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Hiilioksiidi — häkä — on erittäin myrkyllistä kaasua.
Muutamantunnin oleskelu huoneessa, jonka ilmassa on vain
0,2 °/o hiilioksidia, saattaa olla hengenvaarallista, ja jos
hiilioksiidipitoisuus on 0,5 %, saattaa kuolema seurata jo
muutamien minuuttien kuluttua.

Hiilioksiidi on hajutonta ja mautonta sekä väritöntä, jo-

ten sen olemassaoloa ei voida huomata ennen myrkytyksen

tapahtumista. Sen vuoksi:
Generaattoria ei saa sytyttää autotallissa eikä missään

muussakaan huoneessa.
Käynnistintuulettimen käydessä on hytin ovet pidettävä

avattuina. (Huomatkaa viralliset määräykset ohjevihko-

semme lopussa!)
Huolehtikaa, ettei kukaan ole kaasun poistoputken lähei-

syydessä sytytyksen aikana.
Muistakaa, että hiilioksiidi on kaasu, johon ei voida "tot-

tua".

Myrkytyksen ensimmäiset oireet: pään-

kivistys, pahoinvointi, huimaus, jota seuraa raukeus, väsy-

mys ja sen jälkeen liikuntakyvyttömyys: jäsenet herpaan-

tuvat ja sitten seuraa tajuttomuus.

Heti ensimmäisten oireiden ilmestyttyä on potilaan men-
tävä, tai jos hän ei enää siihen kykene, on hänet vietävä
raittiiseen ulkoilmaan. Jos potilas on jo menettänyt ta-
juntansa, on hänelle annettava raittiissa ulkoilmassa kii-
reellisesti tekohengitystä ja turvauduttava viivyttelemättä
lääkärin apuun.

Helsinki 1942. Maalaiskuntien Uiton Kirjapaino
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Puukaasutinlaitteista ja niiden huollosta sekä käytöstä
on julkaistu parin viime vuoden aikana joukottain käsikir-
joja; jokaista huomattavampaa kaasutinmerkkiä varten
erikseen ja lisäksi yleisluontoisia asiaa koskevia kirjasia.
Kaikissa näissä on selostettu myöskin sitä kemiallista pro-
sessia, mikä generaattorissa tapahtuu puun tai hiilen muut-
tuessa moottorin polttoaineena käytettäväksi kaasuksi.
Mainituista seikoista huolimatta on kuitenkin osoittautu-
nut tarpeelliseksi, että myöskin AKMO-kaasuttimesta jul-
kaistaan huoltokirjanen, jossa osittain kerrataan muissa
käsikirjoissa jo selostettuja asioita ja lisäksi selostetaan
AKMOn erityisiä ominaisuuksia kiinnittämällä erikoishuo-
miota tärkeimpiin käytössä huomioonotettaviin seikkoihin.

Yleistietoja AKMOn rakenteesta
ja sen toiminnasta.

Generaattori.

AKMOn generaattorin osat ja niiden tarkoitus selviävät
oheisista piirroksista selityksineen.

Generaattori (kuva 1) on kaksivaippainen jakaantuen

kahteen pääosaan. Yläosassa oleva sisävaippa on reijitet-
tyä levyä (1). Kun vastaava ulkovaippa pysyy jatkuvasti
suhteellisen kylmänä on rakenteen tarkoitus "kylmän pin-
nan" periaatteen mukaisesti liiallisen kosteuden poistami-
nen polttoaineesta. Tapahtumain kulku on seuraava:
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Kuva 1:

1. Reijitetty sisälevy.
2. Kaasun ulosottoaukko.
3. Puupilketila.
4. Haponkestävä sisä-

vaippa.
5. Alaosan ulkovaippa.

6. Hiiltymisvyöhyke.
7. Primäri-ilman etu

lämmityslaite.

8. Ilmasuuttimet.
9. Polttokammio.

10. Kuristusrenkaan muu
raus.

11. Kuristusrenkaan tiiviste
12. Kuristusrengas.
13. Arinalevy.
14. Pelkistynnisvyöhyke.

15. Tuhkatila.
16. Puhdistusaukko.
17. Paiamisvyöhyke.

19. Lauhdevedien poisto-
putki.

18. Ilmaventtiili.

20. Lauhdeveden kokooja-

kouru.
21. Täyttöaukon sulkulaite
22. Täyttöaukon kansi.

6



Kun polttoaine, puupilke, hiiltyy hiiltymisvyöhykkeessä
(6) palamisvyöhykkeessä (17) vallitsevan korkean lämmön
vaikutuksesta, muodostuu puussa olevastakosteudesta höy-
ryjä, jotka nousevat polttoainesäiliön yläosaan. Reikälevy-
vaipan (1) ja vastaavan ulkovaipan välissä on lämpötila al-
haisempi kuin itse polttoainesäiliön yläosassa ja siis myös
ilmanpaine alhaisempi. Tästä syystä tunkeutuu vesihöyry
sisävaipan reikien kautta vaippojen väliin ja tiivistyy ve-
deksi ulkovaipan viileällä pinnalla valuen alas kokooja-
kouruun (20) ja siitä vesilukolla varustetun vedenpoisto-
laitteen johtoputkea (19) pitkin pois generaattorista. Vesi-
lukkojärjestelmä — joka ei näy kuvasta — saa aikaan sen,
että lauhdevesi poistuu generaattorista myöskin moottorin
käydessä moottorin imun vaikuttamatta laitteen toimin-
taan.

Alempi sisävaippa (4) on ruostumatonta haponkestävää
levyä. Koko polttokammiojärjestelmä on sen varassa.
Pelkistymisvyöhykkeessä (14) muodostuva kaasu nousee
alemman sisävaipan ja vastaavan ulkovaipan (5) muodos-
taman tilan kautta kaasun ulosmenoaukkoon (2) myötä-

vaikuttaen samalla säiliön alaosassa olevan polttoaineen
lämmittämiseen ja siten tehostaen generaattorin toimin-
taa.

