uit de cel te nemen, geeft de
stand van de vloeistof in de buis het niveau van die in de cel
aan. Verdere toevoer van vloeistof heeft plaats door het kraantje
in den (O') stand te brengen.
Het vullen van de overige cellen, De contrölebuis (G) wordt in
de vulopening van de betreffende cel, en het kraantje in den (O')
stand geplaatst, waarna de cel zich zonder verdere manipulatie
door hevelwerking zal vullen.
Het controleeren van het zuurgehalte in de cellen. De buis van
den areometer (C) wordt uit de mengflesch genomen, het kraantje
in den (D') stand gebracht en dan wordt de buis als een gewonen
zuurhevel gebruikt, zij heeft echter voor op een gewonen zuurhevel, dat er eveneens de niveau-hoogte in de cellen mede kan
worden bepaald.
Het terughevelen van het electrolyt uit de cellen naar de meng
flesch, geschiedt, indien de vloeistof in de accu-cel hooger staat
dan in de mengflesch, op eenzelfde wijze als aangegeven onder 73.
Staat de vloeistof in de cellen lager dan in de mengflesch, dan
wordt de lucht uit den bal (I) gedrukt, het reguleergaatje (E')
wordt dicht gehouden, waarna het electrolyt door zuigwerking,
uit de cellen naar de mengflesch wordt teruggevoerd; zoo noodig
wordt deze handeling herhaald.
Opmerking. Alle noodige manipulaties bestaan slechts uit het
volgende: het persen van de lucht uit den bal (I), het dicht- of
open houden van het reguleergaatje (E’)t het in open (O'), of in
gesloten (D') stand brengen van het kraantje.
75.

DE CAPACITEIT VAN ACCUMULATOREN.

Een hoeveelheid electriciteit, welke aan eene batterij kan worden
onttrokken en uitgedrukt is in Ampère-uren, wordt de capaciteit
van eene batterij genoemd. Wordt de batterij met kleine stroomsterkte ontladen, dan zal de capaciteit, in Ampère-uren, grooter
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zijn, dan wanneer de ontlading met groote stroomsterkte had plaats
gehad, fig. 20, 23, 24, 25, 26.
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Flg. 23.
Curve van een cel met massa platen; capaciteitstoename door
geringere stroomonttrekking dan de normale. Capaciteit der cel
100 A.U. bij 10 Amp. ontlaadstroom. Laadstroomsterkte der
cel 10 Amp.
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Curve (fig. 24) van de capaciteitstoename door geringere stroomonttrekking dan de normale, en van de capaciteitsafname door
hoogere stroomonttrekking dan de normale.
De cel heeft grootoppervlakplaten als positieve, de normale capa
citeit is 45 Amp.-uren bij 4,5 Amp. ontlaadstroom.
Levensduur van de cel
800 ontladingen in 1 uur.
1000 ontladingen in 3 uren.
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Curve van de capaciteitstoename door geringere stroomonttrek
king dan de normale, en capaciteitsafname door hoogere stroom
onttrekking dan de normale.
De cel heeft als positieve en als negatieve, roosterplaten.
De normale capaciteit is 38 Amp.-uren bij 3,8 Amp. ontlaadstroom.
Laadstroomsterkte 5 Ampèren.
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Curve van de capaciteit eener automobiel-starter-batterij bij hooge
stroomonttrekking.
De cellen hebben als positieve en als negatieve, roosterplaten.
De normale capaciteit is 40 Amp.-uren bij 4 Amp. ontlaadstroom.
Levensduur 1200 ontladingen van 1 uur.
1400 ontladingen van 3 uren.
Indien het aantal uren, waarin eene batterij een bepaalde stroomsterkte kan afgeven, vermenigvuldigd wordt met de gemiddelde ontlaadspanning van den accumulator, dan is het product de capa
citeit van de batterij, uitgedrukt in Watt-uren.
De capaciteit uitgedrukt in Ampère-uren, zoowel als in Watturen, heeft, zooals uit het voorgaande blijkt, geen constante
waarde. Bij afname van sterke stroom is de capaciteit eener cel
geringer dan bij afname met zwakke stroom; indien het ontladen
met rustpauzen heeft plaats gehad zal de capaciteit evenwel
grooter zijn.
Als normaal wordt voor automobiel-accumulatoren de capaciteit
bij tien-urige ontlading in Ampère-uren aangegeven. Bij het ont
trekken van groote stroomsterkte, zooals bij het starten plaats
heeft, zal de capaciteit dalen, naarmate de stroomsterkte hooger is,
hetgeen uit tabel No. 7 blijkt.
Bovendien is de capaciteit afhankelijk van: de temperatuur, de
hoeveelheid actief materiaal, de hoeveelheid en het s.g. van het
electrolyt in de cellen, en van de oppervlakte der platen, zooals
reeds in vorige hoofdstukken werd aangegeven.
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Tabel No. 1.
Ontlaadtijd
Uren,

35
20
12
10
8
0
0
0
0

Minuten.

24
48
30
20
10
5

Stroomsterkte(in Arapèren)
waarmede zonder onder
breken wordt ontladen.
3
5
7.5
9
10
86
114
180
276

Capaciteit van
een cel
in Ampère-uren.
105
100
93
90
88
43
38
30
23

i

.
:

76. Invloed van de hoeveelheid actief materiaal op de capaciteit.
Theoretisch zou 3,86 gram Pb actief materiaal voor de negatieve
platen, en 4,46 gram Pb O2 als actief materiaal voor de positieve
platen, met een voldoende hoeveelheid electrolyt, bij ontladen een
capaciteit van één Ampère-uur moeten geven. In de practijk is
het vijfvoudige van deze hoeveelheid noodig, om eenzelfde capa
citeit te kunnen leveren, hetgeen wordt veroorzaakt, ten eerste
doordat het actief materiaal, tengevolge van het zich tijdens het
laden vormende loodsulfaat, niet geheel wordt gereduceerd, zoodat
de poriën verstopt raken, en het electrolyt niet tot het inwendige
van het actief materiaal kan doordringen; ten tweede, omdat er
met ontladen wordt geëindigd, alvorens de spanning tot 0 Volt
kan dalen. (Zie No. 36).
De toename van de capaciteit eener cel bedraagt circa 1 % bij
een temperatuurstijging van één graad Fahrenheit.
77. Vermindering van de capaciteit bij sterke stroomafname. De
oorzaak van de capaciteitsafname eener cel bij sterke stroomonttrekking, is voornamelijk een gevolg van de gedeeltelijke omzetting
van het actief materiaal in loodsulfaat, dat zich aan den buiten
kant der platen vormt, daar, waar deze in direct contact staan met
het electrolyt.
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De sulfaatvorming aan den buitenkant der platen, het z.g. schildeffect, heeft bij ontrekking met groote stroomsterkte zeer snel
plaats, terwijl bij afname van stroom met geringe sterkte het schildeffect langzaam optreedt, omdat het electrolyt de binnenste lagen
van het actief materiaal kan bereiken, en de chemische actie meer
in alle deelen kan plaats hebben. De cel is dientengevolge in staat
een belangrijk grootere capaciteit af te geven.
Op grond van het voorgaande is de constructie der platen van
accumulatoren verschillend, n.1. afhankelijk van de ontlaadstroom• sterkte en van den tijd, binnen welken er capaciteit moet worden
onttrokken.
Accumulatoren voor automobielen, welke dikwijls zeer hooge
stroomsterkte moeten afgeven, hebben dan ook cellen, waarin
vele dunne platen zijn geplaatst, daar er een voldoende oppervlakte
moet zijn, opdat de chemische actie bij groote stroomafname aan
den buitenkant der platen kan plaats hebben, en de zuren bij af
name van minder sterke stroom gemakkelijk op het actief materiaal
kunnen inwerken. Indien er in de cellen minder, maar dikke platen
genomen zouden worden, welke hetzelfde totaalgewicht zouden
hebben als de dunne platen, dan zouden de cellen bij sterke stroom
afname over minder capaciteit beschikken.
De capaciteit van een accumulator is dus afhankelijk van de dikte,
de werkzame oppervlakte en het aantal der platen, van de hoe
veelheid en de poreusheid van het actief materiaal, en van het
s.g. en de hoeveelheid electrolyt in de cellen.
Een cel zal een maximum capaciteit geven, indien het s.g. van het
electrolyt 1,215 bedraagt, daar het geleidingsvermogen bij deze
zuurdichtheid het grootst is. Zie tabel No. 6, waaruit tevens blijkt,
dat de specifieke weerstand tot een gehalte van 29 % toeneemt en
daarna weder afneemt.
Van transportabele batterijen wordt er gewoonlijk gevergd, een
zoo groot mogelijke capaciteit, bij een zoo klein raogelijk volume
en gewicht.
78. Cellen van gering gewicht bij groote capaciteit. Teneinde
het gewicht zoo licht mogelijk te maken, worden de platen in
hardgummi of celluloid bakken geplaatst, de afstand en de dikte
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der platen worden geringer genomen, dan bij niet transportabele
batterijen, hetgeen hun levensduur niet ten goede komt. Naarmate
de levensduur van de batterij en de zekerheid van het bedrijf geen
hoofdfactoren zijn, kan het gewicht der platen geringer worden
genomen, en het s.g. van het electrolyt worden verhoogd.
Het vermogen van accumulatoren voor electrische locomotieven en
tractors, is ongeveer 8 W-uren per kg. celgewicht in een ontlaadtijd van 3 uren. Accumulatoren ten dienste van verlichting in
spoorwagens, leveren ongeveer 10 W-uren per kg. celgewicht
bij tien-urig ontladen.
Batterijen voor electrische automobielen leveren van 28 tot 33
W-uren per kg. celgewicht, in een ontlaadtijd Van vijf uren.
Uit het hoofdstuk „Theorie der accumulatoren", blijkt, dat theore
tisch voor elk Ampère-uur 3,68 gram H2SO4 noodig is, in de
praktijk zijn er evenwel minstens 6 gram H2SO4 noodig. Deze hoe
veelheid kan dermate worden verdund, dat bij het einde van het
ontladen, het s.g. van het electrolyt toch zoodanig is, dat het
electrolyt niet te dun is geworden, zoodat de specifieke weerstand
(tabel No. 6), te hoog, en de inwendige weerstand van de cel te
groot zou worden.
Bij transportabele batterijen moet deze hoeveelheid zuur in het
kleine volume der cel aanwezig zijn, het is daarom noodzakelijk,
dat deze cellen een electrolyt van hoog s.g. hebben.
In de praktijk mag een s.g. van 1,295 of 33,1° Baumé, tijdens de
cel geladen is, niet worden overschreden, daar sterk zuur het
vormen van gekristalliseerd loodsulfaat, en de snelle vermindering
van de capaciteit veroorzaakt.
Stationnaire accumulatoren hebben in het algemeen een grootere
hoeveelheid electrolyt van geringer zuurdichtheid, het s.g. be
draagt voor een geladen cel gewoonlijk 1,20 of 24,9° Baumé.
TABEL No. 8.

Tabel, aangevende de verandering van de capaciteit bij verschil
lende stroomsterkte en verschillenden ontlaadtijd, voor station
naire batterijen.
Bij normalen ontlaadtijd, in drie uren, is in de tabel de stroom
sterkte = 1, de capaciteit in Ampère-uren = 1.
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Ontlaadtijd.

3 uren

Ontlaadstroomsterkte.

1

Capaciteit.

1

5 uren

7 uren

10 uren

2,1

0,73-0,67

0,55-0,5

0,45-0,4

0,7

1,10-1,24

1,22-1,35

1,35-1,5

uur

Onderstaande tabel van Dr. Strecker geeft de verschillende capa
citeiten aan van accumulatoren bij verschillende ontlaadtijden, de
drie-urige ontlading is 1.
Dan is de capaciteit,
indien de ontlading in 1 uur plaats heeft = 0.69
= 0,82
2 uren
.. 5
.. = UI
»•
= 1.23
■■ 7^
10
„ = 1.34
79. HET DOOR MIDDEL VAN EENE CURVE BEPALEN
VAN
DE
CAPACITEIT,
BIJ
VERSCHILLEND
STERKE STROOMONTTREKKING; VAN DE ONTLAADSTROOMSTERKTE EN VAN DEN ONTLAAD
TIJD, INDIEN DE CAPACITEIT DER BATTERIJ BIJ
EEN ACHT-URIGEN, OF BIJ EEN ANDEREN ONT
LAADTIJD BEKEND IS.
De curven, (fig. 27) geven het gemiddelde voor ongeveer alle
typen van batterijen, d.w.z. dat hunne curven niet noemenswaard
met die van fig. 27 zullen verschillen.
De capaciteit in fig. 27
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stroomonttrekking gedurende een anderen bepaalden tijd, dan kan
door middel van curve No. 1 de capaciteit van dien accumulator,
voor eiken willekeurigen ontlaadtijd worden bepaald, n.1. in per
centen van de acht uren capaciteit.
Met behulp van curve No. 2, kan de constante stroomsterkte bij
snel ontladen, worden afgelezen, n.1. in veelvouden van de stroomontrekking bij ontladen in acht uren.
Op de abscis’ der beide curven zijn de ontlaadtijden van één tot
acht uren aangegeven.
Voorbeelden van het toepassen van de curven No. 1 en 2:
Een batterij met een capaciteit van 160 A.U. heeft bij ontladen
met constante stroom in acht uren, eene capaciteit, gemerkt 100%.
(Zie curve No. 1 ordinaat linkerzijde).
Door middel van curve No. 2 blijkt, (zie ordinaat rechterzijde)
dat de stroomonttrekking in Ampèren, de normale acht-urige is,
dus 160 A.U./8 U. = 20 Amp. bedraagt. Geschiedt het ontladen
van deze batterij in 1 uur, dan geeft curve No. 1, op de linker
ordinaat 50 % aan, d.w.z. dat de capaciteit van de batterij dan
50 % van 160 A.U. = 80 A.U. bedraagt. Curve No. 2 geeft op
de rechter ordinaat aan, dat de ontlaadstroomsterkte bij ontladen
in 1 uur, 4 X de acht-urige bedraagt, dus voor dit geval 40 X 20
Amp. = 80 Amp.
Moet het ontladen in 3 uren geschieden, dan geeft curve No. 1
voor drie uren, op de linker ordinaat 75 % aan, de capaciteit van
deze batterij bedraagt dan 75 % van 160 A.U. = 120 A.U. Curve
No. 2 geeft voor drie uren, op de rechter ordinaat aan, dat de
stroomsterkte waarmede in dit geval wordt ontladen 2 X de acht
urige bedraagt, dus 2 X 20 Amp. = 40 Amp. (Zie voor gebruik
der curven eveneens de voorbeelden in No. 81, 83).
80. Het berekenen der juiste capaciteit van een accumulatoren
batterij. Teneinde de juiste capaciteit van een batterij te kunnen
bepalen, moet er over de volgende gegevens worden beschikt:
1°. Het aantal Ampèren, waarmede de batterij maximaal zal
worden belast en de tijd, waarin de batterij deze stroom zal
moeten leveren.
2°. Spanning van de dynamo-machine.
3°. Soort van dynamo, Compound of Shunt machine.
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4°. Stroomsterkte en maximale capaciteit van den dynamo.
5°. Mogelijkheid tot ongeveer 40 % opvoeren der klemspanning
van den dynamo.

6°. Noodzakelijkheid van stroomlevering door de accumulatoren
tijdens het laden en de grootte van de capaciteit van den voor
het laden beschikbare dynamo.
7°. Onttrekking van capaciteit aan de batterij gedurende het
laden.
8°. Doel van de batterij, hetzij een bepaalde stroomlevering, of
tevens het regelen en het vereffenen van schommelingen der
belasting in een bestaand net.
De berekening van de capaciteit eener batterij zal in het algemeen
afhankelijk zijn van de bestemming, welke er aan een batterij zal
worden gegeven, het zal b.v. een groot verschil zijn, of een batterij
gebruikt wordt voor:
1°. Het leveren van stroom voor electrische vracht- of personen
automobielen; of tot verlichting, het starten of de ontsteking
van benzine-automobielen.
2°. Het verlichten van spoortreinen en schepen.
3°. Vervanging van de primaire elementen in telefoon- en telegraafcentralen, of als hulpkrachtbron voor de radiotelegrafie.
• 4°. Krachtbron tijdens het duiken van onderzeebooten.
5°. Het overnemen van de piekbelasting in bedrijven.
6°. Stroomlevering tijdens buiten bedrijfstellen van de gewone
electrische krachtbron.
7°. Voorziening van stroom in netten, waar de belasting variabel,
en de capaciteit der machine ontoereikend is.
8°. Het regelen van de belasting in beide helften van een net
met drie-leider-systemen, waarbij de dynamo-machine tusschen
de buitenleidingen is geschakeld.
9°. Economiseering op het kabelmateriaal in systemen met varia
bele belasting.
10°. Het verzekeren van voortdurende stroomlevering.
11°. Reserve van de veldstroom-dynamo’s in groote wisselstroom-centralen.
De capaciteit van een accumulatoren-batterij wordt bepaald door
de capaciteit der cellen, welke op haar beurt weder afhankelijk is
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van de grootte en van het aantal der platen in een cel.
Het aantal der cellen is evenwel afhankelijk van de spanning,
welke de accumulatoren-batterij moet leveren en van de veran
dering gedurende het ontladen, welke varieert van ± 2 Volts tot
± 1,8, zie fig. 20.
Daar in de meeste gevallen, bij het begin, zoowel als bij het einde
van het ontladen, de batterij over een- constante spanning (gelijk
aan de bedrijfsspanning E) moet kunnen beschikken, wordt het
aantal cellen bepaald door de Volts der bedrijfsspanning te deelen
door die der laagste celspanning bij het einde van het ontladen.
Dit aantal cellen (n) bedraagt:
E
n.
1,83 Volt
Ingeval de batterij over geen constante spanning moet beschikken,
bedraagt het aantal cellen:
E
= n.
2 Volts
De capaciteit, waarover de batterij moet kunnen beschikken, is
afhankelijk van de stroombelasting: hierbij moet echter in aan
merking worden genomen, dat het verlies in de batterij gedurende
het ontladen ten zeerste wordt beïnvloed door de meer of minder
sterke stroomonttrekking gedurende een gegeven tijd, fig. 20, 24,
25, 26. 28.
Ter toelichting van een capaciteitsberekening de volgende voor
beelden:
81. In een chemisch fabriek, waar constante spanning niet van
belang is, moet er voor verschillende doeleinden aan een batterij,
met een spanning van 30 Volts, stroom worden onttrokken, n.1.:
6 Ampèren gedurende 15 uren = 90 Ampère-uren
54
12
4.5
»»
4
44
11
25
5
5
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ff
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ff

