
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 9. janúar kl. 20:00
stundvíslega.  Freyr mun kynna breytingar á Toyotum, svæðið og leiðir í kringum
Árbúðir kynnt og kynning á neyðarsveit slökkviliðsins..

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:  Fundur verður í Stakkshúsinu
þriðjudaginn 10. janúar kl. 20:30 stundvíslega.

Vesturlandsdeild:  Opið hús verður á Langasandi Akranesi fimmtudaginn 12.
janúar kl. 20:30.  Fundarefni myndasýning og kynning á tógum frá Hampiðjunni.

Vestfjarðadeild:  Fundur verður fimmtudaginn 5. janúar í Hjálparsveitarhúsinu á
Hjallavegi 30, Ísafirði kl. 20:30.

Húnavatnsdeild:  Fundur verður fimmtudaginn 19. janúar í skátahúsinu á
Blönduósi kl. 20:30.  Fundarefni ferðamál vetrarins.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 10. janúar í kaffistofu
Mjólkursamlagsins Sauðárkróki kl. 20:00.

Eyjafjarðardeild:  Fundur var þriðjudaginn 3. janúar. að Furuvöllum 3 kl. 20:00.
Bjórkvöld verður föstudaginn 13. janúar og hefst gleðin kl. 21:00.  Í boði verður
norðlenskt öl á vægu verði.

Húsavíkurdeild:  Fundur verður sunnudaginn 15. janúar í húsi
Björgunarsveitarinnar kl. 20:00.  Umræða um fyrirhugað þorrablót.  Í febrúar verður
fundur þann 5. á sama stað.

Suðurlandsdeild:  Fundur verður þriðjudaginn 10. janúar kl. 20:30 í Tryggvabúð
Selfossi.  Umræður um fyrirhugaða afmælisferð í janúar og myndasýning.
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Nýárskveðjur

Ritnefnd Setursins sendir öllum félögum Ferðaklúbbsins 4x4 óskir um gott og
giftusamlegt nýtt ferðaár.  Það er von okkar að félagar sýni varúð á vegum og fjöllum svo allir
eigi ánægjulegar minningar úr ferðum sínum á nýju ári.

Félagatalið

Hið marglofaða félagatal er loks komið á pappír.  Félagatalið hefur þegar verið sent til
allra á höfuðborgarsvæðinu sem eru búnir að greiða félagsgjöldin.  Þá var félagatalið sent til allra
deilda út á landi milli jóla og nýárs.  Þeim mun væntanlega verða dreift til félagsmanna þar á
næstu fundum.

Kraftaverk

Túrbó!  Er það eitthvað út á skyr?  Þannig var ég eitt sinn spurður, þegar ég fór að ræða
um að setja túrbínu í bílinn minn.  Ófyrirgefanleg fáfræði spyrjandans varð kveikjan að þessari
grein.

Hagkvæmasta aðferðin til að auka afköst bílvélar eða brunahreyfils yfirleitt er að auka
súrefnisflæðið í gegnum hana.  Súrefni og eldsneyti blandast í ákveðnum hlutföllum.  Ef sett er
meira súrefni inn á vélina má augljóslega setja meira eldsneyti líka, sem hefur svo kraftmeiri
sprengingu í för með sér.  Þetta má setja í svokallaða kraftlíkingu.

Meira loft => meira eldsneyti => meiri kraftur.
Til eru ýmsar leiðir til að þvinga súrefni inn á vélina, og ætla ég hér á eftir að lýsa

stuttlega þremur hinum algengustu, kostum þeirra og göllum.

Túrbínur:  Túrbínum (afgasforþjöppum, turbochargers) má að nokkru leyti líkja við hárblásara.
Tæknin hefur þó séð til þess, að í staðinn fyrir margra kílómetra framlengingarsnúru er afgas
(púst) vélarinnar notað til að snúa túrbínunni.  Þegar talað er um túrbínu, er því í raun verið að
tala um tvær túrbínur á sama öxli.  Annari túrbínunni er komið fyrir á pústkerfinu, hún snýr
síðan hinni, sem sogar loft í gegnum lofthreinsarann og blæs því inn á vélina.  Túrbína sem gefur
þrýsting á bilinu 0,6 - 0.7 kg/cm2 getur aukið afköst bílvélar um 30% til 50%, sem er ágætt.
Díselvélar bregðast mjög skemmtilega við túrbínum; bruninn verður betri, og eldsneytisnotkun
getur minnkað um 10 til 20 hundraðshluta undir álagi.