Polttokammion muodostavat seuraavat pääosat: Valettu
polttokammio (9), jossa ovat ilmasuuttimet (8). Kammion
sisäosaan on asennettu korkeaa kuumuutta kestävä erikois-
aineesta valettu kuristusrengas (12). Se on asennettu eri-
tyiseen uraan, johon se on tiivistetty aspestilla (11) ja muu-
rattu tulenkestävällä aineella (10) siten, ettei muuraus ole
kiinni kuristusrenkaassa. Kuristusrenkaan yläpuolelle
muodostuu (kuvassa 2 näkyvä) lämpöä eristävä kartiomai-
nen tuhkakerros (4), joka suojelee polttokammion arimpia
osia liiaksi kuumenemasta. Pelkistymisvyöhykkeen (14)
alla (kts. kuva 1) on arinalevy, "tuhkasiivilä" (13). Pala-
misessa tarvittava ilma, primäri-ilma, johdetaan poltto-
kammioon takaiskuläpällä varustetun venttiilin (18) kaut-
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ta ilman etulämmityslaitteeseen (7), jonka rakenne on sel-
lainen, että se jakaa ilman tasapuolisesti jokaiselle suutti-
melle. Tämän etulämmitysjärjestelmän tarkoituksena on
käyttää mahdollisimman tarkoin uudelleen kaasunmuodos-
tuksen hyväksi pelkistymisvyöhykkeestä virtaava lämpö,
joka muuten menisi aivan hukkaan.

Generaattorin toiminta.

Kun generaattori on tyhjennetty puhdistamista varten
tahi muista syistä tai jos generaattori on aivan uusi, täy-
tetään polttokammio kuivalla tasasuuruisella puuhiilellä
suuttimien yläpuolella olevan kartiomaisen osan yläreunaan
asti, niin että myös pelkästymisvyöhyke täyttyy kauttaal-
taan hiilellä. Sen jälkeen täytetään polttoainesäiliö kuivalla
puupilkkeellä täyttöaukkoon asti, niin että kansi saadaan
vaivatta kiinni. Kansi on huolellisesti suljet-
tava. Uutta polttoainetta, pilkettä, on lisättävä polttoai-
nesäiliöön sittenkun polttoaineen pinta on laskeutunut
puusäiliön puoliväliin tai vähän alemmaksi. Polttoainetta
ei milloinkaan saa polttaa loppuun, sillä generaattori viot-
tuu siitä.

Generaattoria sytytettäessä on ensin tarkistettava, että
sekotusventtiili on kiinni. Sitten avataan tuulettajan läp-
pä ja tuuletin käynnistetään. Kun tuuletin on käynyt jon-
kin aikaa, niin että putkijohdoista ja puhdistimista on
vanha kaasu poistunut, työnnetään sytytyskaukalo ilma-
venttiilin (18) päälle. Sytytyskaukalossa on petrooliin —

t.m.s. — kastettu aspestisydän, joka sytytetään. Tuuletti-
men imemä liekki kulkee ilmaventtiilin ja suuttimien kaut-
ta polttokammioon ja sytyttää siellä olevan hiilen. Muu-

taman minuutin kuluttua alkaa generaattorissa muodostua
käyttökelpoista kaasua, jonka tapahduttua moottori käyn-
nistetään. Huomautettakoon erityisesti, että Akmo-gene-
raattori kehittää hyvin nopeasti käyttökelpoista kaasua,
mutta siitä huolimatta on edullisempaa, että moottori
käynnistetään vasta sitten, kun kaasu todella on käyttökel-
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poista. Minuutti sinne tai tänne ei merkitse ajassa käy-
tännöllisesti katsoen mitään, mutta akkumulaattoreille ja
moottorille ovat liian aikaiset käynnistysyritykset tuhoisia.

Kaasunmuodostusprosessi.

Sen prosessin yksityiskohtainen tunteminen, jonka tu-
loksena on moottorin polttoaineeksi soveltuva "puukaasu",
ei ole puukaasuttimen huoltajalle ja käyttäjälle välttämä-
tön, mutta sen pääpiirteiden tunteminen on joka tapauk-
sessa eduksi. Sen vuoksi selostamme tässä vähän yksityis-
kohtaisemmin tapausten kulkua puupilkkeen muodostues-
sa kaasuksi.

Kun generaattori on sytytetty rupeaa suuttimia lähinnä
oleva hiilikerros palamaan. Palamisen tuloksena on hiili-
happo (CO2). Vähitellen alkavat myös alempana olevat
hiilikerrokset hehkua. Hiilihapon virratessa tämän heh-
kuvan hiilikerroksen läpi tapahtuu n.s. pelkistymisilmiö:
hehkuva hiili ottaa hiilihapolta toisen happiatomin ja jä-
lelle jää häkäkaasu (CO). Näin on muodostunut kaasua,
joka sopivasti ilman kanssa sekoitettuna on herkästi syt-
tyvää ja palavaa. Hiilikerroksen, s.o. pelkistysmisvyöhyk-
keen, jonka läpi hiilihappo kulkee, pitää olla riittävän vah-
van ja tiheän, että hiilihappo voisi kokonaan pelkistyä
häkäkaasuksi. Lisäksi vaaditaan, että hehkuvan hiiliker-
roksen, siis pelkistymisvyöhykkeen, lämpötila on huomat-
tavan korkea, ainakin 700° — 800° C.

Häkäkaasun lisäksi valmistaa generaattori samalla mui-
takin kaasuja. Merkityksellisin näistä muista kaasuista on
vety (H 2). Tätä kaasua muodostuu seuraavissa olosuhteis-
sa: Generaattorin polttoaine, puupilke, ei milloinkaan ole
eikä saakaan olla kokonaan vapaa vedestä. Polttoaineen
palaessa muuttuu vesi höyryksi, ja kun höyry sitten kul-
kee hehkuvan hiilikerroksen läpi hajaantuu se, vesihöyry,
alkuaineisiinsa vedyksi ja hapeksi, joista vety seuraa kaa-
suvirtausta ja happi yhtyy hiileen pelkistyen häkäkaasuksi.
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Vesihöyryn hajaantuminen kaasuksi vaatii n. 1400° lämpö-
tilan. Paitsi vety- ja häkäkaasua muodostuu generaatto-
rissa lisäksi typpeä (Ni>) (joka on palamaton kaasu ja sel-
laisena suorastaan vanhingollinen), erilaisia hiilivetyjä,
joiden paljous on riippuvainen polttoaineen laadusta ja
generaattorin rakenteesta — aivan kuten on laita myöskin
häkä- ja vetykaasujen paljouden.