99

99

ff

ff

ft

213 Ampère-uren.
Totaal 26,5 Amp.
De som van de maximaal te verbruiken stroom van 26,5 Ampèren.
gedeeld op het aantal Ampère-uren = 8 uren.
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Voor de chemische fabriek zou dus kunnen dienen een batterij,
die bij achturige ontlading 27 Ampèren stroom kan produceeren,
terwijl haar capaciteit 8 X 27 = 216 A.U. bedraagt.
Deze batterij zou dus een ontlaadstroom van 1—27 Ampèren kun
nen leveren, een belasting van meer dan 27 Ampèren dient even
wel te worden vermeden.
Indien de batterij b.v. met 54 Ampèren zou worden ontladen, dus
met de tweevoudige stroomsterkte van de normale in 8 uren, dan
zou met behulp van curve No. 2, (fig. 27) kunnen worden bepaald,
in hoeveel uren de batterij, bij een belasting van 54 Ampèren,
zou zijn ontladen.
Hiertoe wordt het punt 2 X 8-urige op de ordinaat van curve
No. 2 bepaald; daar, waar de horizontale lijn vanuit dit punt curve
No. 2 snijdt, is op de abscis' de ontlaadtijd van 3 uren aangegeven.
Teneinde het percentage van de normale capaciteit van de batterij
bij eene 2 X 8-urige ontlading te bepalen, wordt de vertikale lijn
uit het punt, gemerkt 3 uren, tot de snijding met curve No. 1
gevolgd.
De horizontale lijn vanuit dit snijpunt, geeft op de ordinaat van
curve No. 1 aan, dat de batterij bij genoemde onlading tot 75 %
van de normale capaciteit (normale capaciteit als 100 % aange
geven) is gedaald.
Door het sterk ontladen is dus 25 % van de capaciteit verloren
gegaan == 25 % van 216 A.U = 54 A.U. Een zoodanige belasting
kan een batterij evenwel niet al te dikwijls verdragen, daar zij dan
spoedig permanent aan capaciteit zou verliezen en bovendien het
herhaaldelijk verlies van 54 A.U. de exploitatie onnoodig kostbaar
zou maken.
Ter juiste bepaling van de benoodigde capaciteit, dient een graphiek
te worden samengesteld, aangevende de verschillende stroomonttrekkingen met hun tijdsduur en het tijdstip van aanvang van het
eindigen, zie bijv. fig. 28.
Het aantal cellen bedraagt in dit geval:
30 Volts

2 Volts
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— 15 cellen.

82. Voor de berekening van de capaciteit eener batterij voor
een electrischen tractor, wordt over de volgende gegevens beschikt:
de electromotor bezit een vermogen van 6 P.K., spanning 80 Volts.
Deze spanning is de minimale ontlaadspanning van 1,8 Volt per
cel en maakt het mogelijk de batterij, welke uit 44 cellen loodtype, of uit 60 cellen type Edison bestaat, (standaard uitvoering)
uit een lichtnet van 110-r-155 Volts te kunnen laden, waarbij een
minimum verlies in den laadweerstand optreedt.
De af te leggen weg per werkdag van 8 uren is 30 K.M., welk
aantal tot voorbeeld wordt genomen. In de praktijk is het wenschelijk, het aantal van 50 K.M. niet te overschrijden, opdat het
gewicht van de batterij, het economisch effect van de tractor niet
te zeer zou verminderen, waardoor aan andere middelen van
transport de voorkeur zou kunnen worden gegeven.
Aangezien 6 P.K. overeenkomen met een electrisch effect van
6 X 736 Watts, zal, indien het nuttig effect van den electromotor
als 90 % wordt aangenomen, de batterij
6X736

= 4966 Watts moeten leveren.

0.9
Volgens eene berekening, kan deze tractor met een beladen aan
hangwagen, en voorzien van een 6 P.K. motor, een maximale
snelheid van 8 K.M. per uur bereiken.
De per dag af te leggen afstand bedraagt 30 K.M., zoodat de
batterij in 30/s = 3,75 uren de benoodigde 4966 Watts moet
kunnen leveren.
Teneinde de batterij over eenige reserve te doen beschikken, wordt
aangenomen, dat deze gedurende 41 uren 4966 Watts zou moeten
leveren, het electrisch arbeidsvermogen zou dan 9864 Watt-uren
moeten bedragen.
De benoodigde capaciteit der batterij:
19864 W.U

= 238,3 Ampère-uren

80 Volts
Bij een ontlaadtijd van 4 uren zou dan de normale ontlaadstroom
62,075 Ampèren bedragen.
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De fabriekstabellen geven als meest nabijkomende capaciteit voor
de ten behoeve van autotractie te vervaardigen accumulatoren,
een ontlaadstroom per cel van 63 Ampèren gedurende 4 uren; de
cel, met electrolyt gevuld, weegt dan 30 K.G., de capaciteit be
draagt 63 X 4 = 252 A.U., het totaalgewicht van 44 cellen =
1920 K.G.
De tabellen der fabriek van de Edison-accumulatoren geven even
wel als meest nabijkomend 60 Ampèren bij 5-urige ontlading, dus
60 X 5 = 300 A.U. Het gewicht per cel is aangegeven met
12,3 K.G., dus voor 60 cellen 738 K.G.
De Edisonbatterij zou dan over circa 20 c/c meer capaciteit be
schikken, terwijl het gewicht 44 % minder zou bedragen dan dat
van de loodbatterij.
83. Fig. 28 stelt een kromme voor van de belasting eener electrische centrale, welke gedurende 24 uren in bedrijf is. De stroomlevering, ter dekking van de piekbelasting, welke belasting wordt
aangegeven met d, E, e, heeft plaats door middel van een accumulatoren-batterij; de stroomsterkte verandert telkens, zooals uit
de kromme blijkt.
De generatoren leveren de stroom tot aan de lijn d—e, de opper
vlakte van de piekbelasting. boven deze lijn gelegen, is gelijk aan
550 Ampère-uren, welk stroomverbruik de batterij, volgens fig. 28,
in 2,1 uren moet afgeven.
Een ontlaadtijd van 2,1 uren geeft, door de snijding van de vertikale lijn met curve No. 1, (fig. 27), dat, indien het snijpunt hori
zontaal tot de ordinaat wordt gevolgd, de capaciteit der batterij
67 % bedraagt van die bij normale stroomafname gedurende een
ontlaadtijd van 8 uren.
Bij 8-urige ontlading zou deze batterij dan over een capaciteit
moeten beschikken van:
550 A.U.

= 821 A.U.

0,67
100
De normale ontlaadstroom dezer batterij zou dan 821/8 =
Ampèren bedragen.
De batterij zal evenwél de stroom moeten leveren tijdens de groot90

ste belasting, welke optreedt bij E, (zie fig. 28) en 400 Ampèren
bedraagt, hetgeen het viervoudige is van de normale ontlaadstroom, welke deze batterij kan leveren. Uit de abscis’ van curve
No. 2, (fig. 27) blijkt, dat bij ontlading met het viervoudige van
de normale ontlaadstroom, de batterij in 1 uur zal zijn ontladen.
Een dergelijke stroomonttrekking zou zelfs gedurende korten tijd
ontoelaatbaar zijn, er zal dus een grootere capaciteit van de batterij
tot basis der berekening voor de juiste capaciteit moeten dienen;
te dien einde is in fig. 28 het vlak der piekbelasting door vertikale
lijnen in vakken verdeeld.
Het aantal Ampère-uren, dat moet voorzien in het stroomverbruik
voor elk vak, en welk aantal moet worden gedeeld door het per
centage der capaciteit (gevonden uit curve No. 1 en No. 2) geeft
dan de benoodigde capaciteit in Ampère-uren, voor normale
stroomonttrekking gedurende achturige ontlading.
De som van de aldus verkregen capaciteiten, noodig ter dekking
van de verschillende vertikale vakken, geeft de capaciteit, waar
over de batterij moet beschikken.
Mocht het aldus verkregen resultaat niet juist blijken, dan dient
er een nieuwe berekening te worden opgesteld, waarbij de globaal
bepaalde capaciteit van de batterij, welke tot basis voor de eerste
berekening werd genomen, grooter of kleiner moet zijn, al naar
mate het resultaat bij de eerste berekening verkregen, te groot of
te klein was.
Voorbeeld. De piek d—E—e is door vertikale lijnen verdeeld in
vakken v—w—x—ij; volgens de resultaten uit de eerste bereke
ning, zou een batterij van 900 Ampère-uren over de juiste capa
citeit moeten beschikken; de normale ontlaadstroomsterkte is
900 A.U.

= 112,5 Ampèren, bij achturige ontlading. Het aantal
8 uren.
A.U. van vak v is 75 A.U.; de maximale ontlaadstroomsterkte zal
dan 210 Ampèren bedragen.
Door dit aantal Ampèren te deelen door dat van de normale ont
laadstroom, wordt de factor, het 1,86-voudige van de normale
ontlaadstroom, verkregen bij achturige ontlading; (aangegeven op
de ordnaat van curve No. 2), (fig. 27).
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Het snijpunt van de horizontale lijn met curve No. 2, geeft op
de abscis’ aan, dat de ontlading in 3]/± uren zou plaats vinden;
het snijpunt van curve No. 1 met de vertikale lijn, behoorende
bij de ontlading in 3J4 uren, geeft op de ordinaat van die curve,
bij denzelfden ontlaadtijd . een percentage aan van 76 % van de
normale capaciteit bij achturige ontlading. De capaciteit, welke
75 A.U.
= 99 A.U.
de accumulator voor vak v moet afgeven is dan
0,76
bij 8-urige ontlading.
Het aantal Ampère-uren, noodig voor ’t vak w. bedraagt 193 A.U;.
de maximale ontlaadstroom voor dit vak is 340 Ampèren, de factor
340 A
= 3,02; volgens de curve is de ontlaadtijd dan 1J4 uren112.5 A
Het percentage van de capaciteit gedurende 8 uren bedraagt 0,58
193 A U.
333 A.U. bij achturige
en het aantal Ampère-uren
0.58
ontlading.
Op dezelfde wijze wordt de capaciteit verkregen, die noodig is
voor vak x en y, met als resultaat voor vak x, 269 A.U. en voor
vak y, 237 A.U. bij achturige ontlading.
De som van de voorgaande vier berekeningen is 938 A.U., hetgeen
de capaciteit der batterij bij achturige ontlading is. Het gegeven
was eene capaciteit van 900 A.U., zoodat het resultaat der bere
kening ongeveer juist moet zijn.
In de praktijk zal een batterij van 950 Ampère-uren over de juiste
capaciteit beschikken.
Moet de batterij tevens
dienen ter voorziening in
de stroomlevering van des
avonds 11 tot des morgens
5 uren, dan moet de benoodigde capaciteit tot
dekking van de vakken n—
k m n, worden opgeteld
bij de reeds berekende ca
paciteit der batterij.
Het verbruik in Ampère92
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uren, ter dekking van de vakken n—k—m—n, bedraagt 990, de
stroom, welke de batterij gedurende 6 uren zou moeten leveren,
is tamelijk constant, (zie fig. 28). Het percentage van de normale
capaciteit, bij zesurige ontlading, bedraagt 94 %. De capaciteit
990
— 1050
der batterij, ter voorziening in de stroomlevering,
0.94
Ampère-uren bij achturige ontlading.
84.

HET NUTTIG EFFECT VAN ACCUMULATOREN.

Het nuttig effect van een batterij bij de verschillende laad- en
ontlaadstroomsterkten wordt verkregen door het aantal Watturen van de ontlading te deelen door dat, hetwelk noodig is voor
het weder opladen van de batterij. Indien er sterke stroom aan
een batterij wordt onttrokken, dan zal de capaciteit kleiner zijn
dan de normale, het nuttig effect zal evenwel niet in gelijke mate
geringer worden omdat er minder Ampère-uren noodig zijn,
om die batterij weder in een geladen toestand terug te voeren.
Heeft het ontladen en het laden met geringe stroomsterkte gedu
rende vele uren plaats gehad, dan is het nuttig effect van 75 tot
80 %, bij hooge temperatuur zal dat iets grooter zijn, hoewel in
de praktijk 75 % wordt aangenomen. Bij snel ontladen, b.v. in
één uur, zal het nuttig effect ongeveer 70 % bedragen.
Wordt er geladen tot er een spanning van circa 2,6 Volts per cel
wordt bereikt, en ontladen uiter
lijk 24 uren nadat het laden had *«
plaats gehad, en zoodanig ontladen, M
totdat de spanning aan de klemmen
der cel 5 a 6 % zal zijn gedaald, dan
zal er, afhankelijk van den tijdsduur
van het ontladen, of van de stroom
de
sterkte, waarmede is ontladen,
urnen
Fig. 29
(bij goede accumulatoren, volgens
„Heim"), het volgend nuttig effect Verlies aan arbeid in een cel bij het
laden en het ontladen met con~
worden verkregen:
stante stroomsterkte.
93

!

*.
u_

_

TABEL No. 9.

Duur van het ontladen

3 uren

5 uren

7 uren

Stroomsterkte bij het ontladen 1.00-5-1,25 0,70—0,85

0,50—0,65

Nuttig effect in Ampère-uren 91—99 % 93—92 %

95-r-93 %

Nuttig effect in Watt-uren . 77—75 % 82—79 %

84—82 °/o

Bovenstaande resultaten berusten op het voortdurend constant
houden van de stroom, zoowel gedurende de laad- als de ontlaadperiode.
Energieverlies in een batterij heeft plaats door de volgende oor
zaken:
1°. Warmteontwikkeling bij stroomdoorgang (I2.W).
2°. Gasontwikkeling aan de electroden tegen het einde van het
laden.
3°. Tegengestelde electromotorische kracht, als gevolg van pola
risatie.
4°. Dalen en stijgen der klemspanning, respectievelijk gedurende
het ontladen en het laden.
5°. Zelfontlading.
Fig. 29 stelt een laad- en een ontlaadcurve in Volt-uren voor,
welke bij het begin van het laden een snelle stijging van de
spanning aangeeft, zb 2,2 Volts, daarna een meer geleidelijke tot
± 2,5 Volts, waarbij waterontleding ontstaat, vervolgens een
sterkere, tot er een maximale spanning van dz 2,75 Volts wordt
bereikt.
Bij het ontladen heeft er een snelle daling tot 2,03 Volts plaats,
daarna een meer geleidelijke tot 1,83 Volts, terwijl er vervolgens
in een snel tempo 0 Volt wordt bereikt.
Het zich tusschen de beide curven bevindende gearceerde vlak,
geeft de Volt-uren aan en is proportionaal aan den verloren arbeid,
Volt-uren X constante stroomsterkte = Watt-uren; de verloren
arbeid zal grooter worden, naarmate de accumulator langduriger
wordt geladen en intensiever ontladen.
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Het normale laden wordt beëindigd op de plaats, waar de laadcurve sterk naar boven buigt, bij 2,5 Volts; het normale ontladen
heeft in de praktijk plaats tot 1,85 of 1,83 Volt.
Uit het voorgaande blijkt, dat het nuttig effect bij het laden, zoo
wel als bij het ontladen, afhankelijk is van de gemiddelde laaden ontlaadklemspanning. Is bij het laden met sterke stroom de
klemspanning hooger en de ontlaadklemspanning lager, dan zal het
nuttig effect, uitgedrukt in Watt-uren, geringer zijn dan bij nor
male laad- en ontlaadstroomsterkte. Bij het laden en het ontladen
met geringer stroomsterkte dan de normale, heeft juist het tegen
overgestelde plaats, het nuttig effect zal dan het grootst zijn.
Hieruit volgt, dat batterijen, waarvan de belasting in verhouding
tot hun normale stroomsterkte gering is, een hoog nuttig effect
in Watt-uren geven, en een langen levensduur hebben, daar zij
door de matige stroomonttrekking niet zullen beschadigen, vooral,
indien er steeds wordt geladen met eene zwakkere stroom dan
de normale.
Indien het laden en het ontladen gedurende beide perioden met
constante stroomsterkte geschiedt, dan is het nuttig effect (Ya).
Ya =

waarin

I0
t0
h
ti
Het nuttig

|o___*0

Ii
= ontlaadstroomsterkte.
= ontlaadtijd.
= laadstroomsterkte.
= laadtijd.
effect in Watt-uren

ti

Yw = Vo Iq *o

V, I, t,
waarin V0 = de gemiddelde ontlaadklemspanning.
Vj = de gemiddelde laadklemspanning.
Uit bovenstaande formules en uit fig. 29 blijkt, dat het nuttig effect
hooger is, naarmate het gearceerde vlak, het verlies in de batterij
voorstellende, klein wordt gehouden.
Het onderhoud van den accu verlangt evenwel, dat de batterij op
gezette tijden wordt overladen, en dat de ontlading tot de grens95

:

Spanning wordt voortgezet; een hoog nuttig effect, dus de grootste
economie zou er kunnen worden bereikt, door het laden, zoowel
als het ontladen, bij het begin van de afbuiging der curven te
beëindigen, welke methode op den duur evenwel groot nadeel aan
de batterij zou toebrengen.
Indien er gedurende de ontlading, cellen tot onder de grensspanning van 1,83—1,75 Volt zijn gedaald, dan mag de ontlading niet
verder worden voortgezet, teneinde ernstige beschadiging dier
cellen te voorkomen. Bij hooge temperatuur der cellen wordt de
ontlading beëindigd, zoodra de gegarandeerde capaciteit aan de
batterij is onttrokken; de gemiddelde celspanning moet dan even
wel bij het eindigen der ontlading hooger zijn dan de grensspanning, waren zij gelijk, dan zou de batterij bij normale temperatuur
niet in staat zijn haar gegarandeerde capaciteit te leveren. Bij
hooge temperatuur zal een batterij een grootere capaciteit kunnen
leveren; bij capaciteitstests moet er dus met de temperatuur reke
ning worden gehouden.
Tot het bepalen van de capaciteit en het nuttig effect van een
batterij, worden de aflezingen van de instrumenten, benevens de
daaruit berekende resultaten op een formulier genoteerd — zie
onderstaand voorbeeld — (Tabel No. 10).
85.

