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Sælir félagar.

Mönnum þykir engin skömm að því hérna fyrir norðan að hafa staðið fyrir
því að félagsskapurinn eignaðist forláta aðstöðu á öræfunum hér suður af
Skagafirði. Þarna er auðvitað verið að tala um Skiptabakkaskála,
"fyrrverandi" gangnamannaskála við norðurenda s.n. Jökultungu, sem gengur
niður frá Sátujökli í NV-verðum Hofsjökli. - Ekki meira um það, en manni
skilst að í fjári langan tíma hafi verið siður jeppakarla hér í Skagafirði að fara í
aðventuferð í Ingólfsskála og voru þar víst haldnar rómaðar aðventusamkomur
með altarisgöngum, hátíðarræðum og ekki síst aðventuveislum; ekki má
gleyma því að maðurinn lifir ekki á einum saman hátíðleikanum. Eftir að
Skiptabakkaskálinn kom til sögunnar sem eign 4x4 deildarinnar hér, þá hafa
aðventuferðirnar oftast miðast við þann ágæta stað, án þess að Ingólfsskáli
hafi tapað nokkru af sínum "sjarma", síður en svo, Skiptabakkaskálinn er að
manni er sagt bara miklu hlýrri og svo er það klósettið maður............! Nú,
aðventuferðin í ár var farin s.l. laugardag (1.des.) en þátttakan var með
dræmara lagi. Þar kom margt til, sumir lögðust í umgangspestir og aðrir fengu
ekki ferðaleyfi frá yfirvöldum (les: eiginkonum) og sumir þurftu að sinna kalli
vinnuveitenda sinna. Niðurstaðan varð sú, að farið var á tveimur bílum og það
voru auðvitað lands-þekktir garpar, sem lögðu til bílana og óku, þeir Óskar
hjólbarðamaður og primus motor deildarinnar frá því fyrsta, og sjálfur
formaðurinn, Stefán Jónsson. Óskar á sínum Land-Cruiser 80, sem er reyndar
"bara" á 38" dekkjum en formaðurinn er náttúrlega með alvöru græjur, 44"
DC undir Patrolnum sínum. Farþegar voru Þorsteinn Sæmundsson,
jarðfræðingur og forstöðumaður Náttúrustofu Nl.v. og undirritaður, sem er
heldur ófróður um fjallaferðir (miðað við hina a.m.k.). Þar af leiðandi þótti
farþega formannsins, sem sagt undirrituðum, færið alls ekki vera neitt
sérstaklega gott, heldur leiðinlegur snjór í dældum og autt á milli. Þess utan er
leiðin afar grýtt, eins og þeir munu þekkja sem farið hafa. Formanninum þótti
hinsvegar ekkert athugavert við færið og ók skælbrosandi þéttingshratt í SV-
steytingi og skafrenningi eftir einhverju sem hann kallaði GPS-punkta og las
úr einhverju apparati í mælaborði bíls síns en undirritaður skilur hvorki upp né
niður í. Hinsvegar kom í ljós að hjólbarðasérfræðingurinn var ekkert
sérstaklega lukkulegur með aksturslag formanns síns og minnti hann á þegar
komið var í Skiptabakkahlað, að það myndi nú lenda á sér að gera við dekkin
þegar heim væri komið; undir báðum bílum vel að merkja. Formaðurinn er
hinsvegar sterklega grunaður um að hafa verið að reyna að gera óvaninginn
hræddan svo hann færi nú ekki að leggjast í fjallaflakk á gamals aldri.

Aðventuferð Skagfirðinga
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Félagsfundir
Reykjavík: Mánudaginn 7. janúar á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.

Fundarefni: Innanfélagsmál, m.a. sagt frá nýliðaferð umhverfisnefndar í
Jökulheima/Grímsfjall. félagatöl og sokkar fyrir skuldlausa
(meðan birgðir endast) o.fl. o.fl.
Kynning frá Fjallasport, m.a. á nýja KELVAR dekkinu frá
Mickey Thompson.
Fræðsluerindi, sjá nánar á heimasíðunni.
Kaffihlé. Kaffið í boði Fjallasports
Eftir kaffihlé verður myndasýnig.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 9. janúarr, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20:30.
Fundarefni: Janúarferðin.

Myndband og ratleikur.
Vesturlandsdeild: Mánudaginn 14. janúar, í Jónsbúð, kl. 20:30.

Fundarefni: Lokaskráning á þorrablótið.
Húnvetningadeild: Enigin tilkynnig barst um fund..

Fundarefni:
Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 8. janúar, í kaffistofu Mjókurfélagsins, kl. 20:00

Fundarefni: Skráning og kynning á fjölskyldudegi 12. jan.
Kynning á 101 Reykajvík

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 8. janúar kl. 20:00 í kaffistofu Sæplasts hf., Dalvík.
Fundarefni: Verksmiðjan skoðuð og svo mun heimamaður fræða fundarmenn

um næsta nágrenni Dalvíkur, t.d. helstu örnefni og þ.h.
Húsavíkurdeild: Fundir eru fyrsta og þriðja þriðjudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:30.