Sitä mukaa, kuin hiilikerros suuttimien kohdalla pa-
laa, kuumenee myös tämän palamisvyöhykkeen (kuva
2 nuoli 3) yläpuolella oleva polttoaine siinä määrin, että
se, kuten jo on huomautettu, hiiltyy, n.s. kuivatislaantuu
hiileksi. Tämä hiiltymisvyöhyke (2) ulottuu reunoiltaan
suunnilleen suuttimien yläpuolella olevan kartion yläreu-
naan muodostaen generaattorin keskelle eräänlaisen hiil-
toholvin, jonka huippu on reunoja korkeammalla. Gene-
raattori toimii siis samalla myös miiluna.

Edellä kerrottu hiilto-, palamis- ja pelkistymisprosessi
vaatii suuren määrän lämpöä. Generaattori on sen vuok-
si suunniteltava sellaiseksi, että lämmön poistuminen siitä
olisi mahdollisimman pieni. Akmossa tätä periaatetta
on pyritty toteuttamaan m.m. siten, että sitä lämpöä, joka
poistuu kaasuvirtauksen mukana pelkistymisvyöhykkeestä,

Kuva 2:

1. Puupilkettä.
2. Hiiltymisvyöhyke.
3. Palamisvyöhyke.
4. "Tuhkaeristys".
5. Pelkistymisvyöhyke.
6. Tuhkatila.
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Kuva 9. — Laitteet kuorma-autoon asennettuna.
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käytetään hyväksi palamisvyöhykkeessä tarvittavan ilman
etulämmitykseen. Tätä tarkoitusta varten on rakennettu
erittäin tehokas etulämmityslaite (7 kuvassa 1), jota jo
edellä selostettiin. Näin käytetään uudelleen kaasunmuo-
dostusprosessin hyväksi se lämpö, joka muuten menisi ko-
konaan hukkaan. Akmon kaksivaippainen rakenne tekee
lisäksi mahdolliseksi, että vielä sitäkin lämpöä, joka jää
jälelle palamiseen tarvittavan ilman etulämmityksestä,
käytetään hyväksi polttoaineen "etulämmitykseen", siten
että tämä vielä lämmin poistuva kaasu ympäröi polttoai-
nesäiliön alapäätä, kuivaa ja osittain hiiltääkin puuta,
edistäen siis sekin kaasunmuodostusprosessia.

Puhdistin- ja jäähdyiinlaitteet.
Läpäistyään pelkistymisvyöhykkeen ja poistuessaan tä-

män jälkeen generaattorista on kaasu melkoisen likaista:
voimakkaan imun vaikutuksesta imeytyy kaasuvirran mu-
kana tuhkaa, hiilipölyä, jopa pienempiä hiilenpalasiakin,
jonkinverran vesihöyryä y.m. Nämä vieraat ainekset on
siitä poistettava ennenkuin kaasu kelpaa moottorissa käy-

tettäväksi.

Pyörrepuhdistin.

Ensimmäinen puhdistusvaihe tapahtuu Akmossa jo itse
generaattorissa. Kun kaasu joutuu nousemaan etulämmi-
tyslaitteen ohitse generaattorin alaosan sisä- ja ulkovai-
pan rajoittaman tilan kautta ylhäällä olevaan kaasun ulos-

ottoaukkoon (2 kuvassa 1), vapautuu kaasu noustessaan
mainittua suhteellisen väljää tilaa ylöspäin raskaimmista
kiinteistä aineista. Heti generaattorista poistuttuaan joh-
detaan kaasu erikoisrakenteiseen erityisen tehokkaaksi
osoittautuneeseen pyörre- eli karkeapuhdistimeen, joka
erottaa kaasuvirtauksesta suurimman osan sitä seuran-
neista kiinteistä epäpuhtauksista.
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Kuva 5.Kuva 3. Kuva 4.

Kuva 3 esittää Akmo-pyörrepuhdistimen osittain avat-
tuna, kuva 4 puhdistimen alakartion siipineen ja vastus-
levyineen (osittain avattuna) ja kuva 5 puhdistimen halki-
leikkauksen kaaviollisesti esitettynä.

Puhdistin toimii seuraavasti: Moottorin imu vetää kaa-
sua putken 1 kautta putkesta 2 puhdistimeen. Kun putki
2 on kiinnitetty puhdistimeen tangenttiaalisesti, joutuu
kaasu puhdistimeen virratessaan voimakkaaseen pyörre-
liikkeeseen puhdistimen ylhäältä alaspäin laajenevan kar-
tion sisällä kaasua raskaimpien osasten — epäpuhtauksien
— pyrkiessä seinämää vastaan. Pyörreliike kiihtyy erityi-
sesti vielä sen johdosta, että putki 2 on kuristettu puhdisti-
meen avautuvasta päästä. Kun puhdistimen yläosa on
alaspäin laajeneva kartio, hakeutuu kaasun pyörreliike hy-
vin jyrkässä kierteessä alaspäin kunnes se joutuu alaspäin
suppenevaan kartioon, joka on varustettu erityisillä siivil-
lä, jotka toimivat osittain kaasupyörteen ohjaajina ja osit-
tain sen jarruna kunnes kaasua seuranneet epäpuhtaudet
ohjautuvat suppenevan kartion alapäässä olevan vastus-
levyn — jonka tehtävänä on vastapyörteen, t.s. varsinaisen
sykloonin ehkäiseminen — reunojen yli puhdistimen ala-
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osaan noki- eli roskasäiliöön. Epäpuhtaudet poistetaan
määrättyjen ajokilometrien jälkeen puhdistimen alaosassa
olevan aukon kautta pois. Puhdistimen kannessa on vielä
kierretulpalla suljettava aukko, jonka kautta puhdistin
voidaan tarvittaessa huuhdella vesisuihkulla puhtaaksi.

Teknillisen korkeakoulun laboratoriossa suoritetuissa ko-
keissa on todettu, että puhdistimen teho oli 98—98,5 paino-
prosenttia riippumatta moottorin kierrosluvusta. Puhdis-
tusteho voi olla vieläkin suurempi jos puhdistettava kaasu
johdetaan puhdistimeen kuumana. Sen vuoksi on Akmo-
pyörrepuhdistin asennettava aina mahdollisimman lähelle
generaattoria siten, ettei auton liikkuessa syntyvä ilma-
virtaus pääse sitä jäähdyttämään. Erityisesti on myös
muistettava, ettei puhdistimesta lähtevää johtoputkea
asenneta siten, että sen seinämiin pelkistyvä vesi pääse
valumaan puhdistimeen. Varsinkaan ei kaasunj äähdytin-
tä saa asentaa siten, että siihen kerääntyvä vesi pääsee
puhdistimeen.