HET PARALLELSCHAKELEN VAN ACCUMULATO
REN.

Indien er een grootere stroomlevering noodig is, dan een batterij
in staat is te leveren, worden er twee batterijen in parallel ge
schakeld. De stroomopname of -afgave van de parallel gescha
kelde batterijen mag hunne capaciteit niet overtreffen, ter voor
koming hiervan moet er een regelbare weerstand en een Ampèremeter tusschen de groep van accumulatoren in de stroomleiding
worden geschakeld. In geval er batterijen van verschillende capa
citeit, of, indien er nieuwe en oude elementen te zamen voor
stroomlevering gebruikt moeten worden, dienen de nieuwe en de
oude cellen eerst parallel te worden geschakeld, daarna worden
die groepen in serie geschakeld.
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TABEL No. ló.
Ontladen
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Elein. 97
23 !+ 1,199
— 1,200

18*187515.0 7,80 4,025
130 180515,0 15.67 8,070
1‘0 180 525,0 30,00 15,750
930 214.0 437,4 1,958 42,8 18,70
150 186519,0 31, 0 16,080
g-to 213.5 435,9 1,952 35,6 15,50
200 182 507,5 30.33 15.400
950 213.0 435,6 1,950 35,5 15,50
210 170507,5 28.33 14.400
1Q00 212,4 435,0 1,947 35,4 15,40
2=0 180510,0 30.00 15.300
10i° 212,4 435,0 1,945 35.4 15,40
230176510.0 29.33 15.000
1Q20 212,2 434,7 1,925 35,4 15,40
210 192514,0 32.00 16,450
+ 1,188 250176515.0 29,33 15,110
1030 211.6 433,5 1,923 35,3 15,30
— 1,190 3°° 187 517,5 31,17 16,130
1Q40 211.0432.6 1,917 35,2 15,20
310 176 506,0 29.33 14.800
1Q60 210,6432,01,913 35,1 15,20
32° 170506,0 28.33 14.300
lioo 210,4431,1 1,90S 35,1 15,10
330160 507,5 26.67 13.500
ipo 213.6
3‘0 128 505,0 21.33 10,770
438,0 1,903
35,6 15,60 21
(+ 1,181 3501 12 507,5 18,70 9.500
1120 213.0 436,51,902 35,5 15,50
— 1,182 4°° 112 507,5 18,70 9,500
ipo 212,4 435,3 I,S98 35,4 15,40
410177 523,5 29,50 15,420
420133 521,0 23.00 12.000
ll*o 211.6 433,8 1,S87 35,3 15,30
ipo 210.6 432,3 1,880 35,1 15,20
430180 542,5 30.00 16,270
12°° 210.0 430,5 1,878 35,0 15,06
440186574,5 31.00 17.800
450194610.0 32,30 19.700
12‘° 212.4 435,91,867 35,4 15,40 19
1220 211,8 434,4 1,858 35,3 15,30
500178 630,0 29,67 18,690
< + M70 51Ü 176639,0 29,67 18.700
1230 210.4 432,01,847 35,1 15,15
1,171 520172646.0 28,67 18,540
530174 649,0 29,00 18.800
Totaal |678,5|294.61
Totaal |708,63|380,005
918 214,0 435,0 2,017

i

678,50
Nuttig effect in Ampère-uren:

95,75 %

708,63
294,610

Nuttig effect in Kilowatt-uren:

77,53 %
380.005
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86,

METHODE OM DE ONTLAADSTROOM OP CON
STANTE SPANNING TE HOUDEN.

Gedurende het laden en het ontladen van een batterij met normale
stroomsterkte heeft er een verandering van de spanning plaats,
zooals uit curve fig. 20 blijkt.
Teneinde de ontlaadspanning constant te houden, of in verhouding
van de belasting te kunnen regelen, worden de volgende methoden
toegepast:
1°. Het aantal van de in serie geschakelde cellen wordt door een
schakelmechanisme gewijzigd.
2°. Door het veranderen van het aantal der cellen, dat zich in
tegenschakeling bevindt ten opzichte van een groep accumu
latoren, kan de batterijspanning zoodanig worden geregeld,
dat er een constante spanning in de stroomleiding wordt ver
kregen.
3°. Door een regelbaren weerstand in de leiding te schakelen,
kan de ontlaadspanning constant worden gehouden.
4°. Door middel van een Dynamo (Booster), welks anker in serie
met de batterij is geschakeld en waarvan de stroom, benoodigd tot opwekking van het magnetisch veld, kan worden
geregeld naar richting en sterkte.
Bij het aanwenden van een der methoden genoemd onder 1°, 2°,
3°, moet het aantal cellen, waaruit de batterij is samengesteld, zoo
groot zijn, dat bij het einde van het ontladen met normale stroom
sterkte, de som van de spanningen van alle cellen in serie ge
schakeld, gelijk is aan de vereischte spanning in de stroomleiding.
87. Schakelcellen en schakelaars. Curve 29 geeft de spanning
aan bij het begin van het ontladen (2,15 Volts), dientengevolge
zouden er bij eene netspanning van b.v. 110 Volts, 51 in serie ge
schakelde cellen noodig zijn. Bij voortgezet ontladen daalt de span
ning tot 1,8 Volt per cel, er zouden dus 61 cellen in serie gescha
keld moeten worden, teneinde een 110 Volts-systeem van stroom
te kunnen voorzien. Tot het regelen der spanning zouden dus 10
schakelcellen noodig zijn, welke, teneinde de spanning constant
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te houden, zouden moeten worden bij
geschakeld, het aantal is afhankelijk van
Oi
rO
het dalen der batterijspanning tijdens
het ontladen. Fig. 30 is een schema van
een batterij met schakelcellen, waarbij H|l|l|l|l|l I I l|l I I I I
alle cellen in serie zijn geschakeld, en
' J J " ' 6 7 a 9
Fig. 30.
waarvan de laatste 9 de schakelcellen
zijn. De spanning tusschen de stroomleidingen is gelijk aan het
aantal cellen, dat tusschen de stroomketen is geschakeld. De scha
kelcellen worden in- of uitgeschakeld door middel van een celschakelaar; bij het verzetten van den schakelarm A (zie fig. 30),
mag de stroom niet worden onderbroken; de schakelarm moet
evenwel het eene contact hebben verlaten, voordat er met het
volgende contact eene verbinding is tot stand gekomen. Indien
twee contacten gelijktijdig een verbinding maken, dan is de daartusschen gelegen cel kortgesloten.
De algemeene vorm van een celschakelaar wordt door fig. 31
weergegeven; de beweegbare arm (A) is geïso
leerd van een kleine voorarm, hoewel daarmede
tjoutne.
verbonden over den weerstand (X). De afstanden
tusschen de armen is zoodanig dat, indien de
||||||||| ||| ||
arm (A), door welken de hoofdstroom gaat, op

nj

een contact staat, de voorarm geen ander contact
kan raken.
Door het verplaatsen van (A), zal de voorarm het volgende
contact raken, voordat (A) het contact heeft verlaten. De weer
stand (X) voorkomt kortsluiting van de cel en onderbreking van
de hoofdstroom.
88. Methode tot het op constante ontlaadspanning houden door
middel van cellen met tegengerichte E.M.K. De cellen met tegengerichte E.M.K. worden vervaardigd van gewone loodplaten en
worden in een electrolyt geplaatst, hetwelk bestaat uit verdund
zwavelzuur; deze cellen beschikken over geen capaciteit, maar
veroorzaken bij stroomdoorgang een spanning van circa 2 Volts
per cel, welke tegengesteld is gericht aan de batterijspanning.
Indien er tegencellen worden gebruikt, moet het aantal cellen
SCMAXtL CtL CC/V

Fig. 31

99

der batterij eenzelfde zijn als bij het aanwenden van schakelcellen.
Het gebruik van tegencellen veroorzaakt
evenwel een extra uitgave van circa 8 %.
Fig. 32 is een schema van een batterij
O-,
1-0
met tegencellen, welke in oppositie ver
bonden zijn met de hoofdbatterij. De be. .
diening van de tegencellen geschiedt door
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
SP/tMWG

onelaocn

TCGt'v eMM CELLEN

middel van een cellenschakelaar en op
dezelfde manier als die van schakelcellen,
Fig. 32
zooals in het vorige hoofdstuk is aangegeven.
Indien er tegencellen zijn aangewend, dan zijn in het begin van
het ontladen alle cellen ingeschakeld en werken in oppositie met
de hoofdbatterij. Bij voortgezet ontladen zal de spanning der
hoofdbatterij verminderen, en moeten de tegencellen naar behoefte
geleidelijk worden uitgeschakeld, waardoor de spanning in de
stroomleiding constant wordt gehouden.
Deze methode werd in de Vereenigde Staten wel toegepast, maar
wordt thans minder gebruikt, vanwege de hoogere kosten van
installatie, en omdat dat systeem hetzelfde energieverlies bij het
ontladen veroorzaakt, als dat met een weerstand in de ontlaadstroomketen.
89. Methode tot het op constante ontlaadspanning houden (door
middel van een weerstand). Voor de accumulatorenbatterij wordt
er een regelbare weerstand geschakeld, en de ontlaadspanning
constant gehouden, door, in verhou
ding tot den spanningsval der batterij,
JPANN/HQ
den weerstand gedeeltelijk uit te scha
kelen. (Zie fig. 33).
Slechts bij zeer kleine batterijen,
4|l|l|l|l|l|l|l|l|lh/WW\ waarvan
de kosten van het laden ge
flrt ELBAA6
/
ring zijn, b.v. voor laboratoria, voor
Fig. 33
de verlichting van jachten, voor kleine
chemische industrieën of voor plaatsen, geen ruimte biedend voor
schakelcellen, kan zij doelmatig worden toegepast.
90. De Shunt-Booster. Zooals in fig. 20 is aangegeven, is de
maximale spanning per cel tegen het einde van het laden 2,6 Volts
v eeattano
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De maximale laadspanning voor een batterij, welke een spanning
van 110 Volts moet afgeven, en dus uit 51 cellen en 10 schakelcellen = 61 cellen moet bestaan, zal 2,6 X 61 = 158,5 Volts
bedragen, hetgeen ongeveer 50 Volts hooger is dan de spanning,
welke de 110 Volts stroomleiding heeft. Teneinde de batterij geheel
te kunnen laden, moet de benoodigde hoogere spanning van
50 Volts door een booster worden geleverd, tenzij de laaddynamo
daartoe in staat is.
In fig. 34 is het diagram aangegeven van een booster, noodig voor
het leveren van de verhoogde spanning r-0-1 o t aoif/a
voor het geheel laden van een accumula- -0vno wttHfreuj
toren-batterij.
Het anker moet zoodanig zijn gewikkeld,
l
%
dat het de normale laadstroom van de
%
batterij kan verdragen, en de spanning
moet gelijk zijn aan het verschil tusschen
de spanning van de stroomleidingen en
de maximale laadspanning der batterij.
De stroom tot het opwekken van het
Fig. 34
magnetisch veld wordt door de batterij,
of ook wel door de stroomleidingen geleverd, de verhoogde span
ning, door het anker van de booster te leveren, wordt geregeld
door een schakelweerstand, welke in de leiding, tot het opwekken
van het magnetisch veld, is aangebracht.
Het constant houden van de spanning gedurende het ontladen der
batterij, over een cellenschakelaar, of ook wel over een weerstand,
geschiedt, bij gebruikmaking van een booster, door de stroom,
welke door de veldwikkelingen wordt geleid, te verzwakken of te
versterken, of door de stroomrichting 'te wijzigen.
Bij het begin van het ontladen is de spanning van alle in serie
geschakelde cellen hooger dan die van het stroomnet; de tegengerichte spanning van de booster is dan gelijk aan het verschil
van de spanning van de batterij en aan die van het stroomnet.
Bij het dalen van de batterijspanning tijdens het ontladen, moet
de tegengestelde E.M.K., door het anker van de booster geleverd,
worden verminderd, hetgeen geschiedt door het verzetten van den
tr om
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veldweerstand, waardoor de ontlaadspanning constant op de
spanning van het stroomnet wordt gehouden.
Zoodra de batterijspanning is gedaald tot aan de spanning van
het stroomnet, is de booster-spanning 0. Bij voortgezet ontladen,
zal de batterijspanning dalen tot onder die van het stroomnet,
voordien moet de stroom in de veldwindingen anders worden gericht, opdat de booster-spanning gelijk gericht zal zijn met die
van de batterij en de gezamenlijke spanning gelijk zal zijn aan die
van het stroomnet.
Door gebruik te maken van een booster tot het constant houden
van de ontlaadspanning, kan met een geringer aantal cellen worden
volstaan, dit aantal wordt dan bepaald, door de celspanning bij
het ontladen op 2 Volts te stellen.
De beschreven, omkeerbare booster, wordt gebruikt, indien de
gemiddelde stroom, noodig tot voorziening in de fluctuaties van
de belasting, grooter is dan die, welke de batterij kan leveren, en
indien de spanning tusschen de verzamelstrippen van het schakel
bord door hoogere belasting niet mag dalen.
De niet omkeerbare rooster wordt aangewend, indien de gemid
delde, totale belasting geringer is dan de stroom, welke de batterij
kan leveren, en ook indien een spanningsvermindering tusschen
de verzamelstrippen van het schakelbord zelfs voordeel zou geven.
Boosters worden meestal door electrische motoren aangedreven,
ofschoon een andere aandrijvende kracht evengoed dienst zou
kunnen doen.
Aangezien een verdere beschrijving van batterijen en hunne scha
kelingen in licht- en krachtnetten de strekking van deze hand
leiding zou overschrijden, zal er niet verder op dat onderwerp
worden ingegaan.
91.

HET LADEN ONDER CONSTANTE SPANNING.

Het systeem van het laden der cellen onder constante spanning
is dat van Hopkinson (1891), en wordt tegenwoordig evenveel
toegepast als het laden met constante stroomsterkte. Door het
laden onder constante spanning wordt er eene aanmerkelijke be
sparing van den laadtijd verkregen, welke niet langer dan IJ/-? ®
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2 uren duurt; tegen het einde van het laden, gedurende het stijgen
der spanning aan de klemmen van de cel, vermindert de laadstroomsterkte, zooals voor het zaakkundig opladen van een cel
wordt vereischt, hetgeen in vorige hoofdstukken is behandeld.
Een nadeel van dit systeem is, dat de platen een veel kortere
levensduur hebben, veroorzaakt door de groote stroomdichtheid
per d.M2. oppervlakte der platen, gedurende de eerste helft van
den laadtijd. Het is practisch, voor het laden met constante span
ning, eene spanning van 2,3 tot 2,4 Volts per cel te gebruiken.
Uit de laadcurve van Prof. Heim (fig. 36), blijkt, dat tegen het
einde van het laden, wanneer de constante laadspanning de klemspanning van de geladen cel nabij komt, de stroomsterkte zeer
gering is, zoodat het als het ware onmogelijk is de cel te sterk te
laden. Teneinde bij dit systeem een cel volledig te laden tot een
spanning van 2,75 Volts, hetgeen nu en dan noodzakelijk is, om
het gecristalliseerde loodsufaat aan het actief materiaal weder
bruikbaar te maken, moet de laadspanning worden verhoogd, of
het laden met constante stroomsterkte worden vervolgd.
De laadcurve van Prof. Heim (fig. 35) geeft het verloop aan der
laadstroom bij een con
Fig. 35.
stante spanning van 2,342
400 _
Volts per cel. Object van
onderzoek: een cel van een /ZO
stationnaire batterij met „0
grootoppervlak als posi
tieve, en roosterplaten als
ao
%
negatieve.
Uit vorengenoemde curve
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\
lijke stijging der stroom
\V
(tot 135 Ampèren) heeft Jo
e e<
r
V
plaats gehad, 7 seconden
qtLoatu
nadat de cel was inge
oiX
soX
tl*
o
schakeld. Deze stijging
10 JO jo oo ao oo fo ao 80 /oo no uo Mif/uroti
Laadcurve van een cel, geladen
wordt binnen 20 seconden
met constante spanning (2,342 V).
afgewisseld door eene
t*t

MA r/<*

9SC,- V G*

•«C,

t - a immi

10

00

■Hfjfnc.

JVO‘

20

!0

COL

103

daling tot 77 Ampèren, welke binnen 5 minuten weer overging in
een stijging tot 110 Ampèren. Nadat de stroom 110 Ampèren had
bereikt, begon zij gedurende het laden regelmatig te dalen, tot bij
6 Ampèren de batterij geheel was geladen.
De sterke stroomschommeling, terstond na het inschakelen der cel,
wordt veroorzaakt door het reduceeren van het actief materiaal,
waarbij zwavelzuur wordt gevormd. Door de vorming van dit
zuur in het actief materiaal, zal er een verhooging van concentratie
optreden, waardoor er een verschil tusschen de zuurdichtheid van
het vrije en die van het gebonden electrolyt zal ontstaan. Tenge
volge van de diffusie zal nu het zuur van hooger gehalte uit de
platen stroomen. De temperatuur, zoowel als de veranderingen in
den inwendigen weerstand, is van invloed op de sterkte van de
stroomschommelingen.
Zooals in fig. 35 is aangegeven, begint de gasontwikkeling- aan
de positieve platen reeds eenige minuten na het inschakelen der
cel; na 15 minuten heeft er een matige gasontwikkeling plaats,
welke voortduurt tot aan het einde van het laden.
Aan de negatieve platen begint de gasontwikkeling 20 minuten na
het inschakelen, terwijl er eerst 60 minuten later een matige gas
ontwikkeling plaats heeft, welke voortduurt, tot aan het einde van
het laden.
Uit de curve blijkt, dat de cel in het eerste half uur van haar laadperiode, welke in het geheel 2 uren duurt, 58 % van haar totaal
laadvermogen opneemt; in het tweede half uur 27J/£ %, in het
derde 9Yi % en in het vierde 5 %.
Nadat de cel was geladen, werd er met constante, normale stroom
ontladen, er bleek nu, dat door het snelle laden de cel 16% minder
Ampère-uren had geleverd dan bij het laden met constante stroomsterkte.
In onderstaande tabel zijn de resultaten aangegeven, door Prof.
Heim verkregen, bij het laden met constante klemmenspanning en
met constante stroomsterkte. Het nuttig effect der cel was bij het
laden met constante spanning, zoowel in Ampère- als in Watturen hooger tengevolge van de geringe gasontwikkeling.
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TABEL No. 11.
Geladen met constante Geladen met constante
klemspanning
stroomsterkte
2.342 Volts
26 Ampèren

s

P

.2> o.
S S
.5

’f£
2.S

Zonder rustpauze
tusschen laden en
ontladen
. . .

