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KTU
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behöver här en ensättning för våra Pg-rör, en upP finning ,

nu ar över t3ugo år gamma I och där Patentet -9++Bd.L u uti
aktiskt taget alla länder utom i USA. Vi har idag en hel

eI nYa rör, som är Patenterade eller tentsökta och sompa
tå1väLentligt bättne än Pg-roren. ue sålunda högre tem-

eraturer och högre syrakoncentrat ion utan bivenkningar '
'g-rören utvecklar i de tta fa}I klor.

Polyrönen ger
rören,
vikt.

vilket
dessutom högre energl- -P
särskilt meä hänsYn til

De elektrokemiska försöken pågår och
och vidare är vi 'sysselsatta med att
*u="tillverkning av rören' -Detta han
;å;;;;;, virkef är anredningen tirl
p"=E-*y"f."t fotk som 4 - 6 man redan
mönster Pa ror.

visar eoda resultat
rrtveckla maskiner för
hittills gått något
itt ,ri sätter in så
nu. Jag bifogar en de1

På startbatteniområdet börjar nu gummiL3ll?" ersättas av

plastkärl, =o*-.rionl att de ar fs : 30e" billigare"1Y?i-h:I
fördelen av fagrå-"iftt och genom att de är tunnväggrga mol -
liggör de väsentli.t hogre rc"f"t:-t"I"i:*Hil han amerikanarna
någna system för montering, mädu''' vi har egna oatent och

patentsökta idåär-. 
-f 

Amer]ka--i-,"" at*instonä etäUe-Union över

hälften av sin produktion i piastf<ärtcoh Gould har angett att
de bönjar en stär pnoduktio"i"Åiå;-i;5" andra företag vet vi
att utvecklingen går mycket snabbt ' Leverantörerna av halv-
automatiska maskiner för hops"äli"i"g har redan nu mycket

stora onden. Vi kan direkt båräkna aIt Vanta, som bestä}It
maskiner, bön i""ä'-i-proaur<tiå'] o* ett år" ' varf ör det är

ytterligt angeläget att vi ";;;";t 
marknaåsför våra konstruk-

tioner.Vårakonstruktioneruo,,,.""säkrareursjäIvurladd-
ningssynpunkt ån något -a1n1t system och möj liggör dessutom

mer helautomat iska produktionsmetoder'

,Beträffande indusil:ibatterier är vi redan i gå1e *:1 :i:t-
'verkning ," piå"ar.å"r "tr] vi räknar med att under de närmaste

månad.erna ha praktiskt taget "rr" traktionära kärl i plast '

Här kan ri o.r"ä";å-k;p;.it"t""r.ningar genom speciella
dubbelkärlsar:rangemang, som vi pateilsökt, Jag. bifogar j
prov såväI på';;:;;u"iitni-rtärr äom på traktionära kärl r
p1ast.
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år tillverkning av separa torer har gått långsammare än

be::äknat men Pr oduktionen, som påbörj ades efter semes t ern

f örbättr:at s stad l_ och vi ben åknar: att vara i en Pro-
kt io

gt
årtn motsvarande v et behov omkring årsskiftet'

ESSA är tiltverkade i PVC *ålr i och med att vi vill öka

temPera turen och sYravikten för att På så sätt få högre
kommer vi att börja exPerrm ent med användnrngpacitet_,

första hand av polyolefiner.I

PRODU KTUTVECK LING UNDERHALL SERIA BLYBATTERIER

Genom att vi sedan många år har patent Bå..:" antimonfri
;;;;ät;;ifå.,F." har aivånts ca sex år i ubåisbätterier)
har vr mol-Llgnet att införa antimonfnia batterien på alla
ilivlåi.ä;i;#äå;"1-io" stationära batterier betvder detta
att batt.rrur^J-nii" praktiskt taget- underhåIlsfria och

vi torde vana det endä företag i iarlaet'-?o* för när'varande

har. en sådan legering framme. Det andra alternativet är
b1y_kalcium, =åf, går".tt använda i stationära batterier,
som står i reserv, men som däremot i motsats till vår s.k.
Ä;;";:1;gering i"r. tår cykring, d'v's' regerbundna urladd-
ningar.

För tnaktionära batterier medför denna legering också väsent
liga fördelar såvä1 med avseend,e på tittsyn som på ström-
åtgång. Batterierna kan laddas *tä tu' 105% verkningsgrad i
stäIlet för 1I5so.

: För startbattenien betyder denna legening att man praktiskt
: taget helt sfipp.r vattenpåfyllning,. vilket är ganska rre-
i;;i"iionerande-äarsrilt i-vaimare länder och i mindre ut-
vecklade ranaen,-åå; servicen ö"er huvud taget är då1ig'

Här foreligger också mö3lighete:r tiII helt nya konstruk-
tioner dels gånå, Lomniiatloner med olika typer av nör och
plastförstänlningar, varför detta arbete intimt samman-

hänger- med vår rörtillverkning.