Sattuneiden tapausten johdosta huomautamme vielä,
ettei pyörrepuhdistimen alkuperäistä pyörresuuntaa saa
muuttaa, sillä jos niin tapahtuu, menee puhdistimen koko
järjestelmä sekaisin, sillä tällaisissa tapauksissa olisi myös
puhdistimen ohjaussiipien asento muutettava.

Kaasun jäähdytm.
Pyörrepuhdistimesta johdetaan kaasu jäähdyttimeen.

Poistuessaan generaattorista on kaasun lämpötila noin 300
—350° C. Kun kuuma kaasu vaatii paljon tilaa jäähdy-
tettyyn kaasuun verrattuna, on se tästä ja muista syistä
saatava heti pyörrepuhdistimen jälkeen jäähdytetyksi. Esi-
merkkinä mainittakoon, että saman paineen alaisena vaatii
kaasu, jonka lämpötila on 272° C, kaksi kertaa niin suuren
tilan, kuin jos lämpötila on 0° C. Kun kuuman kaasun
johtaminen moottoriin edellyttäisi hyvin väljästi mitoitet-
tuja johtoputkia ja kun moottorin täyttösuhde kuumalle
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'■■ kaasulla muodostuisi huonoksi, on kaasu siis jo näistäkin
syistä jäähdytettävä.

Osittainen jäähdytys tapahtuu jo pyörrepuhdistimessa,
mutta varsinaisesti se tapahtuu kuitenkin jäähdyttimessä,
joka Akmo-järjestelmässä on tunnettua litteäputkimal-
lla, ja jatkuu sitten vielä hienopuhdistimissa, johtoput-
kistossa, vedenerottimessa ja vihdoin sekotusventtiilissä
kun kaasuun sekotetaan viileätä ulkoilmaa.

Jäähdytin on säännöllisin väliajoin puhdistettava aukai-
semalla sen päissä olevat luukut ja käyttämällä tarkoituk-
seen soveltuvaa teräsharjaa. Luukut on aina erittäin huo-
lellisesti suljettava, niin ettei niihin jää minkäänlaista vuo-
toa.

Hienopuhdistimet

Jäähdyttimestä johdetaan kaasu puulastuvillapuhdisti-
meen ja siitä edelleen puunappulapuhdistimeen, joiden ra-
kenne ja toiminta kaivannee lähemmän selostuksen.

Kuva 6 esittää yhdistetyn puulastuvilla- ja puunappula-
puhdistimen. Kaasu johdetaan puhdistimeen sen alaosassa
olevan putken kautta. Tämä alaosa toimii samalla myös
vedeneroittimena, josta vesi laskuhanan kautta lasketaan
pois. Tämän jälkeen kaasu virtaa kahden verkkopohjan
välissä olevan puulastuvillakerroksen lävitse. Pölyhiukka-
set tarttuvat tällöin kosteaan puulastuvillakerrokseen (2).
Puulastuvilloja puhdistimeen pantaessa on erityisesti huo-
lehdittava, että tiukkuus on mahdollisimman tasainen, niin
että kaasu joutuu kulkemaan tasaisesti ja kauttaaltaan
kerroksen lävitse löytämättä mitään väljempiä kanavia.

Puhdistimen yläosassa on toinen puhdistintila samoin
kahden verkkopohjan välissä (1), joka on täytetty säkki-
kankaiseen pussiin pakatuilla puunappuloilla. Kun nap-
pulat ovat suhteellisen pieniä, on niiden pintojen summa
hyvin suuri, ja kun niiden pinnat ovat lisäksi sopivan kar-
keat, tarttuu niiden höyrystä kosteisiin pintoihin helposti
kaasussa ehkä vielä olevat hienommat epäpuhtaudet.
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Kuva 7 esittää erillistä puunappulapuhdistinta. Kuorma-
autoissa ovat puulastuvilla- ja nappulapuhdistimet,taval-
lisesti erillisinä, kun taas linja- ja henkilöautoissa ne ta-
vallisesti ovat yhdistettyinä. Kun erillisten puhdistimien
rakenne, niinkuin kuvista selviää, ei periaatteellisesti eroa
yhdistetystä, soveltuu yhdistetystä puhdistimesta esitetty
selostus niihinkin.

Kuva 7.Kuva 6.

Puulastuvillat ja puunappulat on määräajoin huolelli-
sesti puhdistettava ja tarpeentullen uusittava.

Vedeneroitin.

Nappulapuhdistimesta johdetaan kaasu erilliseen veden-
eroittimeen, joka on asennettava mahdollisimman lähelle
moottoria kaasujohdon alimpaan kohtaan, niin että putkiin
vielä kenties tiivistynyt vesi tulisi mahdollisimman tar-
koin poistetuksi kaasusta ennen kun se johdetaan moot-
toriin. Vedenerottimen alapäässä olevan hanan kautta
lasketaan sinne kerääntynyt vesi sopivin väliajoin pois.
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Sekotusventtiili.

Vedeneroittimesta johdetaan kaasu ilmanpuhdistimellä
varustetun sekotusventtiilin kautta moottoriin. Sekotus-
venttiilin rakenne ja sen käyttö ei kaivanne yksityiskoh-
taisempaa selitystä, sillä jokainen automies tutustuu sii-
hen ja sen käyttöön helposti.

Käynnistimin uri.

Akkumulaattorivirralla toimiva käynnistinimuri kytke-
tään edellämainitusta vedeneroittimesta lähtevään erilli-
seen imurin putkijohtoon, johon imupuolelle asennetaan
imurin sulkuläppä. Imurin poistoputki on asennettava si-
ten, etteivät poistuvat kaasut aiheuta myrkytystapaturmia.

Traktorilaitteita varten on suunniteltu erityinen käsin
pyöritettävä, kuulalaakereilla varustettu imuri, joka on
käytännössä osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi, kes-
täväksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

Johtoputkisto.