99.3 %

94.4 %

Met 13 uren rust
pauze tusschen la
den en ontladen .

94,8 %

91,6 %

Zonder rustpauze
tusschen laden en
ontladen .

81.1 %

79.7 %

Met 13 uren rust
pauze tusschen la
den en ontladen .

76.9 %

76.7 %

De laadcurve (fig. 35), zou tot voorbeeld kunnen dienen voor elke
batterij, welke met constante spanning wordt geladen. Het is be
grijpelijk, dat de curve wordt beïnvloed door de sterkte van de
laadstroom, door den laadttijd, de capaciteit, de constructie, en den
toestand van de platen der cel.
De laadinrichting, benoodigd voor het laden met constante span
ning, moet van een spanningsregel'aar zijn voorzien, welke de
spanning, onafhankelijk van het aantal omwentelingen der dynamo,
constant houdt. Indien het aantal omwentelingen der dynamo zóó
gering wordt, dat de spanning lager wordt dan die van de batterij,
dan wordt de dynamo automatisch uitgeschakeld, waardoor het
ontladen der batterij over de dynamo wordt voorkomen.
Het laden der cellen met constante spanning wordt meestal bij
spoorwagens toegepast, indien het aandrijven van de machine voor
de verlichting door de wagenassen geschiedt. De spanning bedraagt
dan van 2,3 tot 2,4 Volts per cel. IJzer-nikkel en cadmium-nikkel
cellen worden meestal met constante spanning geladen.
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92.

BATTERIJSTORINGEN.

De storingen, waarmede men bij het gebruik van accumulatoren
batterijen in hoofdzaak te kampen heeft, zijn: verlies aan capaci
teit, sulfateeren, verlies aan spanning, kromtrekken der platen,
verlies van het actief materiaal uit de platen en kortsluiting in
de cellen.
Verlies aan capaciteit ontstaat in hoofdzaak als de poriën van de
platen door sulfaat zijn verstopt; de meer naar binnen gelegen
deeltjes van het actief materiaal zullen dan niet volledig worden
gereduceerd, terwijl aan de oppervlakte van de platen daarvan
niets blijkt.
Teneinde de poriën van het sulfaat te kunnen zuiveren, moet de
batterij gedurende langen tijd worden overladen en wel zoodanig,
dat de laadstroom constant gehouden wordt op
van die bij
8-urige lading.
Sulfateeren, de oorzaak van alle storingen, welke in accumulatoren
plaats hebben, kan slechts worden vermeden door met het ontladen
te eindigen, voordat de celspanning te ver is gedaald, d.w.z., dat
er met ontladen bij normale stroomafname wordt geëindigd als de
spanning 1,8 Volt per cel bedraagt. De batterij moet om de 3 a
4 weken met normale stroomsterkte worden geladen, totdat de
platen sterk gassen en de spanning 2,65 Volts per cel bedraagt,
waarna het laden nog 20 minuten wordt voortgezet. Het sulfaat,
dat zich in de poriën van het actief materiaal bevond, zal dan
zijn gereduceerd. Eene batterij mag nooit ontladen blijven, daar
dit het sulfateeren der platen tengevolge zal hebben.
Verlies aan spanning. Het komt dikwijls voor, dat de eene cel
eene lagere spanning aangeeft dan de andere; in het algemeen
hebben de cellen met lagere spanning een geringere capaciteit dan
de andere. De cellen met kleine capaciteit, zullen in serie gescha
keld met die met grootere capaciteit, eenzelfde stroomsterkte moeten
leveren. Het gevolg hiervan is, dat bij de ontlading, de cellen met
de kleinste capaciteit eerder in spanning zullen dalen en steeds
een lagere spanning zullen aangeven dan die met grootere capa
citeit. Van de eerstgenoemde cellen zal dus verhoudingsgewijs te
106

r

veel worden gevergd, daarom is het noodzakelijk, het verschil in
capaciteit spoedig op te heffen, daar de verzwakte cellen door
overbelasting al spoedig onbruikbaar zouden worden.
Kromtrekken. Tengevolge van de ongelijke uitzetting der vooren achterzijde of andere gedeelten der platen, ontstaat er span
ning, waardoor de platen zullen kromtrekken of beginnen te golven.
De ongelijke uitzetting wordt veroorzaakt door het te sterk ont
laden of wel door te sterk sulfateeren der platen. Er bestaan
batterijplaten, welke zoodanig zijn geconstrueerd, dat zij deze
spanning kunnen verdragen, maar gewoonlijk is het actief materiaal
aangebracht op een raamwerk, dat niet tegen deze spanning be
stand is. Bovenmatige ontlading zal dus steeds vermeden moeten
worden.
Verlies van het actief materiaal veroorzaakt capaciteitsverlies van
de batterij. Indien de ontlading te ver wordt doorgévoerd, of indien
er te veel van de batterij wordt gevergd, zal het actief materiaal
zich omzetten in loodsulfaat, en dientengevolge zal het volume
van het actief materiaal grooter worden. Is de omzetting in lood
sulfaat aanmerkelijk, dan zal de toename van volume, spanningen
in de platen veroorzaken, het vulmateriaal zal barsten en tenslotte
uit de platen vallen.
Korsluiting in de cellen kan ontstaan door het kromtrekken der
platen, en ook door het uitvallen van het vulmateriaal, dat zich
op den bodem der accubak verzamelt, en niet wordt verwijderd
en dan tot aan de platen reikt. Tengevolge van kortsluiting zal de
cel bij het onderbreken der laadstroom, spoedig weder geheel ont
laden zijn en wel zóó ver, dat de Voltmeter 0 Volt aanwijst; de
cel is dan meestal onbruikbaar geworden.
93.

DE GESULFATEERDE PLATEN.

Indien de platen van een batterij geruimen tijd ongeladen zijn
geweest, dan zijn zij gesulfateerd; deze toestand is kenbaar aan
de kleur der platen, de positieve is dan n.1. vosrood, de negatieve
wit-achtig grauw. Stijgt de spanning van een cel spoedig na het
inschakelen tot circa drie Volts, dan is dat eveneens een bewijs
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van sulfatatie en van daling der capaciteit. Bij voortgezet laden
daalt de spanning weer door het afstooten van lagen loodsulfaat,
welke zich aan de oppervlakte der platen bevinden. De onder
liggende lagen komen dan vrij, en na een aanvankelijk dalen
van de spanning, zal deze weder geleidelijk tot de normale stijgen.
Een verlies aan actief materiaal, dus verminderde capacateit van
de batterij, is nu het resultaat bij de volgende ontlading. Het laden
van de gesulfateerde cellen moet met zeer zwakke stroom plaats
hebben; nemen de platen ook deze zwakke laadstroom niet meer
aan, dan moeten zij de hierna beschreven bewerking ondergaan.
94. Het dcsulfateeren der platen. Nadat het electrolyt uit de
cellen is verwijderd, worden deze gevuld met zwavelzuur van laag
gehalte. De cel wordt vervolgens geladen met 1/3 van de normale
stroomsterkte, totdat de positieve platen weer hunne normale,
donkerbruine kleur, en de negatieve platen hunne normale, blauw
achtig grijze kleur hebben aangenomen. Dit laden kan van 3 tot
5 dagen duren, alvorens het normaal sterk gassen aan beide platen
optreedt, en uit de spanning van 2,5 a 2,7 Volts per cel blijkt, dat
de batterij gedesulfateerd en geladen is. Het electrolyt wordt nu
op normale sterkte gebracht; vervolgens wordt, ter controle van
de aanwezige capaciteit der batterij, een ontlaadproef genomen.
94. Het desulfateeren der platen met natronloog (NaOH). Zijn
de platen sterk gesulfateerd, dan wordt het electrolyt uit de cellen
verwijderd, deze worden nu met gedestilleerd water gevuld,
en gedurende 24 uren rust gegeven. Daarna worden zij geledigd
en opnieuw gevuld met een vijfprocentige oplossing van natronloog
(s.g. 1,06); hierna wordt er met normale stroomsterkte, gedurende
6 uren geladen, terwijl er tijdens het laden met blauw lakmoespapier wordt onderzocht, of het electrolyt alkalisch blijft reageeren.
Wordt het papiertje rood, dan reageert het electrolyt zuur, in
welk geval de cellen opnieuw moeten worden geledigd en nog
maals gevuld met eenzelfde electrolyt.
Na 6 uren laden wordt de cel met gedestilleerd water goed uit
gespoeld, en weer gevuld met verdund zwavelzuur van een s.g.
van 1,22 tot 1,23. Het laden wordt nu voortgezet tot er een eind108

L

?

=

spanning van 2,7 Volts per cel is bereikt. Het s.g. van het zuur
wordt nu gecontroleerd op zijn normale sterkte, welke bij grootoppervlakplaten 1,20 en bij massa- of roosterplaten 1,24 bedraagt;
zoo noodig wordt het s.g. op de vroeger aangegeven wijze, op peil
gebracht; teneinde het zuur goed te mengen, moet het laden nog
een half uur worden voortgezet. De platen zijn na deze bewerking
weer goed bruikbaar.
Ter vermijding van den schadelijken invloed van natronloog op
plantaardige en dierlijke stoffen en van het aantasten der huid, kan
er bij het vervaardigen van electrolyt, van Maltha’s electrolytapparaat gebruik worden gemaakt. Het officinale natronloog
(chemisch zuiver) bevat op een oplossing van 100 deelen ongeveer
15 deelen Na, en heeft een s.g. van 1,168 tot 1,172.
95. Desulfatatie-producten. *) Er worden verschillende produc
ten in den handel gebracht, waarvan in mooie bewoordingen wordt
verteld, dat zij in staat zijn verwaarloosde batterijen weer bruikbaar
te maken (te desulfateeren), of dat batterijen, welke ontladen zijn,
zich opnieuw laden, indien deze handelsproducten bij het electrolyt
in de cellen worden gevoegd. Deze desulfatatie-producten hebben
in het algemeen een te hoog zwavelzuurgehalte en zullen slechts
schade aanrichten, doordat zij het sulfateeren zullen bevorderen en
in korten tijd een sterke vermindering van capaciteit zullen veroor
zaken. Het gebruik van deze producten in de cellen ontheft den
fabrikant van de nakoming van verleende garantie.
De accumulatoren met „Nemolyt” vulling. *) Tot het onschadelijk
maken van het loodsulfaat, dat zich bij slechte behandeling van
den accu op de platen vormt, wordt er onder den naam Nemolyt
een product in den handel gebracht, hetwelk hoofdzakelijk beoogt,
het vervangen van waterstofionen door alkali-metaalionen, en door
negatieve, organische ionen, welke geen onoplosbare verbindingen
met de andere ionen zouden kunnen maken.

*) Prof. Dr. K. Arndt, E.T.Z. 1926, aflevering 32. „De Motorkampioen" 1927,
No. 21 en 22.
*) Ir. Bruckman heeft vergelijkende proeven genomen met cellen, gevuld met
zwavelzuur en met die, gevuld met Nemolyt („Electrotechniek", Dec. 1933).
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De toevoeging van pseudo-kathalysatoren zal de oplossing van
reeds gevormd loodsulfaat bevorderen.
In hoe verre nieuwe batterijen met deze samenstelling gevuld, in
de praktijk zullen voldoen, daaromtrent zijn er tot op heden nog
geen gegevens.
96. HET BEPALEN VAN KORTSLUITING IN DE CELLEN.
De cellen, welke in goeden staat verkeeren, hebben tegen het
einde van het laden eenzelfde eindspanning. Cellen met kort
sluiting zullen evenwel achterblijven en een lagere spanning be
zitten, het verschil in spanning tusschen de normale cellen en die
met kortsluiting zal des te grooter zijn, naarmate de kortsluiting
van meer of minder ernstigen aard is.
Bij de controle gedurende het laden, moet blijken, dat deze cellen
niet in gelijke mate aan de gasontwikkeling hebben deelgenomen
en dat het stijgen van de spanning en de vërhooging van het s.g.
van het electrolyt, niet in overeenstemming waren met die van
de overige cellen. Dit alles wijst op verlies aan capaciteit vanwege
kortsluiting.
Wordt er met een thermometer de temperatuur van het electrolyt
in de defecte cellen opgenomen, dan zal deze ingeval van een
ernstige kortsluiting, aanmerkelijk hooger blijken te zijn dan die
in de normale cellen; deze stijging van temperatuur wordt ver
oorzaakt door den weerstand van de kortsluitplaats.
Bij het ontladen van de batterij zal de spanning van de bij het
laden achterlijke cellen, evenals het s.g. van het electrolyt, snel
dalen.
Meestal wordt er met het ontladen geëindigd zoodra er een verschil
van ± 0,03 of 0,05 is waargenomen tusschen het electrolyt van
een cel in geladen en in ontladen toestand. Het veel lager s.g.
van het electrolyt in de defecte cellen zal dan op hun te ver door
gevoerd ontladen wijzen. De kortsluiting is oorzaak, dat bij het
laden een deel van de laadstroom zijn weg over de kortsluitplaats
heeft genomen, waardoor er geen chemische reacties kunnen plaats
hebben en de defecte cel niet gelijktijdig met de normale cellen
haar totale capaciteit kon opnemen. Bovendien heeft er in de
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pauze tusschen het laden en het ontladen een door de kortsluiting
veroorzaakte zelfontlading plaats gehad, welke de reeds geringe
capaciteitsopname gedurende het laden, nog doet afnemen. Wordt
de batterij voor ontladen ingeschakeld, dan zullen de cellen met
geringe capaciteit spoedig te ver zijn ontladen, .terwijl de in nor
malen toestand verkeerende cellen nog voor een groot gedeelte
geladen zijn.
Door het te ver doorgevoerd ontladen van de defecte cellen, zullen
de platen door sulfatatie al spoedig geheel onbruikbaar worden,
indien de oorzaak van de kortsluiting niet tijdig wordt verwijderd.
Nadat de cellen gerepareerd zijn, behooren zij door afzonderlijk
laden weder op capaciteit te worden gebracht, alvorens de geheele
batterij wordt geladen.
Het ontstaan der kortsluiting kan verschillende oorzaken hebben:
1°. Het kromtrekken der positieve platen, vooral voorkomend bij
grootoppervlakplaten, daar deze doorformeeren en dan een
grooter volume innemen vanwege het zich vormende loodsuperoxyde.
2°. Slijtage van de platen, waardoor zich een hoeveelheid accuslib (sediment) op den bodem verzamelt, welke langzamerhand
zoodanig zal toenemen, dat de platen er contact mede zullen
maken.
3°. Het vallen van blokjes actief materiaal uit de pasta platen,
welke blokjes blijven hangen en dan bij onvoldoende isolatie
kortsluiting tusschen de platen zullen veroorzaken.
Bij transportabele batterijen, waarvan de kast uit ondoorzichtig
materiaal is vervaardigd, dient het laden, zoowel als het ontladen,
onder controle te worden verricht. De aanwijzingen van den Voltmeter en de uitkomst van de metingen van het s.g. van het electrolyt zullen dan tijdig aangeven, in welke cellen er kortsluiting is.
97.

POLARISATIE.

Polarisatie werkt een electromotorische kracht op, welke tegengericht is aan die van de cel; dit verschijnsel treedt altijd op, indien
er electroden in een electrolyt worden geplaatst en wanneer er
dan een stroomloop plaats heeft van de eene electrode naar de
andere.
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De laadstroom zal in een cel aan de negatieve electrode water
stofgas en aan de positieve electrode zuurstofgas afscheiden en
hiermede de platen bedekken, het waterstofgas is te beschouwen
als een electro-positief element en is de oorzaak van polarisatie;
het zuurstofgas wordt beschouwd als een electro-negatief element,
en beide gassen veroorzaken in de cel eene stroom, vloeiende van
de waterstof naar de zuurstof.
De laadstroom in de cel richt zich van de positieve naar de nega
tieve platen, de polarisatie-stroom zich richt juist tegenovergesteld.
Wordt de laadstroom uitgeschakeld, dan zal de polarisatie-stroom
zoolang voortduren, tot beide gassen zich weder hebben gebonden
(Deperditie).
Bij het ontladen vormt zich waterstofgas aan de positieve platen;
de polarisatie-stroom richt zich dan eveneens tegenovergesteld aan
de ontlaadstroom in de cel en wel van de positieve naar de nega
tieve platen en is merkbaar door den spanningsval aan de klemmen.
Bij het gebruikelijke zuurgehalte heeft een cel in rust een electromotorische kracht van circa 2 Volts, gemeten aan de klemmen,
bij het laden van de cel zou de klemspanning dus moeten bedragen:
laadspanning = 2 Volts + (sterkte laadstroom X inwendigen
weerstand) en bij het ontladen:
ontlaadspanning = 2 Volts — (sterkte ontlaadstroom X inwen
digen weerstand).
Aangezien de inwendige weerstand van een cel slechts eenige hon
derdste deelen van een Ohm bedraagt, zou de klemspanning bij
het begin van het laden, zoowel als bij het ontladen circa 2 Volts
moeten bedragen; daar de klemspanning hiervan aanmerkelijk
afwijkt, moet die afwijking aan polarisatie worden toegeschreven.
De hoogere klemspanning bij laden en de lagere bij ontladen (ver
geleken met de electromotorische kracht van de cel in rust), is
onafhankelijk van de grootte van de cellen, en is bij de verschil
lende typen van cellen tamelijk constant. Door de laad- of ontlaadstroomsterkte wordt evenwel hare grootte bepaald en bedraagt:
bij een stroomsterkte, noodig om de batterij in 8 uur te
0,05 Volt
laden of te ontladen
0,065
idem in 6 uren ......
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98.

ZELFONTLADEN EN HET BEPALEN VAN
CAPACITEITS VERLIES.