Fundarefni: Myndasýning
Skráning í “101 Reykjavík” ferðina

Austfjarðadeild: Mánudaginn 7. janúar, á Hótel Valaskjálf kl. 20:00.
Fundarefni: Venjuleg fundarstörf.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 8. janúar í Tryggvabúð kl. 20:30.
Fundarefni: Síðasti séns að skrá sig í “byggðabrölt”.

Rætt verður um þorrablótsferð.
Kaffispjall í boði Guðna.

  Ritnefnd
Tölvupóstfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is

Ásgeir Kristinsson, hs. 567 0654, tölvupóstur asgeirk@simnet.is
Örn Guðmundsson, hs. 554-4084

Sigurður Helgason, hs. 555-4050, tölvupóstur siggih@hi.is
Tölvupóstfang stjórnar: stjorn@f4x4.is

Sími og myndsendir Ferðaklúbbsins 4x4: 568 4444
Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6 kl. 20:30

Heimasíða klúbbsins er http://www.f4x4.is/
Umsjónarmaður félagsskrár er:

Sindri Grétarsson, tölvupóstur: felagatal@f4x4.is
Prentvinnsla Seturs: LITLAPRENT ehf.
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tekist, en það á eftir að koma í ljós. Ferðafélagarnir voru vel nestaðir af vanda
íslensks landbúnaðar, þ.e.a.s sauðfjárræktarinnar sérstaklega, og gerðu sitt
besta til að grynnka á kjötfjallinu og þurftu að taka hraustlega á, því
skammturinn var miðaður við talsvert fleiri gesti. Gengu menn svo vasklega
fram, að ekki reyndist neitt pláss fyrir þann hluta nestisins sem rennur undan
halla og urðu menn að sleppa því að mestu í þetta skipti. Hinsvegar var mikil
framleiðsla á metangasi þegar leið á nóttina og undir morgun var klósettið
góða mikið til upptekið, þótt afurðirnar væru raunar að mestu í föstu formi en
ekki fljótandi. Væntanlega tekur gróðurfar hálendisins miklum breytingum
eftir að rotþróin verður losuð næst. Eftir að hafa "skúrað og skeint" skálann
eftir því sem kunnáttan leyfði, var haldið heimleiðis aftur undir hádegi á
sunnudag og komið heim um hálf þrjú leytið. Algjörlega tíðindalaus ferð en
þeim, sem þekkja lítið til vetrarferða, þykir mikið til koma að vera staddur á
reginöræfum, utan allra ljósa og fjarri allri mannabyggð undir nær heiðskírum
himni í glaða tunglsljósi eins og var á laugardagskvöldið. Kannski maður eigi
nú einhverntíma eftir að fara í aðra ferð, ef einhver verður svo vitlaus að bjóða
manni með sem á ekki bíl og kann ekki sjálfur öll "trikkin".

Með kveðju

Þorkell Guðbrandsson
Fél. nr. K650

Auglýsing Rafport
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Prentari fyrir PC og MAC
hugbúnaður fylgir

Öflug merkivél fyrir
mikla notkun

Merkivél fyrir heimili
og fyrirtæki

Nýbýlavegi 14, Kópavogi. Sími 554 4443. www.if.is/rafport

MERKIVÉLARMERKIVÉLAR

Bjóðum félögum í
Ferðaklúbbnum 4X4, þessa
einstöku útivistarsokka 
frá Thorlo á sérstöku
tilboðsverði núna í vetur.

Þið kaupið tvö pör 
og fáið þriðja frítt!

Hefjið líf
í Thorlosokkum

nýtt

Askalind 4 • Kópavogi
Sími 564 1864 • vetrarsol@vortex.is



Skrif þessi særðu mig og félaga mína og þykir okkur að okkur vegið af misvitru
fólki sem felur sig bak við tölvuskjái og birtir sína sleggjudóma. Verst þótti mér
að Ferðaklúbburinn var bendlaður við allt þetta mál ásamt saklausu fólki út í
bæ.

Vonandi munu gaujijul og félagar ákveða sig innan tíðar hvort þeir snúi sér
alfarið að ferðamennsku eða gerist spennusagnahöfundar. Í hvoru um sig gæti
gaujijul náð ágætum árangri, en best er að einbeita sér að einu í einu og ekki má
missa sjónar á því að æfingin skapar meistarann.

Greinar og skoðanaskipti um þetta mál má finna á f4x4.is og hugi.is.

Gleðileg jól og farsælt komandi ferðaár.

Steinmar Gunnarsson R-191

Leppir—örnefni.

“Ég fer Klakkinn heim”.
Hljómar þetta ekki kunnuglega ? !

Að norðan er “Klakksleiðin” svokallaða ekin frá Setri, skála F4x4, suður fyrir
Kerlingarfjöll og með rótum Klakks. Þaðan í suðvesturátt milli Litla- og Stóra-
Leppis og áfram vestur til Leppistungna með norðanverðu Fúlárgili. Þar er
komið á slóðann sem liggur milli Skeljafells og Mosfells suður til Svínárness
og áfram til byggða hjá Tungufelli.

Merking fjallsnafnsins Leppir tengist grasteigum.

Leppir er skylt orðinu leppur sem meðal annars merkir tuska, lappi, illeppur,
vöndull úr hári, léleg flík, drusla.

Skylt orð er vísast jólasveinsnafnið Leppur samanber einnig Leppalúði, nafn á
eiginmanni Grýlu, eiginlega hinn tötraklæddi.