Parhaimmat ja tarkoituksenmukaisimmatkin puhdisti-
met aiheuttavat huomattavan vastuksen kaasuvirtaukselle,
mikä alentaa moottorin tehoa. Samoin aiheuttavat liian
ahtaat ja mutkikkaat kaasujohdot huomattavan suuren
vastuksen. Sen vuoksi on johtoputket mitoitettava riittä-
viin suuriksi ja kaikkia tarpeettomia mutkia on vältettävä.
Saadaksemme näiden seikkojen merkityksestä selvän käsi-
tyksen esitämme seuraavan esimerkin:

3,5 litran henkilövaunun moottori imee, kun sen kiito on
60 km/t, noin 1,500 litraa kaasua minuutissa generaattoris-

ta. Tämä kaasu virtaa putkessa, jonka sisähalkaisija on
1%", 22 m/sek, mutta jos putken halkaisija on 2W, ale-
nee nopeus — ja samalla myös vastus — 8,2 m/sek. Jos
johtoputken halkaisija on 3", laskee nopeus edelleen, niin
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Kuva 8 Pisteillä merkitty putki muodostaa pahan vesilukon — siten ei
saa johtoputkea asentaa.

että se on vain 5,5 m/sek. Virtausvastus nousee nopeuden
kuutiolla. Tästä selvinnee jokaiselle johtoputkien poikki-
pintojen merkitys.

Johtoputkistoa asennettaessa on kiinnitettävä erikois-
huomiota myös siihen, että putkiin ei muodosteta mitään
alaspäin taivutettuja mutkia, joihin muodostuu vesilukko
(kuva 8). Vesilukon olemassaolo saa aikaan mitä haitalli-
simpia ilmiöitä käynnistyksessä ja itse käytössäkin: käyn-
nistettäessä pysyy kaasu vesihöyryisenä eikä syty, vaikka
olosuhteet muuten edellyttäisivät hyvää kaasumuodostus-
ta, käynnistimen poistoputkessa kuuluu tämän tästä "pos-
sauksia" ja käytössä siitä on monenlaisia haittoja. Tal-
vella vesilukko jäätyy helposti, ja sen sulattaminen on vai-
kea. Jos tällaisia "pusseja" ei millään ehdolla joissakin
tapauksissa voida välttää, on niihin asennettava laskuhana
vedenpoistoa varten. Usein menetellään myös siten, että
putkeen porataan aukko, joka jätetään jatkuvasti avoi-
meksi, niin että vesi pääsee sen kautta poistumaan moot-
torin seistessä. Tällaisesta aina avonaisena olevasta aukos-
ta seuraa kuitenkin vaara, että kaasuun sekottuu niin pal-
jon ilmaa, että kaasu muuttuu syttyväksi ja seurauksena
voi olla tuhoisa räjähdys. Tästä syystä ei aukko missään
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Kuva 10. — Kaasutinlaitteet henkilöautoon asennettuna.
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tapauksessa saa olla läpimitaltaan 5 mm suurempi ja se-
kin ehdolla, että puhdistimet ja johtoputket ovat muualta
täysin tiiviit, niin ettei kaasuvirtaan pääse muualta, kuin
mainitusta aukosta, tuoretta ilmaa.

Erityisesti huomioonotettavaa.
Polttoaine.

Polttoaineen laadun merkitys kaasukäytössä on paljon
suurempi, kuin yleensä luullaan. Polttoaineen tulee olla
tervettä ja ehdottoman puhdasta, vapaata vieraista aineis-
ta, sen tulee olla tasasuuruisina, noin tulitikkulaatikon
kokoisina tai vähän suurempina kappaleina, pilkkeenä.
Sen tulee olla myös sopivan kuivaa. Ilmakuiva puu on
yleensä liian märkää. Se sisältää tavallisesti noin 30—40
painoprosenttia vettä. Puupilkkeen tulee olla niin kuivaa,
että se sisältää korkeintaan noin 20—25 painoprosenttia
vettä. Pilke on valmistettava lehtipuusta. Puun kuori,
ainakin koivun, on pilkkeestä erotettava.

Generaattoria valittaessa

on muistettava, että generaattorin suuruussuhteet ja eten-
kin sen tulipesän kuristuskohdan halkaisija on oikeassa
suhteessa auton moottorin suuruuteen — tehoon —, jossa
yhteydessä on otettava huomioon myös auton käyttötarkoi-
tus: ajetaanko sillä lyhytmatkaisia kaupunkiajoja, tavallis-
ta maantieajoa vaiko raskasta pitkänmatkan maantieajoa.
Moottorin tehoon verrattuna kevyessä lyhytmatkaisessa
kaupunkia jossa tulee kuristuskohdan halkaisijan olla suh-
teellisen pienen ja päinvastoin raskaassa maantieajossa

vastaavasti suuremman. Jos mainittu halkaisija on liian
suuri, on seurauksena, että lämpötila ei mainitussa koh-
dassa muodostu riittävän korkeaksi — n. 1400° C ja kaa-
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suksi hajaantumattomia tervahöyryjä pääsee putkijohtoi-
hin kaikkine tunnettuine vahingollisine seurauksineen.
Mutta jos halkaisija on liian pieni, on siitäkin erittäin va-
hingollisia seurauksia sen johdosta, että lämpötila nousee
liian korkeaksi. Mainituista syistä varotetaan mitä va-
kavimmin, että Ak m on tulipesän kuristusko h-
dan halkaisijaa ei saa millään taval-
la ilman yhtiön lupaa muuttaa.

Edelläkosketeltujen seikkojen selvittämiseksi kerratta-
koon tässä vielä, että puun hiiltyessä kehittyy tervaa ja
erilaisia organisia happoja, jotka ovat generaattorille ja
moottorille erittäin vaarallisia. Kaasun mukana imeyty-
vät nämä terva- ja happohöyryjen muodossa tulipesän pa-
lamis- ja pelkistysvyöhykkeisiin, joissa ne on mainituista
syistä saatava välttämättömästi hajoite tuiksi. Akmon
polttokammio onkin suunniteltu sellaiseksi, että siinä ke-
hittyy, jos annettuja ohjeita tarkoin noudatetaan, sopivan
korkuinen lämpö, jossa mainitut terva- ja happohöyryt ha-
jaantuvat hyödyllisiksi kaasuiksi.