••
••

0f09 Volt
0.11 „
0.14 ..
0.2
HET

Indien de geladen batterij gedurende langen tijd in rust blijft staan,
zal zij langzamerhand over minder capaciteit beschikken, in welk
geval dus capaciteitsverlies plaats heeft, hetgeen verlies door zelfontlading wordt genoemd, omdat deze ontlading plaats heeft , zonder dat er aan de klemmen stroom wordt onttrokken.
De hoeveelheid van het verlies aan capaciteit bij de buiten gebruik
gestelde batterij wordt bepaald, door eene batterij eenige malen te
Iaden en te ontladen, totdat de capaciteit constant blijft, waarbij
de laad- en ontlaadstroom, waarmede de capaciteitsproeven worden
genomen, constant worden gehouden. Daar de capaciteit van de
cel nu bekend is, wordt de cel weder met dezelfde stroomsterkte
geladen. De batterij wordt geruimen tijd, meestal 3 a 4 weken,
buiten gebruik gesteld en daarna met dezelfde stroomsterkte als
bij de capaciteisbepaling weder ontladen. Het verschil in capaciteit
tusschen die bij direct ontladen en die na tijdsverloop, geeft het
verlies aan capaciteit door zelfontlading aan.
Locale actie is de oorzaak van deze zelfontlading en is in batterijen
met platen, geconstrueerd volgens het principe van grootoppervlakte het grootst, daar het contact van het raamwerk met het vul
materiaal groot is en en er door het loodraam en het loodsuperoxyde uit de positieve platen een galvanisch element wordt ge
vormd. De op andere wijze geconstrueerde pastaplaten hebben
eene geringe zelfontlading, doordat zich hierbij geen galvanisch
element kan vormen. De verontreiniging van het zuur door metalen
kan eveneens oorzaak zijn van zelfontlading. Van de metalen,
welke zich afscheiden, zetten zich enkele slechts op de negatieve,
andere zoowel op de negatieve als op de positieve platen af.
Teneinde het capaciteitsverlies op te heffen, moet de batterij om
de 3 a 4 weken worden bijgeladen.
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Indien het capaciteitsverlies groote afmetingen aanneemt, dan is
er kortsluiting in de cellen, hetgeen tevens is af te leiden uit het
snel afnemen van liet zuurgehalte.
99.

ZUURVERONTREINIGING EN DE ANALYSE.

De waterstof, welke zich bij het laden der cel aan de negatieve
platen ontwikkelt, zal sommige metaalverbindingen in het electrolyt
als zuiver metaal afzetten, en daarmede de negatieve platen, be
staande uit sponsachtig lood. bedekken. Als gevolg van de hiervoren genoemde verbinding van twee metalen in het electrolyt,
zal er een spanning optreden en, indien deze voldoende sterk is,
om het electrolyt te ontleeden, zal er eene stroomloop ontstaan,
welke ten opzichte van de negatieve plaat eene zelfde uitwerking
zal hebben als die van een kortgesloten batterij. Door deze stroom
loop zal er eene geheele of eene gedeeltelijke ontlading van de
negatieve platen ontstaan, afhankelijk van de meer of mindere
hoeveelheid metaal, welke zich heeft afgescheiden. Zou er dan
stroom aan de batterij worden onttrokken, dan zouden de nega
tieve platen niet in gelijke mate als de positieve platen aan de ont
lading kunnen deelnemen. Indien de toestand van zelfontlading,
tengevolge van de metaalverontreiniging gedurende eenigen tijd
zou aanhouden, dan zouden de negatieve platen door te sterke
ontlading gaan sulfateeren en dientengevolge waardeloos worden.
De meest schadelijke verontreinigingen, welke in het zwavelzuur
kunnen voorkomen, zijn: platinum, ijzer, chloor, nitraten, koper en
azijnzuur. Deze verontreinigingen kunnen op de volgende, betrek
kelijk eenvoudige wijze worden aangetoond.
Platinum.
Om platinum aan te toonen, wordt eene cel met het te onderzoeken,
verdunde zwavelzuur gevuld; indien de platen bij open stroomketen gassen en de gasvorming eenigen tijd aanhoudt, zou dit als
een bewijs kunnen dienen dat er platinum in het electrolyt aan
wezig was. Zekerheidshalve is het gewenscht het electrolyt door
een ervaren analyst te laten onderzoeken.
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Ijzer.
Teneinde zuurverontreinigingen tengevolge van ijzer aan te toonen,
wordt er eene hoeveelheid van het electrolyt met ammonia geneu
traliseerd en na toevoeging van waterstofsuperoxyde gekookt,
waardoor de aanwezige ijzerverbindingen zullen ontleden. Na toe
voeging van een zoodanige hoeveelheid bijtende kali, tot het
mengsel alkalisch wordt, zal er zich een bruin-rood bezinksel af
scheiden, hetgeen een bewijs is voor de aanwezigheid van ijzer.
Chloor.
Indien het electrolyt wordt gemengd met eenige druppels van eene
oplossing van zilvernitraat in een verhouding van 20 op 1, zal
zich een wit neerslag afscheiden, indien dit neerslag verdwijnt na
toevoeging van ammonia en weder te voorschijn komt na toe
voeging van salpeterzuur, dan wijst dit op de aanwezigheid van
chloor.
Nitraten.
In een proefbuisje, gevuld met het te onderzoeken electrolyt, wordt
eene hoeveelheid van eene sterke oplossing van zwavelzuur-ijzer
gedaan, en hierbij, zeer voorzichtig langs den kant schenkend,
een weinig chemisch zuiver, geconcentreerd zwavelzuur gevoegd,
waarna zich boven op de reeds aanwezige vloeistof een laagje zal
vormen. Indien er nu tusschen het electrolyt en het zwavelzuur
een bruin gekleurd laagje ontstaat, dan bevat het electrolyt sal
peterzuur.
Azijnzuur.
Nadat het electrolyt door de benoodigde hoeveelheid ammonia is
geneutraliseerd, zal de vloeistof, bij aanwezigheid van azijnzuur,
na toevoeging van een weinig ijzerchloride (FeCls) rood worden,
om na vermenging met zoutzuur weder te ontkleuren.
Eenvoudig onderzoek op mctaalverontreiniging.
Een reageerbuisje wordt voor 3/4 gevuld met het vervaardigde
electrolyt, waarna dit mengsel van een stukje chemisch zuiver zink
wordt voorzien. Indien er na verloop van 15 minuten een sterke
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gasontwikkeling ontstaat, dan is dat een blijk van metaalverontreiniging, en mag het zuur niet worden aangewend tot het vullen
van accumulatoren. Dit onderzoek dient telkens met een ander
stukje zink eenige malen te worden herhaald, indien dan steeds
weer eenzelfde resultaat wordt verkregen, dan wijst dat op metaalverontreiniging. Deze methode van onderzoek wordt slechts toe
gepast bij zuur, dat nog nooit is gebruikt.
100.

VOORSCHRIFTEN TOT HET VERZORGEN VAN
BATTERIJEN.

Electrisch onderhoud. Eene batterij moet steeds met gelijkstroom
en in de goede richting worden geladen, dus de plus pool van de
laadstroom moet worden verbonden met die van de te laden
batterij, en de negatieve pool van de laadstroom met die van de
batterij.
Het laden moet met de juiste, door den fabrikant bepaalden laadstroomsterkte geschieden en worden beëindigd, 20 minuten nadat
de platen flink zijn gaan gassen.
De batterijen mogen niet te sterk geladen, noch te ver ontladen
worden.
Gedurende het laden van de baterij, zoomin als eenigen tijd daarna,
mag er met een onbeschermde vlam in de nabijheid van de batterij
gekomen worden.
De batterij mag nooit geheel ontladen zijn.
De Voltmeter dient slechts afgelezen te worden tijdens het laden
of het ontladen, dus niet, wanneer de batterij in rust is, aangezien
dat nutteloos zou zijn.
De temperatuur van de batterij mag bij het laden die van 50° C.
niet overschrijden, mocht dit voorkomen, dan moet het laden met
bijv. de halve laadstroomsterkte, worden vervolgd.
Bij capaciteitsverlies, tengevolge van defecte cellen, moet er ter
stond naar de oorzaak worden gezocht en de cel in haar normalen
toestand worden teruggebracht.
Tevens moet er zorg voor worden gedragen, dat het slib in de
cellen niet tot aan de platen reikt, en dat de cellen eens per jaar
worden uitgespoeld.
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Hens in de drie maanden moeten de cellen ontladen worden tot
eene spanning van 1,6 Volt en dadelijk daarna geladen tot eene
spanning van 2,5 a 2,75 Volts; hiermede wordt geëindigd, indien
na een half uur voortgezet laden, de spanning noch het zuurgehalte toenemen.
De batterij, zoowel als de contacten, moeten worden schoon ge
houden, en zoodanig bevestigd, dat rammelen is buitengesloten.
101. Chemisch onderhoud. Het electrolyt moet steeds 10 a
15 m.m. boven de platen staan; het door den fabrikant aangegeven
s.g. mag eerst worden bereikt, wanneer de batterij is geladen. Voor
het bijvullen van de batterij moet er, indien er door verdamping
verlies is ontstaan, hetzij regenwater, of gedestilleerd water wor
den gebruikt. Is bij geladen batterij het s.g. te laag, dan moet er een
gedeelte van het electrolyt worden verwijderd en vervangen door
een hoeveelheid verdund zwavelzuur met een s.g. van 1,4 tot het
normale gehalte is bereikt, hetgeen blijkt, nadat het electrolyt met
den zuurhevel is doorgemengd of beter nog, nadat het laden eenigen
tijd is voortgezet. Er mag nooit onverdund zwavelzuur voor het
bijvullen worden gebruikt.
Eene batterij, waarvan de platen niet geladen zijn, moet voor de
eerste maal gevuld worden met een electrolyt, waarvan het s.g.
2° Baumé zwaarder is dan het normale s.g.
Nadat een nieuwe, of opnieuw gevulde batterij voor de eerste maal
is geladen, moet het electrolyt op het s.g. worden onderzocht en,
zoo noodig, op de voorgeschreven zuurdichtheid worden gebracht
door bijvullen met zuur van 1,4 s.g.
De platen mogen nooit langer dan een paar minuten zonder vloei
stof blijven.
Wanneer de vloeistof uit den accu is verwijderd, mag er nooit
worden verzuimd onmiddellijk tot opnieuw vullen over te gaan,
daar de platen anders onbruikbaar zouden worden.
Een half uur na het vullen moet er worden gecontroleerd of het
electrolyt nog wel 10 a 15 m.m. boven de platen staat, indien dit
niet het geval is, moet het verlies worden aangevuld.
Indien de batterij onder het vullen warm wordt, moet het electro
lyt afkoelen alvorens er met laden wordt aangevangen.
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De accu moet om het half jaar worden geledigd, met een krachtigen
waterstraal uitgespoeld en daarna terstond gevuld met het electrolyt van het voorgeschreven s.g.
Eene met het electrolyt gevulde batterij mag nooit in geladen
toestand buiten gebruik worden gesteld op gevaar dat de platen
zullen sulfateeren en dientengevolge de batterij onbruikbaar zal
worden.
Een electrolyt van laag s.g. zal bij lage temperatuur spoedig be
vriezen, bij normaal s.g., dus in geladen toestand, eerst bij — 50° C.
De nog voorhanden capaciteit van de batterij kan slechts worden
bepaald uit het s.g. van het electrolyt, alvorens dit wordt gecon
troleerd, moet het electrolyt wegens het uitzakken van het zuur,
goed worden gemengd.
Is de batterij met sterke stroom ontladen, dan moet er circa één
uur worden gewacht, alvorens er een zuurproef wordt genomen,
teneinde het electrolyt tijd te geven ineen te vloeien.
De cellen moeten worden gevrijwaard tegen vloeibare, zoowel als
tegen vaste verontreinigingen.
Het zwavelzuur moet steeds chemisch zuiver zijn, onreinheden als
platinum, ijzer, koper, chloor, nitraten of azijnzuur tasten de platen
aan, sommige hunner veroorzaken eenzelfde uitwerking in de
batterij als kortsluiting, waarbij zelfontlading plaats heeft, de platen
zullen sulfateeren en dientengevolge zal de batterij onbruikbaar
worden.
Kortsluiting in de cellen, verlies aan capaciteit, vorming van accuslib en een korte levensduur van de bat.terij zijn de gevolgen,
indien bovenstaande regels niet worden opgevolgd.
102. Het buiten gebruik stellen van batterijen. Alvorens eene
batterij buiten gebruik te stellen, moet zij worden geladen met hare
normale stroomsterkte, is zij geladen, dan wordt het laden nog
een uur voortgezet met de helft van de normale stroomsterkte,
totdat er aan de positieve, zoowel als aan de negatieve platen, eene
sterke gasontwikkeling plaats heeft.
De batterij dient vervolgens te worden ontladen, totdat de span
ning 1,7 Volt per cel aangeeft, daarna wordt het electrolyt uit
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de cellen verwijderd en worden deze terstond daarna met gedes
tilleerd water gevuld.
Na deze bewerking wordt het ontladen vervolgd, tot de klemspanning van den accumulator ± 0 Volt aanwijst. Teneinde dit
voltage te bereiken, moeten gewoonlijk de klemmen van de batterij
worden kortgesloten, hetgeen voor de batterij niet schadelijk is,
daar de platen in zuiver water niet kunnen sulfateeren. Indien de
batterij geheel is ontladen, moet het water uit de cellen worden
verwijderd, waarna deze goed worden uitgespoeld, door de batterij
met de vuldoppen naar onder te keeren en de cellen gedurende
eenigen tijd.met een Hinken straal water te bewerken.
Nadat het water is verwijderd, kan de batterij gedurende onbeperkten tijd blijven staan, zonder dat de platen ondeugdelijk zullen
worden.
Wordt de batterij opnieuw in gebruik genomen, dan moet zij slechts
met electrolyt van het voorgeschreven s.g. worden gevuld en op
nieuw geladen.
Voor het verzenden of voor het gedurende zeer langen tijd buiten
gebruik stellen van een batterij, is de hiervoren beschreven methode
de juiste; wordt de batterij slechts voor beperkten tijd buiten ge
bruik gesteld, dan moet zij eerst goed worden geladen, en daarna
om de drie weken en wel gedurende zes uren, met normale laadstroom worden bijgeladen.
Een van de beste methoden, om de platen eener batterij in goeden
toestand te doen blijven, bestaat in het voortdurend laden met eene
zwakke stroom (tijdladen), gedurende den tijd. dat dc batterij niet
in gebruik is.
De geladen batterij moet voor ..tijdladen” eene spanning in geladen
toestand aangeven, welke per cel niet lager dan 2.15 Volts en
niet hooger dan 2 2 Volts mag zijn.
Gedurende het „tijdladen" mag er geen stroom aan de batterij
worden onttrokken, opdat de zuurdichtheid en de capaciteit der
cellen constant zullen blijven (D.R.P. 310644) A.F.A.
Ontbreekt de tijd om een voor expeditie bestemde batterij naar
behooren te behandelen, dan moet deze geheel worden geledigd
en met zuiver water gevuld; de ebonieten doppen worden don ver119

vangen door goed sluitende kurken doppen. De ruime kist, waarin
de batterij moet worden verpakt, moet met houtwol of houtkrullen
worden opgevuld.
103.

LABORATORIUMONDERZOEK VAN ACCUMULATOREN-BATTERIJEN.