Nafnorðið leppa sem er tófuheiti er líklega skylt orðinu leppur og er einskonar
lastheiti: hið tjásulega, lufsulega1.

Leppir vísar þannig að líkindum til tjásulegra grasbleðla í hlíðum Litla- og
Stóra Leppis.
Heimild
1Ásgeir Blöndal Magnússon. 1989. Íslensk orðsifjabók. Orðabók háskólans. Mál og Menning, Reykjavík.

Sigurður Helgason, R 1693
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Lítil ferðasaga og eftirköst hennar.

Helgina 7.-9. des. fórum við félagarnir á fjöll. Við vorum á átta bílum, tólf
fullorðnir og fjögur börn. Við fórum af stað kl. 19.30 og stefnan tekin austur
fyrir fjall. Þegar við komum að Sigríðarstofu sáum við tvo bíla keyra í burt, í
sterkum geislum ljóskastaranna. Reyndust þar vera á ferð gaujijul, bjornjul og
Gunni frændi og einn maður til. Við urðum fyrir því leiðinlega óhappi að keyra
framhjá þessum ferðamönnum þar sem þeir sátu fastir í snjóskafli rétt fyrir ofan
Grjótá. Ástæða þess að við keyrðum framhjá þeim hefur líkast til verið sú að
þarna var mjög slæmt veður snjókoma og skafrenningur og skyggni þrír til
fimm metrar. Þegar ég keyrði upp á brúna yfir Grjótá leit ég til baka og sá ljós
frá tveimur bílum, munu það hafa verið þeir félagar. Áfram var haldið upp í
Árbúðir og þegar við vorum að bera dótið okkar inn í skála renndu þeir félagar
í hlað. Tveir þeirra gistu í skálanum um nóttina en hinir tveir voru í fýlu út í
okkur og hírðust út í bíl.

Um morguninn drifu þeir gaujijul og félagar sig af stað án þess svo mikið sem
að bjóða aðstoð sína við þrif á skálanum. Næst sá ég þá við Fremri-Skúta og
áttu þeir í vandræðum með olíudælu. Ekki hafði ég neina varahluti til að lána
þeim en benti þeim á að tala við félaga mína aftar í röðinni. Næst sá ég þá
félaga þegar þeir keyrðu fram úr mér við útsýnisskífuna á sýslumótunum, en
þar höfðum við stöðvað til að drekka kaffi og borða nesti. Leið nú dálítil stund
þangað til þeir urðu á vegi mínum aftur, en það var í hjólförum eftir félaga
mína þar sem annar bíllinn þeirra var hálffastur. Brostu þeir blíðlega til mín
þegar ég silaðist fram úr þeim fyrir utan förin, en þá var hinn bíllinn á leiðinni
til baka, líklega til að draga þá. Næst varð ég var við þá undir miðnætti á
laugardags-kvöldinu er þeir hímdu út í bíl á bílastæðinu við skálann á
Hveravöllum, annaðhvort feimnir eða í fýlu. Ekki höfðum við áhyggjur af því
heldur fórum við að sofa.

Morguninn eftir fórum við af stað rúmlega átta frá Hveravöllum. Rétt áður en
við fórum sást til þeirra félaga þar sem þeir voru að fylgjast með brottför okkar.
Ekki hef ég neinar heimildir fyrir því hvort þeir voru að fara að sofa eftir
nokkra kalda eða hvort þeir þurftu bara að skreppa út að pissa svo að þeir gætu
haldið áfram að sofa. Ferð okkar til byggða gekk vel og drukkum við kaffi og
átum rjómatertur í Eden í Hveragerði kl. 4 síðdegis.

Nokkrum dögum seinna skrifar gaujijul á hugi.is sína ferðasögu og vorum við
þá komnir í hlutverk vondu karlanna. Hann fékk mikil viðbrögð við þeirri grein
þar sem misvitrir spekingar gáfu sitt álit og dæmdu bæði til hægri og vinstri og
minnti þetta mig mest á galdraofsóknir fyrri alda.
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37,60:1 sem þýðir að við þurfum að fara í 5,42:1 til að halda vélinni á sama snúningshraða og
upprunalega. Ef þú færir bara á 35” dekk á sama bíl þá væri 5,13:1 það rétta.
Takið eftir breytingunni þegar Patrol er með 2,8L vélinni, sem hefur mun minna
tog á lágsnúning. Þar þyrfti að vera til 5,71:1, fyrir 2,8L Patrol á 38”
dekkjum, en þar þarf að nota 5,42:1 sem hentar samt betur fyrir 35”
dekk.
Einnig er hægt að reikna þetta út samkvæmt snúningshraða og er
formúlan þá þessi:

Dæmi Patrol með 3,0L vélinni.
4,37 x 100 x 201,6 / 30,61“= 2878 sn/mín
5,42 x 100 x 201,6 / 38“     = 2875 sn/mín

Fréttir fyrir Trooper eigendur.

Bílabúð Benna hefur haft til sölu, í Trooper jeppa,
drifhlutföll og ARB loftlæsingu sem passar í bíla
framleidda fyrir nóv. 1999.
Trooper jeppar sem eru framleiddir eftir nóv. 1999

eru með öðruvísi afturdrifi en fyrri árgerðir.  Ekki
hefur verið fáanlegt neitt í þetta nýja afturdrif
fram að þessu.
Nú getur Bílabúð Benna útvegað ARB

loftlæsingar sem passa í nýju afturdrifin og í apríl
kemur loftlæsing að framan líka.