Teho.

Teoreettisten laskelmien mukaan kaasukäytössä saadaan
noin 70 % bensiinitehosta. Käytännössä on asianlaita kui-
tenkin usein toisin. Ainoastaan poikkeustapauksissa —

kun generaattorin suuruussuhteet moottoriin verrattuna
ovat oikein määrätyt, kun polttoaine on ensiluokkaista ja
laitteet muutenkin oikein suunnitellut ja hyvin huolletut
sekä kun moottori on erityisen hyvin sopi-
va, esim. suurisylinterinen — voidaan saada 70—75 % ben-
siinitehosta. Tällöin eivät putkijohdot ja puhdistimet saa
muodostaa mitään tarpeettomia vastuksia kaasuvirtauk-
selle. Tämä tehon aleneminen bensiinikäyttöön verrattu-
na johtuu puukaasun alhaisemmasta lämpöarvosta. Las-
ketaan, että puukaasu-ilmaseoksen lämpöarvo on noin 625
kgkal'm 3 bensiini-ilmaseoksen vastaavan arvon ollessa 830.

21



Puristussuhde.

Puukaasu kestää huomattavasti korkeamman puristuk-
sen kuin bensiinikaasu. Puristusta kohottamalla voidaan-
kin puukaasusta saatavaa tehoa huomattavasti kohottaa.
Bensiinikäyttöä varten rakennettujen moottorien puristus-
suhdetta ei eri syistä kuitenkaan voida korottaa kuin kor-
keintaan l:8:aan, vaikka puukaasu kestäisikin huomatta-
vasti korkeamman puristuksen.

Sytytystulpat.

Kun puukaasun lämpöarvo, kuten edellä huomattiin, on
alempi kuin bensiinin ja kun puukaasu palaa hitaammin,
tuntuisi luonnolliselta, että sytytystulppien pitäisi olla puu-
kaasukäytössä huomattavasti pehmeämmät. Niin ei asian-
laita kuitenkaan ole. Kun nimitt. puukaasukäytössä koro-
tetaan pufistussuhdetta huomattavasti, vaikuttaa tämä
päinvastaiseen suuntaan sytytystulppien valinnassa. —

Tulppien kärkivälin määritteleminen on yhtä tärkeä toi-
menpide. Yleensä kärkivälien tulee olla 0,3 — 0,4 mm. Jos
sytytystulpat ovat märät, saattaa siihen olla syynä liian
suuri kärkiväli. Jos tulpat aiheuttavat etusytytyksiä, on
ne vaihdettava sellaisiin, jotka kestävät enemmän kuu-
muutta; jos ne likaantuvat, on ne vaihdettava sellaisiin,
jotka kestävät vähemmän kuumuutta.

Puukaasun palamisnopeus on huomattavasti hitaampi
kuin bensiinikaasun. Tästä syystä on sytytys kaasukäy-
tössä järjestetty huomattavasti aikaisemmaksi. Moottorin
sytytys säädetään käsisäädöllä ja on säätö aina pidettävä
riittävän aikaisena sekä opittava asettamaan oikealle koh-
dalle myös moottoria käynnistettäessä. On muistettava, että
puukaasun palamisnopeus vaihtelee polttoaineen laadun
vaihtelun mukaan; tästä syystä on myös sytytyksen sää-
töä muutettava.

Sytytyksen säätö.
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Tärkeimpiä käyttöohjeita.
Moottorin tulee olla kunnossa!

On tavallista, että menneitä hyviä aikoja muistellaan
varsinkin pulakausina liian ihanteellisina. Tästä syystä
on paikallaan muistuttaa, että moottorit "reistailivat" ben-
siinikäytönkin aikana. Kun moottori ei bensiinikäytön ai-
kana käynnistynyt tai kun se pysähtyi matkalla, niin syn-
tipukkina pidettiin tavallisesti moottoria. Nykyisin sen si-
jaan ei samanlaisissa tapauksissa pidetä moottoria ensisi-
jaisena syypäänä, vaan kaasutinlaitteita — erittäin
usein aivan aiheettomasti.

Jos halutaan, että auto liikennöi puukaasukäyttöisenä-
kin moitteettomasti, pitää: 1) moottorin kaikkine siihen
kuuluvine laitteineen olla hyvässä kunnossa; 2) kuljetta-
jan tulee olla tehtäviensä tasalla; 3) puupilkkeen tulee olla
annettujen ohjeiden mukaista; ja 4) kaasutinlaitteet on
huollettava ohjeiden mukaisesti.

Täyttö.

Kun tyhjää generaattoria täytetään polttoaineella, on
polttokammio ensin täytettävä hiilellä jonkin matkaa suut-
timien yläpuolelle asti. Hiilen tulee olla ehdottoman puh-
dasta ja kuivaa sekä tasasuuruista, noin peukalonpään ko-

Kuva 11
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koista hyvin hiillettyä koivuhiiltä. Hiilen joukossa ei saa
olla hiilimurskaa. Hiilikerroksen päälle kaadetaan puupil-
kettä säiliö täyteen.

Käynnistys.

Generaattoria sytytettäessä on aina muistettava, että on
parempi antaa tuulettimen käydä vähän kauemmin, kuin
välttämättä olisi tarpeellista moottorin käynnistämiseksi,
niin että kaasunmuodostus ehtii riittäväksi. Jos moottori
ei käynnisty parilla kolmella ensiyrityksellä, on parasta
käynnistää tuuletin uudelleen; tuuletin on paljon tehok-
kaampi saamaan aikaan hyvän ilmavirtauksen tulipesässä
ja tarvitsee paljon vähemmän sähkövirtaa. Epäonnistu-
neilla käynnistysyrityksillä tyhjenee 6 voltin akkumulaat-
tori noin 6 minuutissa, mutta tuuletin saa sen sijaan pyö-
riä useita tunteja tyhjentämättä akkumulaattoria. — Moot-
toria käynnistettäessä on joka suhteessa edullista, et-
tei sitä heti sen käynnistyttyä kiihdytetä tarpeettomasti,
vaan päinvastoin annetaan sen käydä ennen kytkentää
suhteellisen korkealla, mutta tasaisella kierrosluvulla tyh-
jäkäyntiä.

Lyhyet pysähdykset.