Teneinde de commercieele waarde van accumulatoren te kunnen
vaststellen, is het noodig dezelve aan een onderzoek te onderwer
pen; dit onderzoek is ook noodzakelijk, indien er twijfel bestaat,
of de batterij moet worden gerepareerd of vernieuwd.
Uit dat onderzoek moet blijken:
1°. Het gewicht van de totale batterij.
2°. Het gewicht van elk der deelen, waaruit de batterij is samen
gesteld, n.1. de electroden, het electrolyt, de isolatie-platen,
het vat en de verbindingen der platen.
3°. De afmetingen van de verschillende onderdeden der batterij.
4°. De maximale en de normale laadstroomsterkte van de batterij.
5°. De maximale en de normale ontlaadstroomsterkte van de
batterij.
6°. De capaciteit van de batterij bij langzaam, normaal en snel
ontladen.
7°. De spanningscurve. gevormd door het laden en ontladen.
8°. De totale, inwendige weerstand.
9°. De veranderingen van het s.g. van het electrolyt, zoowel ge
durende het laden, als bij het ontladen.
10°. Het verlies van capaciteit tijdens rust.
Uit het voorgaande kan weer worden afgeleid:
1°. De laad- en de ontlaadstroomsterkte per c.M2. oppervlakte
der positieve platen.
2°. De laad- en de ontlaadstroomsterkte per K.G. gewicht van
de platen, zoowel van de totale batterij als per electrode.
3°. De capaciteit der batterij per K.G., zoowel voor de totale
batterij als per electrode.
4°. Het nuttig effect bij verschillende laad- en ontlaadstroom
sterkte.
Het gewicht van de totale batterij wordt door middel van weging
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bepaald. Teneinde dat van de afzonderlijke deelen te bepalen, moet
de batterij gedeeltelijk worden ontladen, waarna de onderdeelen
van de cel uit het electrolyt worden genomen, door middel van
vloeipapier gedroogd en vervolgens worden gewogen, bij deze
bewerking mogen de negatieve platen slechts zoo kort mogelijk
aan de lucht worden blootgesteld; de cellen, welke niet voor het
onderzoek worden gebruikt, zijn met water gevuld. Het gewicht
van het electrolyt in een cel moet in K.G. worden- bepaald.
De afmetingen van de onderdeelen der batterij worden na het
demonteeren, alvorens te worden gewogen, bepaald; zoowel de
electroden als de isoleerende afscheiding tusschen de platen wor
den gemeten. Voorts wordt de afstand bepaald tusschen den
onderkant der platen en den bodem van het vat, tusschen de
platen onderling en tusschen de binnenwanden van het vat en
de platen. Daarna wordt de oppervlakte van de platen en de door
snede der verbindingsstrooken gemeten, de laatste meting ge
schiedt, om te constateeren, of de gebruikelijke belasting, n.1. die
van 24 Ampèren per c.M2., niet wordt overschreden.
De cel wordt daarna opnieuw gemonteerd, en langdurig geladen,
waarna zij voor het verdere onderzoek gereed is.
104. Het schakelschema, fig. 36, geeft de voor het verdere on
derzoek benoodigde instrumenten en de wijze van hunne schake
ling aan. De weerstand Wt is een verander iAADSr/tOOM __
lijke weerstand, waarmede de laadstroom
VWWW' w'
van de batterij constant kan worden gehou
den; C stelt de cel voor, welke onderzocht
moet worden; S is een dubbelpolige omschakelaar; door W*. een veranderlijke weer
stand. heeft de ontlading plaats en wordt
de stroom constant gehouden; A is een twee
Flg. 36
voudige Ampère-meter, waarmede zoowel
de laad- als de ontlaadstroom kan worden gemeten, en V is eene
Voltmeter met laag meetbereik, welke aan de celklemmen is bebevestigd.
105. Het bepalen van de laad- en de ontlaadstroomsterkte. Indien
de laadstroomsterkte niet door den fabrikant is aangegeven, dan
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is het gebruikelijk, dat er met 3/4 Ampère per d.M2. positieve plaatoppervlakte wordt aangevangen; de juiste laadstroom kan na
eenige malen laden en ontladen worden vastgesteld, n.1. afgeleid
uit den tijdsduur, welke noodig was, voor het geheel laden en
ontladen. Als gebruikelijke tijd voor het laden zoowel als voor
het ontladen met maximale stroomsterkte, wordt er acht uren aan
genomen.
106. Het bepalen van de capaciteit; hiertoe moet er worden ont
laden met een stroomsterkte, welke afhankelijk is van den tijds
duur van het ontladen; gedurende het ontladen moet de stroom
in elk geval constant worden gehouden. Alvorens er met het ont
laden wordt aangevangen, moet de cel geladen zijn tot een span
ning van 2,5 Volts; het ontladen wordt voortgezet totdat er een
spanning van 1,8 Volt is bereikt; heeft de ontlading in den mini
malen tijd plaats, dan moet er bij 1,7 Volt worden geëindigd. Daar
de capaciteit afhankelijk is van verandering van temperatuur, moet
deze tijdens de proefneming onveranderd blijven; laad- en ontlaadstroom moeten dan eveneens constant worden gehouden. Op be
paalde tijden moet de spanning tusschen de celklemmen worden
gemeten; de uitkomst wordt dan, wat de tijd betreft, als abscis’,
en wat de spanning betreft, als ordinaat aangeteekend; door deze
uitkomsten, gedurende het laden aangeteekend, te verbinden, wordt
de laadspanningscurve, en op dezelfde wijze wordt ook de ontlaadspanningscurve gedurende het laden verkregen.
107. Het bepalen van den werkelijken weerstand. Naarmate een
cel zich in geladen of ontladen toestand bevindt, verandert haar
Ohmsche weerstand, het heeft dus geen praktisch nut deze te
bepalen. De werkelijke weerstand van een cel is het resultaat van
verschillende inwendige oorzaken, dientengevolge is het van be
lang de grootte van den spanningsval, veroorzaakt door den wer
kelijken weerstand, bij verschillende stroomsterkten gedurende het
ontladen, te onderzoeken.
De werkelijke weerstand eener cel wordt als volgt bepaald:
1°. De spanning der cel wordt bij open stroomketen genoteerd.
2°. De ontlaadweerstand wordt ingesteld op groote stroomafname.
3°. De ontlaadschakelaar wordt snel gesloten.
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4°. De spanning, welke de Voltmeter aangeeft, wordt onmiddellijk
genoteerd.
Het verschil tusschen de spanning onder 1° en onder 4° is de
spanningsval, door dezen te deelen door de ontlaadstroomsterkte, (uitgedrukt in Ampèren), wordt de werkelijke inwendige
weerstand van de cel verkregen.
Er dienen ten eerste tests bij verschillende ontlaadstroomsterkte,
en dan nog een aantal te worden genomen, waarbij telkens een
laadstroom van verschillende sterkte door de batterij wordt ge
zonden; in het laatste geval wordt de verhooging van de spanning,
welke die, gemeten met open stroomketen te boven gaat, geno
teerd. Door het verschil tusschen de geobserveerde laadspanning
en de spanning, gemeten met open stroomketen, te deelen door de
stroom, welke door de batterij is gezonden, wordt de werkelijke,
inwendige weerstand verkregen.
Wegens het kleine verschil tusschen de spanningen, is het moeilijk
nauwkeurige resultaten te verkrijgen en zal het gemiddelde van
een gelijk aantal metingen, met laad- en ontlaadstroom, als de
werkelijke, inwendige weerstand worden aangenomen.
108. Het meten van het s.g. van het electrolyt. De veranderingen
in het s.g. van het electrolyt worden aangeteekend gedurende het
ontladen; de beste methode is die, waarbij een zuurmeter voort
durend in de cel blijft; in geval er in een accumulator geen vol
doende, of in het geheel geen ruimte is om de zuurweger te plaat
sen. moet er een monster van het zich in de cel bevindende zuur
worden genomen. Teneinde de juiste aanwijzing van de zuurdicht
heid bij het einde van het laden te verkrijgen, moet er na het laden
circa 4 uren worden gewacht, alvorens er een monster van het zuur
wordt genomen, omdat het s.g. na de rustpauze lager zal zijn. Het
zuur in de actieve massa heeft dan n.1. gelegenheid gehad zich
innig te vermengen met het vrije electrolyt.
Na het bijvullen, of na het opnieuw vullen van de cellen, mag
het s.g. eerst worden bepaald, nadat er algeheele vermenging
heeft plaats gehad.
109. Het bepalen van het verlies aan capaciteit. Bij langdurige
rustpauze verliest een cel aan capaciteit; dit verlies kan op de
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volgende wijze worden bepaald. De cel wordt eenige malen gela
den en ontladen tot haar capaciteit constant blijft, het aantal
Watt-uren, benoodigd voor het laden, en dat, verkregen bij het
ontladen, moet dus constant blijven. Nadat dus de capaciteit be
kend is, wordt de cel droog en goed geïsoleerd geplaatst, teneinde
ontladen door lekstroomen te voorkomen. Na verloop van eenige
dagen wordt de cel dan weer ontladen met eenzelfde stroomsterkte als waarmede het laden heeft plaats gehad; het verschil in
capaciteit zal dan het verlies aangeven, dat in de cel is ontstaan.
110. Het bepalen van het nuttig effect. Door het aantal Watturen, verkregen bij het ontladen met telkens verschillende ontlaad
stroomsterkte, te deelen door het aantal Watt-uren, verbruikt voor
het laden met telkens verschillende stroomsterkte, wordt het bijbehoorende nuttig effect verkregen. Eerst moet de cel worden ge
laden, waarna bij het einde van het laden de spanning en het zuurgehalte worden genoteerd; vervolgens wordt de cel ontladen en
het aantal verkregen Watt-uren, benevens de ontlaadstroomsterkte
genoteerd. De cel wordt dan opnieuw geladen, met dezelfde stroom
sterkte als bij het ontladen; er wordt geëindigd, zoodra er een
zelfde spanning en er eenzelfde zuurgehalte wordt verkregen als
bij het voorgaande laden. Uit het resultaat, verkregen bij het laden
en ontladen, wordt dan het nuttig effect bepaald.
Indien, in afwijking met het voorgaande, een laadproef wordt
gevolgd door een ontlaadproef, en hieruit het nuttig effect wordt
bepaald, dan zal er een geringer nuttig effect worden verkregen,
dan dat, waarover de cel beschikt.
111. Het onderzoek naar de capaciteit van de electroden elk
afzonderlijk. Indien de capaciteit van een batterij, welke capaciteit
afhankelijk is van die der positieve, zoowel als van die der nega
tieve platen, na verloop van tijd is verminderd, dan kan door middel
van een onderzoek worden bepaald, welke soort van platen onvol
doende capaciteit bezit. Onvoldoende capaciteit wordt veroorzaakt
door oversulfatatie, vermindering van de hoeveelheid actief mate
riaal, of wel door locale invloeden.
Het onderzoek naar de capaciteit der platen, gedurende het ont
laden, is van zoodanig belang, dat het uitvoerig zal worden behan124
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deld. Dat onderzoek heeft n.1. plaats door het afwisselend meten
van de spanning tusschen een hulpelectrode en de positieve platen
en die tusschen diezelfde hulpelectrode en de negatieve platen,
terwijl het ontladen der batterij tot een celspanning van 1,8 Volt,
met normale stroomsterkte plaats heeft.
Een hulpelectrode kan bestaan uit een kleine, geladen, positieve
of negatieve plaat, of uit een zinkelectrode; in de praktijk wordt
daarvoor gewoonlijk een kleine geamalgameerde cadmium staaf
of plaat gebruikt, welke in het electrolyt wordt gehangen. Gedu
rende de test heeft er geen verandering van de hulpelectrode
plaats. De cadmium electrode is met rubber omkleed, waarin gaatjes
zijn geperst, zoodat het zuur vrij kan toetreden, zonder dat er
contact met de platen kan ontstaan.
Fig. 37
De cadmium electrode zelf, wordt voirj
geladen noch ontladen en heeft 4*
4/
eene horizontale spanningslijn.
U
5"
Wordt tijdens het ontladen van
een cel de spanning tusschen de
hulpelectrode en een positieve
b ^ a £, £ s
plaat gemeten en bedraagt deze o.'
dan 2,03 Volts, en de spanning,
■*
S
C& 7
0
9
fl •
u/rcn .
gemeten tusschen de hulpelec Curve 1. Spanning der positieve
trode en de negatieve plaats 0,14 electrode t.o. van cadmium.
Curve 2. Spanning der negatieve
Volt, dan zal de spanning tus electrode t.o. van cadmium.
schen de positieve en de nega Curve 3. Klemspanning tusschen de
positieve en de negatieve electroden.
tieve platen, dus de klemspanning
der batterij, gelijk zijn aan het verschil der beide metingen, dus:
2,03 Volts — 0,14 Volt = 1,89 Volt.
Tevens moet tijdens het ontladen van een cel de klemspanning
worden gemeten, en de resultaten van deze en de beide voor
gaande metingen in een coördinatennet worden aangebracht, (zie
fig. 37) waardoor een grafisch overzicht wordt verkregen.
Uit dit graphisch overzicht blijken de spanningsveranderingen van
de positieve en van de negatieve platen, alsmede het verloop van
de uit de beide waarden afgeleide klemspanning en de bij het
ontladen aan de klemmen gemeten spanning.
9
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In de graphiek, fig. 37, is de afstand a-a gelijk aan dien van het
punt A op de abscis en A'; de afstand b-b' is eveneens gelijk
aan dien van B-B'.
Meestal is er een verschil van circa 0,02 Volt, tusschen de span
ning, afgeleid uit de metingen (+ plaat en het cadmium en — plaat
en het cadmium) en de gemeten klemspanning; dit verschil wordt
steeds bij de spanning (-f- plaat en het cadmium) opgeteld en
aldus in het coördinatennet aangebracht.
De cel moet, alvorens er met de cadmiumtest wordt aangevangen,
zoodanig worden geladen, dat de spanning tusschen het cadmium
en de negatieve platen, minstens van 0,17 tot 0,2 Volt bedraagt.
Dit moet zoo noodig geschieden door herhaaldelijk te laden, tot
een hoogere celspanning dan 2,5 Volts is bereikt, en het s.g. van
het electrolyt gedurende twee uren constant is gebleven.
De metingen worden gedurende het ontladen regelmatig en snel
op bepaalde tijden uitgevoerd; tegen het einde van het ontladen
vermindert de spanning snel en worden de rustpauzen bekort.
Bij het ontladen met normale stroomsterkte, mag gedurende het
aan de batterij onttrekken van de normale capaciteit, de spanning
tusschen de positieve platen en het cadmium, evenmin als die
tusschen de negatieve platen en het cadmium, meer dan ± 0,1
Volt veranderen. Indien, bij den aanvang van het ontladen, en die
op een willekeurig tijdstip, de verandering meer dan 0,15 Volt
verschilt, dan moet er met het ontladen worden geëindigd, zonder
rekening te houden met de klemspanning der cel, daar bij een
spanningsval van 0,15 Volt de platen, waarop die spanningsval
betrekking heeft, als geheel ontladen kunnen worden beschouwd.
Is een van de beide soorten van platen ontladen, dan is de geheele
cel ontladen. Geschiedt dit alvorens de normale capaciteit aan de
cel is onttrokken, dan moeten de platen, waarbij de hooge span
ningsval optreedt, worden vervangen, of moet de oorzaak van de
geringere capaciteit der platen worden verwijderd.
'Uit de cadmium-test (fig. 38) blijkt tevens, dat het dalen van de
klemspanning van een cel, gedurende het ontladen, hoofdzakelijk
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wordt veroorzaakt door de positieve electroden, en dat de nega
tieve electroden hierop weinig invloed uitoefenen.
Hebben de positieve en de negatieve platen eener cel eenzelfde
capaciteit, dan zal er, nadat de batterij geruimen tijd in dienst is
geweest, uit het cadmium-onderzoek blijken, dat de spanningsval
van negatieve platen grooter is dan 0,1 Volt, en dat deze platen
dus het eerst hunne capaciteit verliezen. De negatieve platen
worden bij stationnaire batterijen dan ook met een grootere capa
citeit gefabriceerd dan de bijbehoorende positieve platen, hetwelk
bij* de cadmium-tests wel in aanmerking moet worden genomen.
De resultaten der metingen kunnen zoowel door een grafische
voorstelling, als door middel van tabel No. 12, tot uitdrukking
worden gebracht.
TABEL No. 12.

Datum
Tijd

Ontladen van Cel No.

Spanning
Spanning
Stroomstcrktc
Cclspanning
Aantal
plus plaat cn min plaat cn
in
in
Ampèrc-urcn
cadmium
cadmium
Ampièren
Volts
in Volts
in Volts

Batterij
Spanningsval Spanningsval
plus plaat cn
min plaat cn
cadmium
cadmium
in Volts
in Volts

Opmerkingen:

127

j

2.e
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Fig. 38
een draaispoel Voltmeter Curven van het verloop der spanning bij laden
en ontladen met constante stroomsterkte.
met een meetbereid van 0,2 De dikke lijn geeft de laad- en ontlaadcurven
—0—3 Volts, terwijl het in der cel aan.
De dunne lijn geeft de laad- en ontlaadcurven
strument een zoo hoog mo- der posititevc en negatieve electroden t.o. van
gelijken weerstand moet cadmium aan.
hebben, dit laatste tot vermijding van mogelijke meetfouten, ver
oorzaakt door polarisatie van de cadmium-electrode, tengevolge
van stroomverbruik door den Voltmeter. De metingen dienen dan
ook zoo snel mogelijk te worden verricht.
De negatieve klem van den Voltmeter dient met de cadmiumelectrode en de positieve klem van den Voltmeter aan het snoer
van een contactpen te worden bevestigd; door middel van de
contactpen wordt er dan contact veroorzaakt met de te meten
electrode. De naald van den Voltmeter geeft naar den zelfden
kant uitslag, zoowel bij het maken van contact met een 4- plaat
als met een — plaat, daar bij het ontladen van de cel de cadmiumelectrode negatief is, ten opzichte van beide soorten van platen.
Bij cadmium-tests gedurende het laden, doet zich bij den aanvang
van het gassen van de negatieve platen het geval voor, dat de

w

5

i

X

128

negatieve platen ten opzichte van de cadmium-electrode plotseling van positief, negatief is geworden.
In fig. 38 bij drie uren aangegeven. De oorzaak hiervan is de
waterstofontwikkeling aan de negatieve platen.
Cadmiumtests van automobielbatterijen. De geladen batterij
waarvan het electrolyt gedurende twee uren geen verandering in
s.g. aangeeft, wordt tijdens afname van circa 20 Ampèren stroom,
op spanning onderzocht, de celspanning moet dan circa 2 Volts
bedragen. Is de spanning aanmerkelijk lager, dan wijst dit op een
fout in de betreffende cel.
In dat geval kan er door middel van een cadmium-test worden
nagegaan welk soort van platen niet meer over haar capaciteit
beschikt. Dit onderzoek kan slechts met succes plaats hebben, indien er over degelijke kennis van de theorie zoowel als van de
werking van accumulatoren wordt beschikt, daar de resultaten
van de tests dikwijls zeer misleidend zijn.
De volgende aanwijzingen kunnen dus slechts als leidraad dienen
bij de te nemen tests.
De cadmiumstaaf wordt in de vulopening van de te onderzoeken
cel geplaatst en verbonden aan de — pool van den Ampèremeter, terwijl de + pool met de contactpen wordt verbonden. De
geladen cel wordt weder tot laden ingeschakeld; zoodra de Voltmeter een constante klemspanning blijft aangeven, wordt er door
middel van de contactpen met de positieve klem van de cel con
tact gemaakt. Indien de Voltmeter tusschen 2,35 en 2,45 Volts
aanwijst, zijn de positieve platen op capaciteit, bij een lagere
aanwijzing dan 2,35 Volts bestaat de mogelijkheid, dat de platen
niet meer deugdelijk zijn.
Wordt het contact gemaakt met de negatieve pool van de cel,
dan zal de Voltmeter, indien de geladen negatieve platen in goede
conditie zijn, een uitslag naar links geven en wel tusschen 0,1 en
0,2 Volt. Geeft de Voltmeter een uitslag naar de rechterzijde van
het nulpunt, of nadert de uitslag het nulpunt, dan zijn de nega
tieve platen niet meer deugdelijk.
In het geval de naald van den Voltmeter zoowel bij contact
met de positieve als met de negatieve platen een uitslag geeft in
129

de nabijheid van het nulpunt, dan wijst dat op kortsluiting tusschen de platen.
Geeft de Voltmeter bij contact met de negatieve platen geen
negatieve aanwijzing, dan is dat nog geen bewijs, dat de cel niet
tot volle capaciteit is geladen. Dit dient door een capaciteitsproef
onder onttrekking van normale stroom te worden onderzocht.
(Zie No. 106.)
Is de cel tot de einaspanning van 1,8 Volt ontladen, dan wordt
de cadmiumtest genomen, terwijl het ontladen met vijf Ampèren
ononderbroken wordt voortgezet.
De aanwijzing van den Voltmeter moet bij contact met de posi
tieve pool van de cel, 2,05 Volts, en bij contact met de negatieve
pool 0,25 Volt aan de rechterzijde van het nulpunt aangeven.
Geeft het contact met de positieve pool lager dan 2 Volts aan,
dan zijn de positieve platen waarschijnlijk defect. Is de aanwijzing
bij contact met de negatieve pool hooger dan 0,25 Volt, dan zijn
de negatieve platen waarschijnlijk defect.
Geven de bovengenoemde metingen aan, dat de platen van een
of van beide soorten defect zijn, dan moet de cel worden ge
ïnspecteerd.
112.

DE EDISON-ACCUMULATOR. *) (IJzer-Nikkel).