ARB driflæsingar

Það varð bylting  í driflæsingum er ARB kom til sögunar.Í fyrsta sinn var hægt að
fá driflæsingu sem er 100% handvirk. Með þessu er ekki fórnað stöðugleika
bifreiða í hálku og ARB læsingin svíkur ekki þegar á reynir. ARB
framleiða ýmsa aðra hluti fyrir jeppann eins og loftdælu,
pallhús, sterka stuðara og fl.
ARB eru komnir með nokkrar nýjar læsingar í jeppa. 
Land Cruiser 100 að framan 
Izusu Trooper og Pickup að framan.
Suzuki Vitara að framan og aftan.
Grand Vitara að aftan.
Einnig var að koma frá þeim nýr U-hringur innan í læsingarnar. Nýji U-hringurinn
endist enn betur og er mun betri í miklum kulda og hita. Fljótlega verður hann
fáanlegur sem varahlutur í allar eldri læsingar frá ARB. 

Hvaða drifhlutfall ætti að vera í jeppanum þínum?

Það sem virðist oft gleymast, þegar stærri dekk eru sett undir, að nauðsynlegt er að skipta um
drifhlutfall. 

Það gefur auga leið að þegar stærri dekk eru sett undir bílinn þá eykst álag á allan
drifbúnað og sérstaklega vél og kúplingu.

Framleiðendur jeppanna setja þau drifhlutföll sem henta miðað
við, vélastærð, dekkjastærð og niðurgírun í gírkössum bílsins

hverju sinni.
Ef við tökum t.d. Land Cruiser 90 sem dæmi, þá kemur LX útgáfan á ca.

29” háum dekkjum, með 4,10:1 hlutfall, á meðan GX og VX koma á ca 31”
háu dekki, með 4,30:1 drifhlutfalli. Þetta er eingöngu gert út af

mismunandi dekkjastærðum þar sem sem allar útgáfurnar eru með sömu vél
og gírkössum. Eins getur verið munur á drifhlutföllum, í sumum jeppum, eftir

því hvort þeir eru sjálfskiptir eða beinskiptir.
Eyðsla bílsins getur farið upp úr öllu valdi ef þú ert ekki með rétt drifhlutfall í bílnum.

Þegar þú ekur á 90km/h þá getur verið alveg jafn slæmt að vélin snúist of hægt eins og of hratt upp á
eldsneytiseiðslu. Kúpling bílsins slitnar mun hraðar og verður dráttargeta bílsins mun minni en
upphaflega ef þú skiptir ekki um drifhlutföll. Þar sem framleiðendur bílana reyna að ná hámarks
nýtingu út úr vélinni, eins og bíllinn kemur af færibandinu, þá er best að bílinn sé með sömu niðurgírun
út í hjól eins og hann var upphaflega.
Það merkilega við akstur í snjó er, að eftir því sem þú ferð hægar þá flýtur þú betur, þ.e.a.s. þú gefur
bílnum tíma til að þjappa saman snjónum undir dekkjunum. Ef þú ert of hátt gíraður í erfiðu færi, þá
minkar drifgetan til muna. Þess vegna eru margir komnir með annan millikassa í jeppann og geta
þannig gírað bílinn ennþá meira niður.

Hér er tafla sem sýnir nákvæmlega
hvaða drifhlutföll henta miðað við
dekkjastærðir og gírun í bílnum.
Taflan sýnir hlutfallslega hvað
heildarniðurgírun hækkar (lækkar
samt í tölum) við það að setja
stærri dekk undir bílinn.
Hafið í huga að það er þyngra að
snúa dekkjum eftir því sem þau eru
breiðari og stærri. Best er að skoða
hver hámarksniðurgírun út í hjól er
á upphaflegum dekkjum og reyna
að halda sig sem næst við þá tölu.
Tökum dæmi Patrol með 3,0L vél og
segjum að við ætlum að setja hann
á 38” dekk. Þetta er bíll sem kemur
á 265/70 R16 dekkjum sem er
30,61” hátt þannig að breyting upp
í 38” dekk er um 24% stækkun. Þau
drifhlutföll sem í boði eru í Patrol
eru 4,62:1, 5,13:1 og 5,42:1.
Upphafleg niðurgírun út í hjól er

Hvaða drifhlutfall á ég að vera með?