Lyhyiden, ajon aikana tapahtuvien pysähdysten jälkeen,
jos moottori myös on ollut pysähdyksissä, käynnistyy moot-
tori yleensä helposti ilman tuuletinkäyttöä. Tällaisissa
tapauksissa on kuitenkin muistettava, että moottoria on
käytettävä jonkin aikaa auton seistessä, että kaasunmuo-
dostus ehtii kehittyä riittävän voimakkaaksi. Moottorin
oltua pysäytettynä pitemmän aikaa on aina edullisinta
käyttää ennen käynnistystä tuuletinta. Polttoaineen ko-
hennusta ei saa unohtaa.

Tyhjäkäynti auton seistessä

Jos moottorin annetaan käydä pitemmän aikaa auton
seistessä, on n.s. holvautumisvaara ilmeinen: palamisvyö-
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hykkeen yläpuolelle muodostuu holvikatos, joka estää polt-
toaineen valumasta tulipesään, ja seurauksena on kaasun-
muodostuksen heikkeneminen, minkä lisäksi tulipesä kuu-
menee liikaa, ja moottori pysähtyy. Tällaisissa tapauksis-
sa on "holvaus" ehdottomasti kohennettava, ja sen jäl-
keen on käytettävä tuuletinta kunnes kaasunmuodostus tu-
lee jälleen normaaliseksi, ja vasta sen jälkeen käynniste-
tään moottori. Kohentaminen suoritetaan täyttöaukon
kautta erikoisella kohennusraudalla. Kohennus on suori-
tettava ehdottoman varovaisesti siten, että generaattorin
sisäosat eivät vahingoitu eikä pilkettä pääse palamis- ja
pelkistymisvyöhykkeisiin.

Tasainen kierrosluku.

Kaasun kehitys on riippuvainen moottorin kierrosluvus-
ta. Tästä syystä on moottorin kierrosluku ajon aikana py-
rittävä pitämään suunnilleen samana. Jos kierrosluku
alenee esim. mäkeä noustessa, heikkenee samalla myös
kaasunmuodostus. Vaihtaminen on siis aina suoritettava
riittävän ajoissa. Jos kuljettaja on kaasukäyttöön tottu-
maton, on tyhjäkäynti säädettävä suhteellisen nopeaksi,
ettei moottori pysähdy tai "onnahtele" vapaakäynnissä tai
vaihdettaessa. Tottumuksen mukaan voidaan sitten tyh-
jäkäynnin kierroslukua alentaa.

Generaattori ei ole mikään säästölipas, vaan suuri tuh-
lari. Se antaa sitä paremman tehon mitä enemmän sitä
rasitetaan — tietyissä rajoissa. On sen vuoksi aina muis-
tettava, että jyrkkää nousua lähestyttäessä on generaatto-
ria rasitettava tavallista enemmän jo suoralla tasaisella
ajettaessa, niin että se antaisi mahdollisimman hyvää kaa-
sua mäkeä noustaessa. Samoin on muistettava, että moot-
torin annetaan "vetää" myös alamäkeä, varsinkin vähän
pitempää alamäkeä ajettaessa, jos alamäkeä seuraa heti
välittömästi nousu. Kaasunmuodostusprosessia ei saa
päästää alamäessäkään heikkenemään. Kaasua ei voida
varastoida, säästää.
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Sääntö, josta ei saa tinkiä:

Aamuisin ennen generaattorin sytyttämistä on tuuletin-
ta käytettävä muutaman minuutin ajan ja sen jälkeen au-
kaistava täyttöaukon kansi muutamaksi kymmeneksi se-
kunniksi. Näin menetellen saadaan putkijohdoista, puh-
distimista ja polttoainesäiliöstä mahdollinen vanha kaasu
poistetuksi. Varmemmaksi vakuudeksi on lopuksi heitet-
tävä palava tulitikku "pönttöön". — Jos tässä esitettyä
sääntöä ei noudateta — kuten valitettavasti usein tapah-
tuu —, voi seurauksena olla mitä tuhoisin räjähdys. Va-
hinko ei tällaisissa tapauksissa rajoitu läheskään aina lait-
teen särkymiseen ja säikähdykseen, vaan tuloksena voi olla
myös ihmishenkien menetys.

Varoitus!
Generaattorin alapäässä pelkistymisvyöhykkeen ja tuh-

kasäiliön korkeudella olevia kierreluukkuja ei saa aukaista
generaattorin kuumana ollessa, sillä aukosta sisäänvirtaa-
va kylmä ilma saa aikaan tulipesän valetussa osassa no-
pean jäähtymisen, ja seurauksena voi olla halkeamien syn-
tyminen valuosaan.

KAASUTINLAITTEIDEN PÄIVITTÄINEN HUOLTO.

Joka päivä ajon päätyttyä on
poistettava tuhka generaattorista,
samoin pyörrepuhdistajasta, sykloonista
laskettava vesi pois hienopuhdistimista ja vedenerotta-

jasta,
huuhdottava puunappulapuhdistimen nappulat puh-

taiksi.
Puulastuvilla on puhdistettava aina 300—500 km ajon

jälkeen ja tarpeen vaatiessa uusittava.
Jäähdytin on puhdistettava aina noin 1,000 km ajon jäl-

keen.
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Automaattisen vedenpoistolaitteen vesilukko on puhdis-
tettava tarpeen vaatiessa siihen kokoontuneesta tervasta
tyhjennysaukon kautta, minkä jälkeen vesilukko on täy-
tettävä vedellä, sillä jos se jätetään tyhjäksi, niin se ei
toimi.

TRAKTORI- JA VENEKAASUTTIMET.

Kaikki se, mitä edellä on esitetty, koskee myöskin trak-
tori- ja venekaasuttimia. Kumpikin niistä on rakenteel-
taan pääasiassa samanlainen, kuin Akmo-autokaasutin.
Trakto'rikaasuttimen puhdistimetkin ovat aivan samanlai-
set. Jäähdytin eroaa jonkin verran; ainoastaan käynnis-
tysjärjestelmä eroaa huomattavammin. Venekaasuttimen
eroavaisuudet johtuvat samoin etupäässä sen erilaisesta
käyttötarkoituksesta. Mainituista syistä kiinnitetäänkin
seuraavassa huomiota vain siihen, mitä erityistä näiden
kaasuttimien käytössä ja huollossa on huomioonotettava.