Túrbínur snúast afar hratt (nokkra tugi þúsunda snún./mín.), enda þarf meðal bílvél
umtalsvert magn af lofti.  Á lágum snúningi vélar snýst túrbínan mjög hægt, og þegar gefið er
inn, tekur það smátíma fyrir hana að ná upp eðlilegum snúningshraða.  Þetta er kallað
túrbínudroll (túrbólag).  Lítið ber á þessu í þróaðri túrbínukerfum.

Í flestum túrbínukerfum er svokallaður yfirþrýstingsrofi, sem kemur í veg fyrir, að
þrýstingur inn á vélina verði of mikill.  Óbreytt vél þolir ekki öllu hærri þrýsting á vinnulofti, en
0,6 - 0,7 kg/cm2 ; hærri þrýstingur getur gereyðilagt vélina.



Blásarar:  Blásari (blower, supercharger) gegnir svipuðu hlutverki og túrbína, þ.e. að þvinga
meira loft inn á vélina en hún tekur við venjulega.  Meginmunurinn á túrbínu og blásara er
aðferðin, sem notuð er til að snúa þeim. Túrbína er, eins og áður er getið, knúin áfram af afgasi
vélarinnar, en blásarinn er tengdur með reim á sveifarás, þ.e. hann er beindrifinn.  Stjórna má
loftflæðinu með því að breyta stærð reimhjólanna.  Blásarinn snýst því ýmist hægar en vélin
(underdriven), hraðar (overdriven) eða á sama hraða.

Blásari ætlaður til daglegra nota gefur 40% til 50% aflaukningu, en svokallaðir
keppnisblásarar geta gefið mun meira. Lítil 8 strokka vél, breytt með keppni í huga, með blásara
getur gefið allt að 1500 hestöfl. Til að snúa blásara á slíkri vél þarf u.þ.b. 100 hestöfl.

Gleðigas (N2O):  N2O (tvíköfnunarefnisoxíð) var í upphafi 20. aldar aðallega notað af læknum
til svæfingar og er jafnvel notað enn í dag af tannlæknum.  N2O er í daglegu tali nefnt hlátursgas.

Í síðari heimsstyrjöld komust menn að því, að auka mátti afköst flugvélahreyfla verulega
með því að dæla gasi (N2O) í loftinntak þeirra.  Snillingar bílaiðnaðarins á 7. áratugnum gerðu
tilraunir með að dæla gasi inn á bílvélar, og hafa N2O-kerfi verið í stöðugri sókn síðan.

N2O sjálft brennur ekki, heldur losar það sig við súrefnið, sem blandast eldsneytinu.
Köfnunarefnið fer síðan út með afgasinu.

Að jafnaði er komið fyrir ramma undir blöndungnum, þar sem eru á víxl gasspíssar og
eldsneytisspíssar.  Í sumum tilfellum eru spíssarnir settir beint á soggreinina.

Vægt N2O-kerfi gefur um 50% aflaukningu, en keppniskerfi gefa mun meira. N2O gefur
aðeins skammtímaaflaukningu, því hver 5 kg endast aðeins í um 15 mín.  Því er oftast hafður
hnappur á gírstöng eða stýri, sem hleypir gasi inn á vélina, og er þá eins gott, að hnakkpúðar séu
á sætunum.