Bíltegund

D
rifhlutfall

1.G
ír 

Lágadrif

O
rg.dekk

35" dekk

38" dekk

44" dekk

Nissan Patrol 3,0L 4,37 4,26 2,02 37,60 32,88 30,29 26,16
Nissan Patrol 3,0L 5,13 4,26 2,02 44,14 38,60 35,56 30,71
Nissan Patrol 3,0L 5,42 4,26 2,02 46,64 40,79 37,57 32,44
Nissan Patrol 2,8L 4,62 4,26 2,02 39,76 34,77 32,02 27,65
Nissan Patrol 2,8L 5,13 4,26 2,02 44,14 38,60 35,56 30,71
Nissan Patrol 2,8L 5,42 4,26 2,02 46,64 40,79 37,57 32,44
Nissan Terrano 4,37 3,58 2,02 31,60 26,14 24,08 20,79
Nissan Terrano 5,42 3,58 2,02 39,20 32,42 29,86 25,79
Nissan Pickup 4,62 3,59 2,02 33,50 27,81 25,62 22,12
Nissan Pickup 5,42 3,59 2,02 39,30 32,63 30,05 25,95
Land Cruiser 90 LX 4,10 3,83 2,57 40,36 34,06 31,38 27,10
Land Cruiser 90 LX 4,88 3,83 2,57 48,03 40,55 37,34 32,25
Land Cruiser 90 LX 5,29 3,83 2,57 52,07 43,95 40,48 34,96
Land Cruiser 90  GX / VX 4,30 3,83 2,57 42,33 37,01 34,09 29,44
Land Cruiser 90  GX / VX 4,88 3,83 2,57 48,03 42,00 38,69 33,41
Land Cruiser 90  GX / VX 5,29 3,83 2,57 52,07 45,53 41,94 36,22
Toyota Hilux 4,10 3,9 2,28 36,46 30,12 27,74 23,96
Toyota Hilux 4,88 3,9 2,28 43,39 35,85 33,02 28,51
Toyota Hilux 5,29 3,9 2,28 47,04 38,86 35,79 30,91
Toyota Hilux 5,71 3,9 2,28 50,77 41,94 38,63 33,36
Musso 2,9I Disel 4,27 3,97 2,48 42,04 35,40 32,60 28,16
Musso 2,9I Disel 4,88 3,97 2,48 48,05 40,45 37,26 32,18
Musso 2,9I Disel 5,38 3,97 2,48 52,97 44,60 41,08 35,48
Musso 320E 3,73 3,87 2,48 35,80 30,14 27,76 23,98
Musso 320E 4,56 3,87 2,48 43,77 36,85 33,94 29,31
Musso 320E 4,88 3,87 2,48 46,84 39,43 36,32 31,37
Isuzu Trooper 4,30 3,95 2,05 34,82 29,35 27,03 23,35
Isuzu Trooper * 4,88 3,95 2,05 39,52 33,31 30,68 26,50
Isuzu Trooper 5,38 3,95 2,05 43,56 36,72 33,82 29,21

* Væntanlegt 2002
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Athugið að vökvinn í rafgeyminum er blanda af brennisteinssýru (sem hefur
eðlisþyngdina nær 2) og vatni. Brennisteinssýra gufar ekki upp, svo aldrei skal
setja slíkan vökva á rafgeymi, sýran er alltaf til staðar.

Líftími rafgeyma. Rafgeymar hafa takmarkaðan líftíma. Hvert hólf er eins og
sjálfstæður einstaklingur og því bilar jafnan eitt hólf fyrst. Rafgeymirinn er þá
ekki lengur 12 volta; réttara er að segja hann nú 10 volta. Spennustillir bílsins
er stilltur miðað við 12 volta geymi (sem er þá um 14 volta hleðsluspenna) og
sé hann aðeins 10 volt, þýðir það yfir-hleðslu á hin 5 hólfin. Afleiðing þess er
“spansgræna” eða hvítt duft sem myndast á pólum og festingum. Þetta er ó-
tvírætt dauða-einkenni og nauðsynlegt að skipta sem fyrst um rafgeyminn.
Svona “spansgræna” tærir járn og getur þá orðið mjög erfitt að losa geyma-
festingarnar og þær jafnvel eyðileggjast.

Afleiðing bilaðs spennustillis er eins og áður sagði vökvatap. Sé
þessa ekki gætt í tíma kemur að því að plöturnar í geyminum fara að
standa uppúr vökvanum. Plöturnar komast þá í samband við súrefni
andrúmsloftsins og eyðileggst þá sá hluti þeirra.
Ampertímar og kaldræsiþol. Rafgeymar eru oftast mældir í ampertímum (Ah)
en auk þess er oft uppgefið svokallað kaldræsiþol þeirra, þá mælt í amperum.
Ampertímar samsvara t.d. lítrum í einhverju íláti en kaldræsiþolið samsvarar
því hversu hratt er hægt að hella úr ílátinu. Því hraðar sem straumur kemst af
geyminum til að snúa startaranum (þ.e. því hraðar sem hægt er að hella !) því
hærra er kaldræsiþolið og því örari verður snúningur á vélinni við ræsinguna
enda halda rafgeymar með háu kaldræsiþoli uppi hærri spennu við ræsinguna.

Bandaríkjamenn hafa á seinni árum tekið upp aðra mælieiningu en ampertíma,
þ.e. mínútur, t. d. 125 mínútur. Þessi mælieining þýðir hve margar mínútur er
hægt að aka bíl með bilaðan rafal (alternator) en með fullum ljósum, útvarpi og
fleiru, áður en rafgeymirinn tæmist.

Auðvitað samsvarar þetta líka ampertímum, en álagið í þessari mælingu er
þekkt en það er 25 amper.

Ampertímar eru reiknaðir út eftir formúlunni A x h = Ah. Þá er miðað við að
h sé 20 klst. Ef við tökum sem dæmi 60 Ah rafgeymi getur hann gefið út
3 Amper í 20 klst áður en hann tæmist, en lokaspenna hans er þá 10,5 volt.
Athugið að hann getur ekki gefið út 60 amper í eina klukkustund, heldur í um
það bil 30 mínútur. Þetta er vegna þess að efnabreytingin sem á sér stað inni í
honum getur ekki gengið svona hratt fyrir sig.