Eigenschappen. Ofschoon de Edison-accumulatoren voor auto
mobielen als licht- en starterbatterijen niet veel in gebruik zijn,
bezitten zij toch zoodanige eigenschappen, dat het niet is uitge
sloten, dat deze batterijen in de toekomst de loodaccumulatoren
ten deele zullen verdringen. Voor verschillende andere doeleinden
worden zij met groot succes toegepast, omdat de loodaccumulator
zwaar is en veel ruimte noodig heeft, terwijl de levensduur van de
positieve, zoowel als van de negatieve platen gering is. Het vul
len met verdund zwavelzuur van de loodaccumulatoren heeft zijn
bezwaar, bovendien moet zijn electrolyt steeds op het voorge
schreven s.g. en op de voorgeschreven niveauhoogte van 1 c.M.
boven de platen**) worden gehouden, de dampen van het zwavel*) Edison Storage Battery Co., Orange N.Y., vervaardigt deze batterijen
sinds 1901.
**) Deze bezwaren worden door Maltha's electrolyt-apparaat opgeheven
130

i
zuur zijn schadelijk en tasten alles aan. Het laden moet met zorg
en oplettendheid geschieden, sterk laden, zoowel als te sterk ont
laden, veroorzaken het kromtrekken der platen en eventueel het
scheuren der batterijkast, terwijl te kort laden het sulfateeren der
platen tengevolge heeft, zoodat het gebruik van de loodaccumulatoren veel tegen heeft.
•
Nadat er van verschillende zijden (Dun, Waddel en Entz, Jungner, e.a.) sinds lang onderzoekingen en proefnemingen waren
gedaan om een electrischen accumulator uit te vinden, welke
de bezwaren van den loodaccumulator zou opheffen, gelukte het
Edison in 1901 eene batterij te patenteeren, welke tot op heden
nog niet is overtroffen. De bijzondere eigenschappen van deze
batterij zijn, het tegen stooten en schudden bestand zijn, en mindere
gevoeligheid bij onoordeelkundige behandeling, dan de loodaccu
mulator. De Edison-batterij is dientengevolge duurzamer, lichter in
gewicht, maar door de duurdere materialen en zijn constructie,
hooger in prijs dan de loodaccumulator.
De Edison-batterij wordt gevuld met kaliloog, waaraan lithiumhydroxyde is toegevoegd; de vloeistof neemt geen deel aan de
stroomopwekking, maar dient tot stroomgeleiding tusschen anode
en kathode en blijft daardoor practisch onveranderd. Het s.g. van
het electrolyt in de cellen moet minstens 1,16 en hoogstens 1,23
bedragen, het is echter meestal 1,2, bij een temperatuur van 18° C.
De juiste samenstelling van het loog is van grooten invloed op de
capaciteit van de cellen. Het bijvullen der cellen behoeft veel
minder plaats te hebben dan bij de loodaccumulator, terwijl het
electrolyt slechts om het jaar, of om de twee jaren behoeft te
worden vervangen. Door te sterk laden, of te ver doorgevoerd
ontladen wordt de Edison-batterij weinig geschaad, bovendien
wordt hare levensduur door de Edison Storage Battery Co. voor
tien jaren gegarandeerd. Het nadeel van deze batterij is het minder
nuttig effect, daar dit in Watt-uren gemeten, slechts circa 0,56
bedraagt, bij normale laad- en ontlaadstroomsterkte *), terwijl de
loodaccumulator, onder dezelfde condities, een nuttig effect van
0,75 bereikt.
*) Volgens opgave van Edison bedraagt, onder normale verhoudingen, het nuttig
effect in Ampère-uren, ongeveer 72 %, in Watt-uren, 55 tot 60 %.
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De capaciteit van een Edison-batterij wordt door de ontlaadstroomsterkte slechts weinig beïnvloed en is dus practisch constant, ter
wijl de loodaccu bij ontladen met geringer dan de normale stroomsterkte, een grootere capaciteit bezit dan bij het ontladen met de
normale, of hoogere stroomsterkte. De loodaccumulator geeft ma
ximaal 15 tot 48 Watt-uren per kg. celgewicht, afhankelijk van
de ontlaadstroomsterkte, terwijl bij de Edison-accu maximaal 30
Watt-uren per kg. celgewicht, onafhankelijk van de ontlaadstroom
sterkte, kan worden verkregen; bij te ver doorgevoerd laden stijgt
de capaciteit aanmerkelijk boven de normale. Een belangrijke ge
wichtsbesparing kan door het gebruik van Edison-accu’s verkregen
worden, bij het aandrijven van booten en van krachtwagens; als
stationnaire batterijen van groote capaciteit kunnen zij evenwel,
wegens hun minder nuttig effect, niet in aanmerking komen.
113. De constructie van de Edison-batterij. De positieve platen
van de Edison-cel zijn samengesteld uit een aantal dunne, geper
foreerde cylinders, vervaardigd uit dunne, vernikkelde staalplaat,
terwijl er, ter versterking, op regelmatige afstanden, naadlooze,
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vernikkeld stalen ringen omheen zijn geperst. Teneinde de inwer
king van het electrolyt op het actief materiaal, dat zich in de
cylinders bevindt, mogelijk te maken, zijn de cylinders van talrijke
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kleine openingen voorzien. Het actief materiaal bestaat uit lagen
van korrelig nikkelhydroxyde, afgewisseld door lagen van schilvers zuiver nikkel, welke dienen om het geleidingsvermogen van
de vulling te verhoogen. De cylinders worden aan beide zijden
gesloten en in een vernikkeld stalen raam geplaatst (fig. 39).
De negatieve platen (fig. 40) zijn samengesteld uit doosjes, facet
ten genaamd, eveneens uit vernikkeld staalplaat vervaardigd en
van vele openingen voorzien. De facetten zijn in een vernikkeld
stalen raam geplaatst, en gevuld met een mengsel, dat voor 90 %
uit poedervormig ijzer en ijzeroxyde en voor 10 % uit kwikzilveroxyde bestaat, ter verhooging van het geleidingsvermogen van het
actief materiaal, dat slecht geleidend is.
De vulling van het omhulsel van de positieve, zoowel als van de
negatieve electroden heeft langs machinalen weg plaats, het actief
materiaal wordt hydraulisch ingeperst. De facetten worden door
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middel van druk in de ramen van de negatieve platen geperst,
de cylinders worden in de ramen van de positieve platen geklemd.
Het samenstellen van de positieve platen (fig. 39) geschiedt door
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deze op een vernikkeld stalen bout te schuiven; de ramen der
platen zijn hiertoe aan het boveneinde van een opening voorzien;
tusschen elke plaat is een vernikkeld stalen ring geschoven, waar
door de platen op gelijken afstand worden gehouden, in het midden
van den bout bevindt zich een poolschoen voor de stroomafname,
terwijl het geheel door een moer wordt samengeklemd.
De negatieve platen worden op dezelfde wijze bijeen gehouden;
evenals bij de meeste loodaccumulatoren, is er één negatieve plaat
meer dan positieve platen.
De positieve platen worden tusschen de negatieve platen gescho
ven en wel zoodanig, dat de negatieve de eindplaten zijn; de onder
linge afstand wordt bewaard door hardgummi staven.
Het geheel wordt in een autogeen gelaschten, vernikkeld stalen
114.

TABEL No. 13.
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bak geplaatst; teneinde de platen te isoleeren, is er tusschen deze
en den stalen bak een voering van eboniet aangebracht, de platen
rusten op een raamwerk van eboniet.
De stalen bak wordt door een deksel gesloten; de poolbouten van
de serie positieve en van die der serie negatieve platen, komen
door het deksel heen en zijn elk door een pakkingbus gesloten; in
het midden van het deksel is een veerende stop voor het bijvullen
en het ontgassen van de cel aangebracht.
Het benoodigde aantal cellen wordt in een houten kist geplaatst,
terwijl door afscheidingen wordt gezorgd, dat de cellen, ter ver
mijding van stroomovergang, elkaar niet kunnen raken, daar
vernieling van het stalen vat en van de platen daarvan het gevolg
zou zijn.
115. Het chemisch proces in de cel, tijdens het laden en het ont
laden. Het electrolyt bestaat uit een mengsel van kaliloog, n.1.
circa 21 % chemisch zuiver kaliloog, waaraan lithiumhydroxyde*)
is toegevoegd; een liter vloeistof heeft een s.g. van 1,2 of 24,5°
Baumé. Het electrolyt in de Edison-cel verandert niet van s.g.
gedurende het laden of het ontladen van de cel, daar het electrolyt
slechts dient tot geleider van de electrische stroom tusschen de
electroden en zijn concentratie practisch geen verandering onder
gaat; het s.g. geeft dus niet aan in hoeverre de cel geladen of
ontladen is.
Door de electrolyse wordt het water in het electrolyt ontleed in
waterstof en zuurstof, welke door het electrolyt weder worden
opgenomen; de zuurstof wordt zoodoende van de eene naar de
andere electrode verplaatst. Aangezien er slechts vloeistofverlies
door verdamping plaats heeft, behoeven de cellen slechts weinig
bijgevuld te worden.
Alle chemische reacties in de Edison-cel zijn volkomen omkeer
baar, onderstaand zijn de veranderingen aangegeven, welke er
tijdens het laden en het ontladen in het actief materiaal van de
electroden plaats hebben.
*) Volgens Förster zou het lithiumhydroxyde zijn toegevoegd, om het verschrom
pelen van de oppervlakte van het positieve vulmateriaal en om afname van
capaciteit te voorkomen.
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Het actief materiaal van de positieve electroden bestaat:

In geladen toestand, uit kor
relig nikkeloxyde.

In ontladen toestand, uit nikkelhydroxyde.

Het actief materiaal van de negatieve electroden bestaat:

In geladen toestand, uit zeer
In ontladen toestand, uit ijzerfijn verdeeld ijzerpoeder en nog
hydroxyde.
verder oxydeerbare ijzerzuurstofverbindingen.
De chemische reacties hebben overeenkomstig onderstaande for
mule plaats, n.1. bij het ontladen van links naar recht en bij het
laden van rechts naar links,
ontladen
laden
Fe + Nio Oa + 3 HoO = Fe (OH)2 + 2 Ni (OH)2

116. Electrische eigenschappen. Tabel No. 13 geeft de verschil
lende eigenschappen van de cellen aan, welke in aanmerking komen
voor automobielen en jachten.
De letter geeft het type, het bijgevoegde cijfer, het aantal positieve
platen in de cel aan.
De normale laadtijd van de Edison-cel is 7 uren, en de normale
ontlaadtijd 5 uren; voor het laden met constante spanning is 1,67
Volt per cel noodig, fig. 43 geeft het verloop der laadstroom bij
het laden onder constante spanning. Voor het laden met constante
stroomsterkte is eene spanning van 1,75 Volt per cel voldoende.
(Zie voorschriften voor de bediening).
De curve C in fig. 42 geeft de spanning aan na het laden met
constante, normale stroomsterkte, gedurende 7 uren; de hoogste
laadspanning bedraagt 1,82 Volt per cel. Wordt de cel na het
bereiken dezer spanning nog x/2 uur geladen, dan is de volle capa
citeit bereikt, overschrijding van dien tijdsduur zou de cel eene
vermeerdering aan capaciteit van ± 10 °/o geven, maar haar nuttig
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A. Ontlaadcurve bij ontladen met het zesvoudige van de normale
stroomsterkte.
B. Ontlaadcurve bij ontladen in vijf uren met normale stroom
sterkte.
C. Laadcurve bij laden met normale stroomsterkte gedurende
7 uren.
a.b.c. Laadcurven bij laden met constante stroomsterkte in 5 uren
en in 3 étappen.
effect zou hierdoor aanmerkelijk verminderen. Bij het normaal
laden der cel bedraagt de gemiddelde laadspanning ongeveer
1,67 Volt.
De curve B, fig. 42. geeft de spanning na het ontladen met normale
stroomsterkte, gedurende vijf uren; met ontladen moet worden
geëindigd, wanneer de spanning op 1 Volt is gedaald, een verder
ontladen zou geen nut hebben, daar de spanning snel tot 0 Volt
zou dalen. De gemiddelde ontlaadspanning bedraagt 1,2 Volt, bij
het normaal ontladen der cel in 5 uren. Het aantal cellen voor een
Edison-batterij wordt bepaald door de verlangde gemiddelde klemspanning der batterij te deelen door de gemiddelde ontlaadspan
ning (1,2 V.) eener cel. De sterke ontlading, voorgesteld door
curve A (fig. 42), werd gedaan om te onderzoeken, of de cel er
door zou worden beschadigd. Terstond na deze ontlading werd
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de cel met normale stroomsterkte geladen; zoodra de spanning
1,82 Volt had bereikt, werd het laden gedurende \]/2 uur voort
gezet en door een normale ontlading gevolgd. De cel, hierna op
hare capaciteit onderzocht, bleek geen schadelijken invloed van
de abnormale ontlading te hebben ondervonden, maar gaf een
curve, gelijk aan die onder C en B.
117. Nuttig effect. Uit tabel No. 13 blijkt, dat de normale laaden ontlaadstroomsterkte voor een cel eenzelfde aantal Ampèren
bedraagt, hieruit volgt, dat het nuttig effect van een cel in Ampèreuren gelijk is aan:
de ontlaadtijd
laadtijd

5 = 0.715.
7

Daaruit volgt, dat het nuttig effect in Watt-uren gelijk is aan:
ontlaadtijd X gemiddelde ontlaadspanning
5 x 1.2 = 0,51.
laadtijd X gemiddelde laadspanning
7 x 1.67
Aangezien de gemiddelde ontlaadspanning 1,2 Volt bedraagt, zijn
er voor een 6 Volts licht- en starterbatterij 6/1,2 = 5 cellen noodig.
Als ruimte-inhoud heeft een 6 Volts batterij van het Edison-type A^
met eene capaciteit van 150 Ampère-uren, eene lengte van 436,
eene breedte van 156 en eene hoogte van 366 m.m., het totaal ge
wicht bedraagt 5 X 6,26 = 31.30 K.G.
Een 6 Volts loodbatterij van 160 Ampère-uren bij een vijf-urige
ontlading, heeft eene lengte van 441, eene breedte van 105, en eene
totale hoogte van 300 m.m. Aangezien de gemiddelde ontlaad
spanning 1,92 Volt bedraagt, heeft deze batterij drie cellen noodig.
Het gewicht van een loodcel, met eene capaciteit van 160 Ampèreuren en met zuur gevuld, bedraagt 11,4 K.G., het totale gewicht
is 3 X 11,4 = 34,2 K.G.
Uit het voorgaande blijkt, dat deze Edison-batterij, hoewel van
minder capaciteit, meer ruimte inneemt dan de loodbatterij; het
verschil in gewicht komt echter circa 10 c/o ten gunste van de
Edison-batterij.
In automobielen zal de hoogte van de Edison-cellen een bezwaar
opleveren, indien zij niet in den achterbak geplaatst kunnen
worden.
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Edison-batterijen geven geen schadelijke gassen af; tot het behoud
van hun capaciteit moeten zij zoo droog mogelijk worden opge
steld, hun levensduur wordt door den fabrikant voor 4 jaren ge
garandeerd, en stationnaire Edison-batterijen zelfs voor 10 jaren.
118. Verwisselen van een Lood- tegen een Nikkel-IJzer-Batterij.
Aangezien de hoogste laadspanning 1,82 Volt per cel bedraagt,
zijn er voor een 6 Volts Edison-batterij met 5 cellen, 5 X 1,82 =
9,10 Volts en voor een loodaccu 3 X 2,7 = 8,1 Volts als laad
spanning noodig. Bij het verwisselen van een loodaccumulator
tegen een Edison-batterij, moet er op worden gelet, of de dynamo
de hoogere spanning kan leveren en tevens, of de dynamo over
de noodige laadcapaciteit beschikt. Terwijl de automobiel buiten
gebruik is, zal een Edison-batterij, van wege het minder nuttig
effect, (0.51) dikwijls moeten worden bijgeladen.
119. Laden met constante spanning. Fig. 43 geeft een Edisoncel, onder constante spanning en dalende stroomsterkte geladen,
de spanning is gedurende het laden constant op 1,67 Volt per cel
gehouden. Indien een normaal ontladen cel tot laden wordt inge
schakeld, dan zal de laadstroomsterkte tot het dubbele van de
normale sterkte stijgen, om daarna in het eerste uur regelmatig te
dalen tot circa 1J4 van de normale; na 3 x/i uur
de normale

:

Curve van de laadstroom, van een met constante spanning
geladen Edison-cel.
stroomsterkte bereikt. Na een laadtijd van 7 uren is de stroom
sterkte volgens fig. 43 tot ongeveer 37 °/c van de normale gedaald.
In een net met constant gehouden spanning van 110 Volts, is het
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mogelijk zonder voorschakelweerstand 110/1,67 = 66 Edisoncellen te laden.
Laden met hoogere dan de normale stroomsterkte. Indien er geen
tijd is, om den volledigen laadtijd toe te passen voor het bijladen
van de batterij, dan kan het laden geschieden met veel hoogere
stroomsterkte dan de normale, waarbij evenwel in aanmerking
moet worden genomen, dat de temperatuur van het electrolyt niet
boven 50° C. mag stijgen, daar anders de capaciteit en de levens
duur der batterij sterk zullen verminderen.
Het laden met verkorten laadtijd is in fig. 42 door a, b en c aan
gegeven, waarbij het laden der Edison-cel in 5 uren geschiedt,
inplaats van in den normalen tijd van 7 uren. Tijdens de eerste
2Yi uur werd er geladen met het tweevoudige van de normale (a),
gedurende \x/i uur met IV3 maal de normale (b), gedurende de
laatste \x/i uur met 2U van de normale laadstroomsterkte, noodig
voor het laden der cel in 7 uren (c).
Voor tractiedoeleinden worden Edison-cellen gewoonlijk wel in
3 uren ontladen, hoewel de normale ontlaadtijd 5 uren bedraagt.
Zoo werd er door mij een laad- en ontlaadkromme opgesteld na
een 4-jarigen dienst van een tractor, welke gedurende dien dienst
//o
5 /oo

Veelvouden van den 7-urigen ontlaadtijd.

steeds in 3 uren werd ontladen, zonder daarvan nadeelige gevolgen
ondervonden te hebben. *)
121. Verandering in de spanning en de capaciteit door het laden
met sterke stroom. De grafische voorstelling (fig. 44) geeft aan
hoe de capaciteit (in Ampère-uren), de arbeid (in Watt-uren),
de gemiddelde ontlaadspanning en de ontlaadstroomsterkte zich
procentsgewijze verhouden tot de normale — 100 (op de ordinaat
aangegeven), indien het laden met de normale, 7-urige stroomsterkte en met de veelvouden daarvan (op de abscis’ aangegeven),
heeft plaats gehad.
122. Cadmium-test van een cel. In fig. 45 is het verloop der
spanning in een Edison-cel, gedurende het laden en het ontladen
met normale stroomsterkte, grafisch voorgesteld.
Ter verkrijging van een overzicht der capaciteit van de anoden
VOLTS.