Nýtni:  Þegar túrbínur og blásarar þjappa saman lofti, hitnar það verulega.  Talað er um
adíabatíska nýtni, þ.e. hversu vel loftinu er þjappað saman án þess að hækka hitastig þess.  Þessi
nýtni er um 75% í túrbínum, en aðeins um 40% í blásurum.  Túrbína sem gefur 0,7 kg/cm2

þrýsting, hækkar hitastig vinnulofts vélarinnar um nærri 60°C.  Hið aukna loft, sem túrbínan
gefur, skilar sér ekki allt til vélarinnar vegna hins aukna hita í því, sem minnkar þéttleika þess.
Hækkun á hitastigi vinnulofts leiðir af sér óeðlilegan bruna eldsneytis, eykur líkur á
forsprengingum (kveikjubanki) og getur eyðilagt vélina með tímanum.  Auk þess má hugleiða
þessa þumalputtareglu:  Fyrir hverjar 5°, sem loftið hitnar, tapast u.þ.b. 1% af hestöflum.

Til að stemma stigu við þessu er reynt að kæla loftið.  Eðlilegast er að þjappa loftinu fyrst
saman og kæla það svo.  Til þess eru notaðir svokallaðir millikælar (intercooler), sem lækka
hitastig loftsins verulega, um 80% af því sem túrbínan hitaði það.  Millikælar eru yfirleitt aðeins
notaðir með túrbínum, en ekki blásurum, því að blásarar eru oftast settir beint ofan á loftinntak
vélarinnar, og því lítið svigrúm fyrir millikæli.

Að lokum má svo nefna skemmtilegan eiginleika N2O.  N2O er geymt í fljótandi formi í
þrýstikútum, og þegar því er sleppt lausu út í andrúmsloftið eða inn í vélina, kólnar það verulega.
Hitastig vinnuloftsins lækkar, og minna reynir á vélina.  Því eru ýmsar samsetningar mjög
vinsælar, t.d. túrbína-N2O og blásari-N2O.  Slíkar samsetningar geta verið mjög skemmtilegar.

Bjarni Gunnarsson



Sumarferð fjölskyldunnar

Á liðnu ári var farin sumarferð þar sem fjölskyldur félaga komu saman víðsvegar af
landinu og áttu saman gleðistundir.  Sú samkoma var í landi Húsafells í Borgarfirði og tókst með
ágætum.  Á komandi sumri er ákveðið að endurtaka skemmtunina og er ætlunin að koma saman
norðan heiða helgina 22.-23. júlí.  Eins og síðast verður samkoman haldin á aðgengilegum stað
svo ekki þarf tröllvaxna jeppa til að taka þátt í gleðinni.  Undirbúningur og umsjón með
samkomunni verður í höndum Eyjafjarðardeildar.  Nánari fréttir verða birtar síðar, en félagar alls
staðar á landinu eru minntir á að setja þessa helgi inn í sumarfríið og mæta til gleðinnar.

Árbúðir

Árbúðir eru í umsjón Helga Péturssonar og Eiríks Steinssonar í vetur.  Síminn hjá Helga
er 985-40576.  Allir sem ætla að nýta sér aðstöðuna í Árbúðum í vetur ættu að láta Helga eða
Eirík vita af sér.

Skálar

Nú þegar lýður að mesta ferðatíma jeppamanna, er ekki úr vegi að minna menn á að
athuga með skála áður en lagt er upp.  Sumir skálar eru læstir aðrir eru ekki það stórir að pláss
sé fyrir marga í gistingu.  Til að viss um að koma ekki að lokuðum eða fullum skálum er best að
hafa samband við umsjónarmenn skálanna áður en lagt er af stað.  Í næsta Setri er ætlunin að
vera með upplýsingar um hverja er hægt að ná í vegna hinna ýmsu skála, og væri gott að fá
upplýsingar frá félagsmönnum ef þeir hafa um slíkt.  Einig er vert að hafa í huga að taka tillit til
annara sem gista í sömu skálum og vera ekki með óþarfa hávaða og drykkjulæti.

Ritnefnd

Helgi Valsson hs: 562-0463 vs: 569-4199 fax: 552-2744
Ómar Sigurðsson hs: 553-0571  vs: 569-6062, email: omar@os.is
Bjarni Gunnarsson hs: 557-1479  vs: 985-28631

Sími Ferðaklúbbsins 4x4 að Mörkinni 6  568-4444

Munið eftir opna húsinu öll fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl. 20:00.