Kaldræsiþol er reiknað út frá mismunandi stöðlum en í Evrópu er að taka við
nýr staðall (EN) sem er þannig: Hvað getur rafgeymirinn gefið út mikinn
stöðugan straum (amper) í 18 gráðu frosti þegar startað er í 10 sekúndur..
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Rafgeymar—nokkur hagnýt atriði.
fyrri hluti

Byggt á erindi sem Örn Johnson hjá Skorra ehf, Tudor rafgeymum, hélt á félagsfundi F4x4 á Hótel Loftleiðum,
3. desember, 2001.

Margskonar rafgeymar eru hér á markaði. Allir byggja þeir á sömu forsendum
þar sem blý og brennisteinssýra leika stærsta hlutverkið í efnaferlinu. Í grund-
vallaratriðum hafa geymarnir verið óbreyttir frá fyrstu tíð, fyrir um 140 árum.

Í hverjum rafgeymi eru nokkur hólf (sellur) sem eru aðskilin hvert frá öðru,
nema að raftenging liggur á milli þeirra. Hvert hólf hefur 2ja volta spennu og í
venjulegum bílrafgeymi eru 6 hólf, svo með raðtengingu hefur slíkur rafgeymir
12 volta spennu. Eldri menn muna þó bíla með 6 volta rafgeymum og eru þeir
reyndar ennþá á götunni. Á næstu árum munu svo koma bílar með 36 volta
kerfi (sem er um 42 volta hleðsluspenna).

Hleðsluspenna. Rafgeymar þurfa hærri hleðsluspennu en spenna þeirra er.
Þannig þarf 12 volta rafgeymir 14,0 til 14,4 volt til að hlaðast vel. Rafallinn
(alternatorinn) þarf að geta framleitt þessa spennu þegar vélin snýst um 2000
snúninga á mínútu. Í hægagangi má hún ekki falla meira en 0,3 volt. Rafalar í
nýjum bílum gera þetta vel, en síður í eldri bílum. Því er mikilvægt að láta bíla
ekki ganga lengi í hægagangi með mikið af tækjum og tólum í gangi, rafgey-
marnir afhlaðast þá.

Opnir rafgeymar. Þannig eru allir venjulegir bílrafgeymar, en það þýðir að
tappinn sem er á hverju hólfi getur andað. Í sumum tilfellum eru límmiðar ofan
á töppunum og álíta þá margir að geymirinn sé lokaður, en svo er ekki.

Það er nauðsynlegt að blý/sýru rafgeymar geti andað, því við yfirhleðslu eins
og þegar spennu-stillir (cut-out) bilar, rýkur hleðsluspennan upp og í rafgeymi-
num myndast þá vetni, sem er ósýnileg lofttegund. Vetni byrjar að myndast
þegar hleðslan fer yfir 14,7 volt og ef rafgeymirinn væri alveg lokaður, myndi
hann bólgna og að lokum springa í sundur, sem auðvitað er stórhættulegt.

“Viðhaldsfríir” rafgeymar. Síðastliðin 15 ár hafa allir bíla-rafgeymar verið
það sem kallað er viðhaldsfríir. Þetta þýðir að ekki þarf að bæta vatni á raf-
geyminn sé hleðsluspennan alltaf rétt. Verði hleðsluspennan hins vegar of há,
yfir 14,7 volt, byrjar að myndast vetni eins og áður sagði. Þessi lofttegund
myndast við klofnun vatns í rafgeyminum og gufar burt. Þá lækkar yfirborð
geymis-vökvans og á hann verður að bæta vatni; engu öðru. Kalda vatnið hér
á landi er jafnan svo hreint að það skemmir ekki rafgeyminn, og því er óþarft
að nota eimað vatn.
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við og kyngjum þeim súra bita í hálsi.

En víðar á viðkvæmum gróðursvæðum er ástand slóða því miður svipað þessu
og það veldur áhyggjum innan Ferðaklúbbsins 4x4. Fyrir nokkrum misserum
lögðum við Ásgeir, núverandi ritstjóri Seturs, leið okkar eina sumarhelgi á þetta
svæði á vegum umhverfisnefndar til að kanna ástand slóðans og leita úrbóta.
Ekki sáum við hvernig klúbburinn réði við það á eigin spýtur að aka þangað
ofaníburði og ekki fundum við heldur aðra augljósa slóðaleið um ógróin svæði.

Í einni af mörgum baggaferðum klúbbsins var t.d. reynt að lagfæra slóða á
viðkvæmu svæði í Skælingum í góðri samvinnu við heimamenn. Þrátt fyrir
úrhellisrigningu þá kom þar samt í ljós grátlegur vanmáttur okkar til þessa
verks með einungis jeppakerrur aftan í bílunum, og vélskóflu sem fyllti þær
ármöl.

Ekki tel ég þó vonlaust að betur gengi með afmarkaðra svæði eins og við
Kerlingarfjöll, og sýnist mér raunar að þar mætti finna Vegagerðinni þarfara
viðfangsefni en brúargerðina fyrrnefndu. - Í öllum bænum Páll, finnið aðra
lausn á Kerlingarfjallamálum ykkar en þá að brúa Árskarðsána, því ef brú þar
því þá ekki líka t.d. á Blákvísl, sem aldrei má verða.