Det fordras ytterligare ingående undersökningar- på dessa

"y" l;;;ii;gä" såväI ur konrosions- som gjutbai:hetssyn-
punkt. Arbetei *å"t" bedrivas såväI på det praktiska som

på aet teoretiska P1anet.

Vi undei:söker också en helt ny typ av ackumulatorplattor '
som tillverka"-L""ii-"uerligt äv väfs.d massa och eventuell'c
valsade ga11er. I dessa kvårhålles massan av en mikroporös
plaststnuktun påminnande om våra separatoner och då massan
tasthåI1es av itasten har gallret eidast till uppgift att
l-eda strömmen och kan dänfön göras i en valfri legening,
exempelvis Astag.

Genom anpassning ti}l porstruktunen bö:: det vara möiligt
att få bättr;-;;";;;trrytti,ir-,g och denna nya typ av batteri
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bordedärförkombineradmedsi-ntil}verkningsmetod.k,,,^-.,
;;li;.;kas birligare även för: startbatterier, där de genorn

;iä;;;;;-pat"r"ä-underhåIlsfrihet skulIe kunna utgöra ett
verkligt genombrott för nya typer av startbatterier '

Därutöver är vi sysselsatta med helt slutna batterier
möjliga for anva"ä"i"g i^transportabla.verktyg och dylikt
rnen i forsta n"nä för ubåtsbatierier, där vi med en helt
uåtg.=f"i ackumulator skulle få en särstälrning '

,:iIONSMETODER BLVE A .la'TtrP TtrPrr !1 tf

Löpandearbetenpågårforattförbättr.aproduktionsmeto-
ä;;;" och vi unaäräoter här. även möiligheterna att taga
ii..r,u från företag som Globe-Union, även om vi tror att
våna egna metoder f,an utvecklas lika fordelaktigt utan de

nackdelar, som är förbundna med ett licensavtal'

Ett exempel på sådant arbete än granulering av oxider '
som skuIle kunna- ersätta våra sm6rjmassor 9"1^:f"tle betyd;
våsentligt lägre tillverkningskostnader- Vi håfler ocicsa

oå med numera patentsökta nyä rnetoder för: torrladdning
it 

"- 
åit få fram torrtaddade batterier med samma goda l:Y--

fitui som tidigare men tiII lägre kostnader. I torrladd-
,rir-,g.r, ingår äien ett nytt f ormeringsf örf arande ' som ut-
gör en belydande integrärande kostnåd i torrladdningspro-
cessen.

+ FENOMEN ORIENTERAD FORSKNING TUDOR KTH
frmrn Trn

bLIörf I t.Ll\an.N

PRODUKTUTVECKLING INNOVAT IONS-KARAKTÄP' BLYBATTEtrER

MARKNAD S ORIENTERAD SYSTEMUTVECKLITIG BLYBATTERIER

Här finns givetvis en mängd teoretiska arbeten men lag
vill endasl påtaIa det mest aktuellar -nämligen att-
väsentligt öi<.a batteriernas startförmåga.i kyla och
över huv[a taget få bättre massautnyttjlitg vid al]a
temperaturer. Här räknar vi med ett intimt samarbete meo

Innovat ion .

I och för sig är många av de arbeten som nämnts tidigare
av InnovationskaraktEr men vi har också möjligheter att
gå helt nya vägar, vilka for närvarande undersökes '

Batteriernas förhåIland.e vid Iaddning och de kapaciteter,
som ar möj1iga att taga ut efter en delladdning etc'
spelar "r.,-*yäk"t 

stor roII vid användning av bat-cerier
ovei: huvud taget. Vi håfter på med arbeten, som är direkt
nödvändiga föi våra ubåtsbatterier men som även har be-
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t-rdelse exemPelvis
åi<a ett eI-fordons

for att genom snabbladdning av batt3prc-i-
körsträcka.

1 \iV A BAmrrD Tfl)
,L -L Ll\r!r\ OCH SYSTEM

Utöver blybatterierna har vi nu bönjat göra olika under-
:åä;;r;;'på u":,.,rsrecelrer och hybrider- av bränsleceller,
d.v . s. syrgas- eller luftelektroäer kombinerad e mecj oli:<;r

äåiåff.iätiroaer. Här finns :u i första hand ett enonlht

iii"å"=å tt.= olika mariner raån därutöver tar vi fram ninire
'-in vara ldnp}:-ga att kombinera med blybat-Le-

:*;:"1'oli"'ol==, som vi o'u'f.[i; l;ä;-ÄiiÄ' 'aonai 'i
med att sätta in ett blybatteril som kontinuerligt IaOCas

med denna typ av batte'it", d'v's' bninsleceller eller
hybrider av- L:ränsleceller , .

Nol den,:f oi.tober 1968

ik Sundberg )E;