Curven van het verloop der spanning gedurende het laden en
het ontladen van een Edison-cel.
— curven der cel.
curven der nikkel- en ijzer-electroden t.o. van het cadmium.
*) New York Edison Co., N.Y., Januari 1908.
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en van de kathoden, zijn gedurende het laden en het ontladen,
gelijktijdig met de klemspanning der cel, de spanning gemeten
tusschen een hulpelectrode uit cadmium en de negatieve ijzerelectrode, en tevens die tusschen het cadmium en de positieve
nikkelelectrode.
Het verloop der spanning van de twee soorten electroden, gedu
rende het laden en het ontladen, is in de figuur aangegeven. Is
de capaciteit van de nikkel-, of van de ijzerelectroden verbruikt,
dan zal de totale cel geen capaciteit meer hebben.
De capaciteit, in Ampère-uren, welke een Edison-cel vermag te
leveren, vermindert praktisch niet, indien er stroom, sterker dan
de normale, aan onttrokken wordt; de spanning zal evenwel sneller
dalen dan bij een loodaccumulator, omdat diens innerlijke weer
stand geringer is dan die van een Edison-cel.
De weerstand van een Edison-cel bedraagt n.1. voor de cel A.6,
welke een capaciteit bezit van 225 Ampère-uren, gemiddeld 0,0020
Ohm, en voor de cel A,4, met eene capaciteit van 150 Ampèreuren, ongeveer 0,0030 Ohm.
123. Voorschriften voor het bedienen der Edison-batterij.
Het vullen. Het vullen mag alleen geschieden met chemisch zuiver,
verdund kaliloog, waartoe de aan het deksel bevestigde sluitingen
worden geopend, waarna de cellen worden gevuld tot 12 m.m.
boven de platen.
Het electrolyt bestaat uit speciale kaliloog van 1,2 s.g. (ongeveer
22 % KOH), daar de vereischte samenstelling niet in den handel
verkrijgbaar is, moet deze voor het gebruik worden gemengd op
s.g., of uit de fabriek worden betrokken.
Het laden. Indien de cellen zonder electrolyt worden ontvangen,
moeten zij, na met loog te zijn gevuld, gedurende 15 uren met de
voorgeschreven stroom worden geladen. Met laden mag evenwel
eerst worden aangevangen, nadat er twee uren na het vullen zijn
verstreken. Zoo noodig kan het laden worden onderbroken; ont
laden mag evenwel niet plaats hebben, alvorens de cellen al eens
geheel geladen zijn geweest.
Normaal laden geschiedt gedurende den aangegeven laadtijd met
de voorgeschreven laadstroomsterkte. Zoodra de spanning niet
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meer stijgt, zijn de cellen geladen, het laden moet dan evenwel nog
20 minuten worden vervolgd. Het normale laden volgt op de voor
afgegane normale ontlading. Te ver doorgevoerde ontladingen
schaden de batterij niet, indien deze daarna langdurig wordt
geladen.
De temperatuur van het loog in de cellen mag de 50° C. niet te
boven gaan, daar een hoogere temperatuur het nuttig effect, zoo
wel als den levensduur der cellen zeer ongunstig zal beïnvloeden.
Langdurig laden. Nieuwe batterijen moeten vier maal, telkens
nadat er 12 volledige ontladingen hebben plaats gehad, gedurende
15 uren met de voorgeschreven stroomsterkte worden geladen.
Eene batterij in bedrijf moet om de twee maanden, gedurende
15 uren, met de normale stroomsterkte worden geladen.
Bijvullen der batterij. Voor het bijvullen van het verdampte electrolyt wordt zuiver gedestilleerd water gebruikt, terwijl verloren
gegaan loog, moet worden aangevuld. Alvorens met laden wordt
aangevangen moet de stand van het electrolyt worden gecontro
leerd.
Het controleeren van het s.g. van het loog, hetwelk met een areo
meter plaats heeft, moet steeds geschieden, nadat de batterij
geheel is geladen. Het s.g. moet 1,2 zijn, het mag evenwel naar
boven tot 1,23 en naar beneden tot 1,16 hiervan afwijken; de
temperatuur van het loog bij het bovengenoemde s.g. is 18° C.
Is het s.g. hooger dan 1,23, dan moet het loog in de cel gedeeltelijk
worden uitgeheveld en door gedestilleerd water worden vervangen;
is het onder 1,16, dan wordt het s.g. van het loog in de cel zoo
danig verhoogd, tot een s.g. van 1,2 is bereikt. Het controleeren
van het s.g. moet om de 4 weken geschieden.
Het opnieuw vullen der batterij. De batterij dient om de 12 maan
den opnieuw met versch kaliloog te worden gevuld; de cellen
moeten hiertoe geheel worden ontladen en, ten einde het oude loog
en alle overige verontreinigingen te verwijderen, moet de cel, onder
voortdurend schudden worden omgekeerd, daarna met gedestilleerd
water omgespoeld, opnieuw met loog gevuld en vervolgens gedu
rende 15 uren worden geladen. Het met kaliloog, of met gedestil
leerd water morsen over de cellen, moet worden vermeden, daar

:
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het de isolatie van de cellen ten opzichte van elkander vermindert
en de oorzaak is van zelfontlading.
Bewaren van kaliloog. Het kaliloog mag slechts in ijzeren, niet
in gesoldeerde, noch in verzinkte, noch in vaten met verkoperde of
met looden onderdeden worden bewaard. Het vat moet luchtdicht
gesloten blijven, daar de lucht het kaliloog verontreinigt en on
deugdelijk maakt. Bij het bestellen van een hoeveelheid kaliloog
moet het type en het aantal cellen worden opgegeven.
Aanwijzingen. De cellen moeten steeds droog en gesloten worden
gehouden. Bij het laden moeten de sluitingen van het deksel geopend
blijven, opdat het gas kan ontwijken. Vuur of gloeiende voor
werpen. mogen niet in de nabijheid der batterij worden gebracht.
De Edison-batterij mag nooit gelijktijdig met een loodbatterij in
eenzelfde ruimte worden geladen, daar de Edison-batterij door
zwavelzuurdampen zou beschadigen; door er zwavelzuur in te
gieten zouden zij totaal onbruikbaar worden.
124.

DE CADMIUM-NIKKEL-ACCUMULATOR.

Bij dezen accumulator zijn de positieve platen, evenals die van de
Edison-cel, vervaardigd uit buisjes, welke gevuld zijn met laagjes
van nikkelhydraten, gescheiden door een laagje metaal van nikkel
in vlokken (ter betere geleiding); in elk buisje bevinden zich 200
en meer van zulke lagen; de buisjes worden in een stalen raam
bijeen gehouden en het geheel wordt onder een pers geklemd.
Volgens een andere constructie (fig. 40) worden de laagjes nik
kelhydraten en vlokken nikkel in een bepaald aantal geperforeerde,
vernikkeld stalen doosjes aangebracht, deze worden in een stalen
raam als plaat geperst.
De negatieve platen hebben eenzelfde constructie, maar het actief
materiaal bestaat uit cadmium. De positieve, zoowel als de nega
tieve platen, worden met eenzelfde polariteit, autogeen aan stalen
beugels gelascht, waaraan zich de stalen poolklemmen bevinden.
De twee stellen platen worden dan zoodanig in elkaar geschoven,
dat een negatieve plaat een positieve regelmatig afwisselt. De
isolatie tusschen de platen onderling wordt in stand gehouden
door middel van ebonieten staafjes, welke tusschen de platen zijn
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geschoven. De nikkel- en cadmium-platen worden in een stalen
bak met ebonieten voering geplaatst, welken door een stalen dek
sel is gesloten, welke daarna autogeen wordt gelascht.
Als electrolyt wordt gebruikt chemisch zuiver, bijtende kali, welke
gemengd wordt met gedestilleerd water, tot een s.g. van 1,228
(27° Baumé) voor elementen met normalen inhoud, en een s.g.
van 1,188 (23° Baumé) voor elementen met een grootere inhoud;
deze oplossing tast het actief materiaal noch de ramen en den
bak aan.
De elementen zijn onderling geïsoleerd achter elkander geplaatst,
VOLTS

Cadmium-nikkel-element.

Flg. 47

VOLTS

UREN

de onderlinge verbinding van de cellen geschiedt door middel van
stalen bouten.
Een vergelijking tusschen de laad- en de ontlaadcurve van de ijzernikkel-cellen (fig. 46), en die van de cadmium-nikkel-cellen (fig.
47), bij welke de twee soorten van cellen met tubulaire platen als
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positieve platen zijn uitgevoerd, doet duidelijk het verschil in laaden ontlaadcurve uitkomen,
125. Het gebruik der plaatconstructies. De vlakke platen uit
doosjes vervaardigd, worden zoowel voor de positieve als voor de
negatieve platen gebruikt, indien het laden zoowel langzaam als
snel moet geschieden. Deze platen kunnen ook ontladen in minder
dan 4 uren verdragen, waarbij de spanning van de cel tamelijk
constant blijft; het laden mag zelfs met zwakke stroom onafge
broken voortduren.
Cellen met tubulaire, positieve platen, worden in het algemeen
gebruikt, indien een zeer groot aantal volledige ladingen en ont
ladingen elkander steeds maar opvolgen, de elementen moeten dan
echter van een zeer sterke constructie zijn. Deze cellen moeten snel
worden geladen, n.1. in 5, 6 of 7 uren en langzaam ontladen, maar
in meer dan 4 uren. Snel ontladen doet aan de cellen geen schade,
de spanningsval is dan echter groot.
126. IJzer-nikkel-cellen of Cadmium-nikkel-cellen. Voor tractie,
of overeenkomstige doeleinden, hebben de ijzer-nikkel-elementen
meestal de voorkeur; het laden moet dan met een bepaalde span
ning en stroomsterkte geschieden, welke bij den 7-urigen laadtijd
behoort en waarvan niet mag worden afgeweken. In geen geval
mag de laadstroomsterkte 20 % hooger zijn dan de normale, en
tegen het einde van het laden niet onder de 90 % van de normale
stroomsterkte dalen. Indien de stroombron, uit welke de batterij
moet worden geladen, deze intensiteit niet toelaat, dan dienen er
cadmium-nikkel-elementen te worden genomen, daar deze, in
tegenstelling met de ijzer-nikkel-elementen, langzaam en met veel
lager spanning kunnen worden geladen (in 10 of meer uren). De
stroomsterkte mag 200 % van de normale bedragen, en de inten
siteit mag in het laatste gedeelte van het laden tot 20 % van de
normale stroomsterkte dalen. Deze cellen kunnen met constante
spanning en met constante stroomsterkte worden geladen.
Bovendien hebben de cadmium-nikkel-cellen de voorkeur, indien
er ongevoeligheid voor zeer lage temperaturen wordt geëischt,
en indien het verlies aan capaciteit bij geopende stroomketen gering
moet blijven. Na een jaar rust zullen deze cellen nog over 80 %
van hunne capaciteit beschikken. De cadmium-nikkel-cellen met
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doosplaten als positieve en negatieve zijn meer gebruikelijk voor
licht- en starterbatterijen in automobielen, voor treinverlichting
en andere, dergelijke doeleinden. De batterijen met cellen, voor
zien van genoemde platen, hebben in het algemeen dezelfde afme
tingen als die van de loodaccumulatoren, welke voor eenzelfde
doel worden gebruikt.
Het aantal elementen bedraagt voor een cadmium-nikkel-starterbatterij voor automobielen:
. .
5 elementen
6 Volts . .
. .
9 elementen
12 Volts .
. . 18 elementen.
24 Volts
Minuten
7
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Bij uitzondering bestaat de 12 Volts starterbatterij uit 10, en de
24 Volts starterbatterij uit 20 elementen, dat is alleen het geval,
indien de laaddynamo drie borstels heeft. *)
Fig. 48 stelt het vermogen voor van een 24 Volts, 100 Ampèreurige automobiel-starterbatterij, bij stroomlevering aan een 6 P.K.
startermotor, waarbij de ontlaattijd van 30 seconden werd gevolgd
door een rustpauze van gelijken duur.
Fig. 49 geeft de ontwikkelde energie weer van een 6 Volts,
100 Ampère-urige starterbatterij, bij ononderbroken ontladen ge
durende een tijdsverloop als in de curve is ingeschreven.
*) Het regelen van de laaddynamo met drie borstels moet zoodanig geschieden,
dat, indien alle lichten branden en de motor met vol toerental draait, de naald
van den Ampère-meter nul aanwijst. Dynamo's, voorzien van een spanningsregelaar, behoeven gewoonlijk niet te worden afgesteld.
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127. Het in bedrijf stellen en het onderhouden van ijzer-nikkel en
van cadmium-nikkel-cellen, het vullen der cellen en het hierop
gevolgde laden. Cellen met normalen inhoud worden gevuld met
electrolyt, dat een s.g. heeft van 1,228 (27° Baumé), maar cellen,
welke een groote inhoud hebben, worden gevuld met electrolyt,
dat een s.g. heeft van 1,188 (23° Baumé).
De batterij wordt tweemaal geladen met de normale stroomsterkte,
waarbij als laadtijd het tweevoud van de normale wordt genomen.
Het laden wordt echter telkens gevolgd door een ontladen met
een stroomsterkte, behoorende bij den 5-urigen ontlaadtijd; het
ontladen dient te eindigen zoodra de normale eindspanning is
bereikt.
Het electrolyt in geregeld bedrijf. Er dient voor te worden ge
zorgd, dat er zich boven de platen vloeistof ter hoogte van ten
minste 15 mm. bevindt, zoo noodig wordt daaraan gedurende het
laden een weinig gedestilleerd water toegevoegd, waarbij rekening
moet worden gehouden, dat een spoor van zwavelzuur in het ge
destilleerd water aanwezig, de platen onherroepelijk zal bederven.
Het vernieuwen van het electrolyt moet om de twee jaren ge
schieden.
128. Het normaal laden. In principe wordt er aangenomen, dat
er met constante stroomsterkte wordt geladen. Zijn de cellen tot
de normale eindspanning ontladen geweest, dan moeten zij weer
geheel worden geladen. Daar overladen deze batterijen in het
geheel niet schaadt, kan er eerder te veel dan te weinig worden
geladen, aangezien de capaciteit der cellen daardoor aanmerkelijk
zal worden verhoogd. Indien de cellen minstens tot de helft van
hun capaciteit zijn ontladen, dan mag er snel worden bijgeladen en
wel met de volgende stroomsterkten:
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gedurende 2 uren met het lj^-voudige der 7-urige
laadstroom.
,,
1 uur met het 2j^-voudige der 7-urige
laadstroom.
snel bijladen
„
30 min. met het 3j/2"vc,udige der 7-urige
laadstroom.
,,
15 min. met het 4j/£-voudige der 7-urige
laadstroom.
129. Het bepalen van de benoodigde capaciteit voor een IjzerNikkel- of Cadmium-Nikkel-batterij. Voor het bepalen van de be
noodigde capaciteit, moet de hoeveelheid electriciteit (in Ampèreuren) minstens met 20 % worden verhoogd. Een stationnaire
batterij, welke gedurende korten tijd tot stroomlevering, ter dek
king van een piekbelasting, moet dienen, mag gedurende dien tijd
niet sterker worden belast dan met het 5-voudige van de normale
stroomsterkte, behoorende bij het ontladen in 5 uren.
Bij batterijen voor tractie moet worden bepaald, of in vol bedrijf
de stroomonttrekking, die van de normale 5-urige en die van de
4-urige niet te boven gaat. De voor het op gang brengen van een
trein benoodigde stroom buiten beschouwing latende, mag de maxi
male stroomonttrekking, gedurende korten tijd, het 3-voudige van
de 5-urige ontlaadstroom niet overschrijden.
Voor onderstaande doeleinden wordt de capaciteit van een bat
terij (C), in Ampère-uren bij 5-urig ontladen en bij een gemiddelde
ontlaadstroomsterkte (I), gewoonlijk als volgt bepaald:
Telegraphie, Telephonie, Signaalwezen . C grooter dan 20X1
Vaste verlichting (jachten en huizen) Ver
C grooter dan 5X1
lichting spoorwagens
. C grooter dan 4X1
Noodverlichting
Indien het een starterbatterij betreft, waarbij geen enkele bijzon
dere factor in aanmerking behoeft te worden genomen, dan wordt
de capaciteit bepaald door: C = 0,25 X I, waarin I de stroom
sterkte voorstelt, welke bij het starten aan de batterij wordt ont
trokken.
130. Het bepalen van het aantal cellen, benoodigd voor een IJzerNikkel- of een Cadmium-Nikkel-batterij. Uit de ontlaadkrommen
(fig. 46 en 47) kan het aantal cellen worden bepaald, dat noodig
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is voor het behouden van de gewenschte spanning, bij de stroomonttrekking gedurende het bedrijf.
131. Keuze van de laadsnelheid van Cadmium-Nikkel-Batterijen.
In het algemeen bedraagt de normale laadsnelheid 10 uren, en de
maximale 5 uren; voor cellen, speciaal geconstrueerd op snel ont
laden, bedraagt de normale laadsnelheid 6 uren en de maximale
3 uren (fig. 50). Als geringste laadsnelheid kan voor beide ge
vallen de 5-urige worden aangenomen. De benoodigde laadtijd
voor het volkomen laden van een geheel ontladen batterij wordt
3xC

bepaald door de formule: T

'r- waarin T de tijd voor het
2xI
compleet laden, C de capaciteit der batterij in Ampère-uren en I
de constante laadstroomsterkte voorstelt.
Fig. 51 is de ontlaadcurve van een cadmium-nikkel-cel, speciaal
geconstrueerd voor snel ontladen (3 uren), en wijst tevens het
percentage aan van de 3-urige capaciteit (100), dat deze cel bij
sneller ontladen geeft.
Laden met constante stroomsterkte.
Fig. 50
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