Þær skemmdir sem þú bentir réttilega á sýna ljóslega hve mikilvægt það er að
vanda strax í upphafi til slóðagerðar og að þar sé ekki látið skeika að sköpuðu
um leiðaval, heldur ráði heildarsýn; - hvers vegna einmitt slóði hér og ekki
þar, - en einnig, hvernig við skuli brugðist strax ef slóði liggur óhjákvæmilega
um viðkvæm svæði.

Ég held því fram að á sama hátt verði heildarsýn að ráða um aðrar
framkvæmdir á hálendinu, svo sem hvar og hvers konar brýr, vegi/slóða og
skála skuli hafa, o.s.frv.

Hver er annars framtíðarsýn okkar varðandi ferðamennsku á hálendinu ? Sjálfur
hef ég ekki enn á því fullmótaðar skoðanir, en þar eð margar framkvæmdir sem
í er ráðist verða að líkindum óafturkræfar þá er eins gott að flana ekki að
hlutum. Viljum við t.d. búa hálendið í vaxandi mæli ýmsum þeim aðstæðum
sem eru í byggð ? Eða væri kannski ákjósanlegra að njóta þess að hálendið er
býsna sérstakt og að í tiltölulega ómanngerðri náttúru felast mörg sóknarfæri til
fjölbreyttrar ferðamennsku. - Ég trúi ekki að það þurfi að jafngilda því að
hálendið verði óaðgengilegt hverjum sem er. - Það kallar hins vegar á skipulag.

Svo óska ég ykkur félögum í Kerlingarfjöllum góðs gengis með starfið þar og
vona að okkur öllum ferðalöngum auðnist að varðveita þann gullmola sem
fjöllin eru, og njóta þeirra jafnframt.

Sigurður Helgason, R-1693
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Sæll vertu Páll og þakka þér einarðleg skrif í desember-hefti Seturs s.l. og
hófsamar ákúrur sem þú sendir mér þar vegna orðbragðs sem ég valdi brúar-/
ræsisgerð ykkar félaga í Árskarðsá í Kerlingarfjöllum !

Í grein þinni bendir þú jafnframt á svöðusár sem hafa myndast í grassverðinum
þar sem slóðinn liggur skömmu eftir að ekið er af Kerlingarfjalla-
afleggjaranum og austur í Setur. Þér finnst að þeim sárum megi nánast jafna til
hryggðarmyndar eða hryðjuverks, og þú undrast að ég skyldi ekki agnúast út í
þær skemmdir fremur en brúarsmíðina. Ekki var ætlun mín með
landsfundarskrifunum að skrá nákvæma leiðarlýsingu og tína þar til öll
aðfinnsluverð atriði á leiðinni. Ef svo, þá hefði ég að líkindum byrjað strax í
byggð og Setrið ekki enst mér til skrifa.

En nú hefur þú sjálfur bent á spjöllin, og ég er þér hjartanlega sammála um
þann ömurleika sem við blasir. - Samt ökum við þar báðir; það viðurkennum

Árskarðsá - svar til Páls Gíslasonar

Spennan má þá falla niður í 7,5 volt.

Versti óvinur rafgeyma eru
endurteknar djúpafhleðslur.
Með því er átt við að raf-
geymirinn sé látinn afhlaðast
mikið og oft. Eitt start á venju-
legum bíl eyðir mjög lítilli orku
af honum en sí endurteknar af-
hleðslur t.d. með dráttarspili
hafa veruleg áhrif. Sama má
segja með start á diesel bílum.
Með því að forhita vélar er
verið að ganga á rafgeyminn
sem skýrir hvers vegna diesel
bílar hafa stærri rafgeyma en
bensínbílar. Ending þeirra í
árum er líka styttri og ekki má
gleyma því að diesel bílar eru
oft atvinnubílar eins og t.d. leigubílar með ýmiskonar búnað, sendibílar með ly-
ftu og vörubílar með búkka. Allt þetta tekur auka orku sem gengur á líf raf-
geymisins, enda er verið að selja þessu þjónustu; stundum fyrir verulegt fé.

Framhald í febrúarblaði Setursins.
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Það hefur lengi verið draumur okkar í ritnefnd Setursins að færa útlit blaðsins í
nútímalegra horf, það má segja að strax í vor þegar hætt var að fjölrita blaðið, en
prenta það í staðinn, hafi það verið undanfari þess sem koma skyldi. Allt varð svo
miklu auðveldara, t.d. að prenta myndir, sem komu ágætlega út í svart hvítri prentun
en höfðu verið hreinasta hörmung í fjölritun.

Eins og þið hafið orðið vör við, varð síðan mikil breyting núna fyrir jólin, við vissum
satt að segja ekki hvernig þetta kæmi út, þannig að við vorum ekkert að gera okkur
breiða í grein um málið í því blaði. Að okkar mati tókst þessi breyting bara helv. vel
og við höfum fengið mjög góð viðbrögð við henni, þannig að við höfum ákveðið að
halda litprentun áfram út þetta starfsár. Svona “flott” blað kostar náttúrlega meira, og
fyrsta atriði var að fjármagna herleg-heitin, og verður það gert með auglýsingum.
Það voru mjög góð viðbrögð þegar við fórum á auglýsingaleit, bæði sjá fyrirtækin að
auglýsingarnar þeirra njóta sín mun betur svona í lit, og svo vilja þau styðja við bakið
á klúbbnum okkar og nú er semsagt búið að tryggja fjárhagshliðina.

Við ætlum að skipta mánaðarlega út ljósmyndinni á forsíðu, og skorum við á menn
sem eiga fallegar myndir úr ferðum að senda okkur þær til birtingar, bæði á forsíðuna
og til uppfyllingar inni í blaðinu. Hægt er að senda inn myndir á skyggnum, pappír
og á tölvutæku formi (5x10 cm í 300DPI. upplausn) á ritstjóra á asgeirk@simnet.is.
Á næstu árshátíð (eftir að semja við nefndina) er svo hugmyndin hjá okkur að velja
forsíðumynd ársins og hefur Bílabúð Benna heitið veglegum verðlaunum.

En það er ekki nóg að hafa fallega kápu, innihaldið þarf helst að vera enn betra, og
því köllum við eftir efni, bæði ferðasögum og faglegum greinum.

Að lokum viljum við þakka Birgi Má Georgssyni prentara í Litlaprenti og jeppa-
geggjara, en hann er maðurinn á bak við þessar útlitsbreytingar, og án hans sætum við
trúlega enn í sama gamla farinu. TAKK Birgir.

Við óskum öllum klúbbfélögum gleðilegs ferðaárs, og þökkum góðar viðtökur
Setursins á liðnu ári. Ritnefnd

Setrið í nýjum búningi

Á síðasta fundi var ákveðið að færa fundi deildarinnar sem hafa verið 1. og 3.
sunnudag hvers mánaðar til 1. og 3. fimmtudags í hverjum mánuði, kl 20:30. Í von
um að fleiri sjái sér fært að mæta á þeim dögum.
Ef aftur á móti einhverjir sjá eitthvað verulega athugavert við þetta, endilega hafið
samband við undirritaðan.
Með jóla og nýárskveðjum, Hallgrímur Óli Þ-444.

Frá Húsavíkurdeild.
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Alþekkt er að lengi hafa verið til smáir og stórir hópar fólks sem hafa haft það að
markmiði að ferðast saman og njóta náttúru landsins í góðum félagsskap. Sumir
þessara hópa hafa nú opnað heimasíður á internetinu þar sem skyggnast má í hvað
þeir hafa fyrir stafni. Greinilegt er að hér þrífst og dafnar skemmtilegt og fróðlegt
samfélag hinna ýmsu ferðafélaga.

Fjallavinafélagið Kári (www.mountainfriends.com) hefur til að mynda á
stefnuskránni “að stuðla að ævintýralegri náttúruupplifun, vekja áhuga fólks á
náttúrunni og stuðla að verndun hennar” eins og segir í lögum félagsins.
Fjallavinafélagið Kári hefur nú um 15 félagsmenn og var stofnað í tilefni af
flúðasiglingu niður Dimmugljúfur sumarið 1999. Frumkvöðlarnir eru nefndir
Haukarnir þrír og á heimasíðu félagsins er sérstaklega varað við ruglingi við
vitringana þrjá.

Hið íslenska spottafélag (www.skyggnir.is/his) var stofnað árið 2000 þótt á
heimasíðu félagsins megi lesa ferðasögur sem ná allt aftur til ársins 1999. Félagar eru
6 talsins. Í annarri grein laga félagsins kemur fram að tilgangur félagsins er að blanda
geði við aðra og ferðast um hina íslensku fósturjörð og stuðla að bættri umgengni um
náttúru Íslands og prúðmennsku og háttvísi í hvívetna. Þá kemur fram í fimmtu grein
laga félagsins að óheimilt er að gera mikið grín að útbúnaði annarra félagsmanna.

Ferðafélagið Köggull (www.koggull.is) telur 10 félagsmenn sem allir hafa
mikilvægum hlutverkum að gegna. T.d. er einn þeirra formaður göngudeildar (enda á
hann engan bíl) þá er þar yfirmaður vatnamælingadeildar félagsins og fékk það
embætti eftir að hann lóðsaði félagsmenn nýlega yfir, og í nokkrum tilfellum undir
Tungnaá, og til baka. Á síðu þeirra má auk þess lesa ýmsan tæknilegan fróðleik um
túrbínur, dekk, alternatora, gps og fleira.

Fjölmargt fróðlegt er að finna á þessum heimasíðum. Þar er ógrynni mynda úr
ferðum félaganna og auk þess tæknilegur fróðleikur um bíla og breytingar. Þá má
finna GPS-punkta að baðfossinum í Hvergili í Kverkfjöllum á heimasíðu
Fjallavinafélagsins Kára. Öll þessi félög eiga sammerkt að félagar þeirra hafa mikið
yndi af ferðamennsku í góðum félagsskap.

Arnþór Þórðarson

Ferðafélög af ýmsu tagi.

Ath. ný tölvupóstföng hjá ritnefndarmönnum
Ásgeir Kristinsson asgeirk@simnet.is

Sigurður Helgason siggih@hi.is
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