Käsinpyöritettävä tuuletin.

Kun traktoreissa ei yleensä ole akkumulaattoria eikä siis
myöskään käynnistinmoottoria, ei generaattorin sytytys-
tä voida suorittaa sähkökäyttöisen tuulettimen avulla,
vaan käsin pyöritettävällä tuulettimena. Akmo-järjestel-
mään kuuluu sen vuoksi erikoisrakenteinen, kuulalaake-
reilla varustettu tuuletin. Se on yhdistettävä johtoput-
kella kaasuputkeen lähelle moottoria siten, että tuuletti-
men avulla synnytetty kaasu täyttää koko putkiston ja
puhdistajat sekä joutuu käynnistämään ryhdyttäessä mah-
dollisimman helposti moottoriin. Generaattori sytytetään
samalla tavalla kuin autogeneraattorikin ja ryhdytään
kiertämään tuuletinta. Kiertäminen on alotettava hiljaa
ja vähitellen kiihdyttäen sekä vältettävä äkillisiä nykäyk-

siä. Tuuletin on pysähdytettävä siten, että kampi pääs-
tetään vapaaksi ja annetaan tuulettimen itsestään pysäh-
tyä; on siis meneteltävä samaan tapaan kuin käsinvään-
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nettävää separaattoria käytettäessä. Väkivaltaisesta kä-
sittelystä tuuletin särkyy.

Käynnistys ruiskua käyttäen.

Käynnistyksen helpottamiseksi varustetaan traktori eri-
koisella käynnistinruiskulla, jolla ruiskutetaan sylinterei-
hin bensiiniä. Käynnistettäessä traktoria ruiskua käyt-
täen menetellään siten — kun generaattori on ensin syty-
tetty käyttökuntoon —, että sekotusventtiilin puukaasu-

Kuva 12. — Laitteet traktoriin asennettuna.

läppä suljetaan, mutta lisäilmaläppä avataan ja sytytys
asetetaan myöhäiseksi. Ruiskulla painetaan pari kertaa
bensiiniä imuputkeen, jonka jälkeen moottori käynniste-
tään kammesta vääntäen. Kun moottori on saatu käyn-
tiin avataan puukaasuläppä ja lisäilmaa säätämällä koe-
tetaan saada käynti hyväksi. Jos moottori pyrkii pysähty-
mään on ruiskulla annettava vähän lisää bensiiniä. Kun
kaasunmuodostuksen "kuollut kohta" on onnellisesti si-
vuutettu ja moottori on käynyt jonkin aikaa etsitään ko-
keilemalla lisäilmaläpän oikea asento ja sytytys muutetaan
aikaiseksi.
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Käynnistys bensiinikaasuttajalla.
Käynnistettäessä bensiinikaasuttajaa käyttäen asetetaan

säätöläpät bensiinikäyntiasentoon ja moottori käynniste-
tään tavalliseen tapaan. Sitä ennen on luonnollisesti huo-
lehdittava, että generaattori on täydellisesti syttynyt ja
kaasunmuodostus hyvä. Moottorin käynnistyttyä siirre-
tään säätöläpät vähitellen kaasullakäyntiasentoon ja sa-
malla etsitään ilmaläpän edullisin asento ja säätöläpät
asetetaan kokonaan kaasukäyttöasentoon.

Käynnistys kaasulla.

Sittenkun kaasunmuodostus on saatu tuulettimena riit-
täväksi suljetaan tuulettimen läppä ja lisäilmaläppää ava-
taan jonkin verran enemmän kuin tavallisessa käytössä,
jonka jälkeen moottori käynnistetään. Moottorin käynnis-
tyttyä suljetaan ilmaläppää jonkin verran samoin kuin
bensiiniruiskulla käynnistettäessä. Jos käynnistys ei jos-
tain syystä ota onnistuakseen — vaikka kaasukin on hy-
vää — voidaan asiaa auttaa siten, että sytytystulppien au-
koista kaadetaan vähän bensiiniä sylintereihin.

Imuputken etulämmityksen eristäminen.

Petroolikäytössä tarpeellinen imuputken etulämmitys pa-
kokaasujen avulla on kaasukäytössä poistettava joko vaih-
tamalla uudet tarkoitukseen soveltuvat imuputket — mikä
vaatii huomattavia kustannuksia — tai eristämällä ne
mahdollisimman tehokkaasti esim. aspestilla. Jos näin ei
menetellä on seurauksena, että jo jäähdytetty puukaasu
kuumenee ennen moottoriin joutumistaan uudelleen ja

teho alenee. Kysymys ei ole niinkään pienestä moottori-
tehon alenemisesta, kuin yleensä luullaan. Jos kaasuseok-
sen lämpötila imuputkessa on esim. 80° C sen sijaan että
sen pitäisi olla 50° C, alenee moottorin teho 10 %. Esim.
20 hv:n teho alenee siis 18 hv:ksi, ja kun traktorin omaan
kulkuun tarvitaan 10 hv, alenee vetovoima siis 10:stä 8: aan
hv, t.s. 20 % eli viidesosaan.
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Generaattoria täytettäessä huomioonotettavaa.

Pilkkeen lisääminen puusäiliöön työn aikana on suori-
tettava generaattorin kuumana ollessa ja moottorin kier-
rosluku on samalla pidettävä korkeana. Kun generaatto-
rin kansi avataan, on samalla vähän suljettava sekotus-
venttiilin lisäilmaläppää, sillä muutoin moottori pysähtyy.
Tämä johtuu siitä, että avatusta täyttöaukosta pääsee il-
maa generaattoriin, jossa kaasunkehitys silloin kiihtyy, ja
että moottoriin menevän kaasun seos olisi oikea, täytyy
sekundääri-ilmaa vähentää.

Pilkkeen lisääminen generaattoriin on suoritettava kun
2/3 täytöstä on kulunut, tavallisimmin noin I—l1—1 1/2 tun-
nin väliajoin. Jos generaattori pääsee liiaksi tyhjenemään,
on siitä seurauksena m.m., että moottori pysähtyy kun
täyttöaukon kansi avataan, niin että moottori on täytön
jälkeen uudelleen käynnistettävä ja että generaattori kuu-

AKMO-venekaasutin.
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menee liikaa monine vahingollisine seurauksineen, seka
että puut joutuvat liian lähelle palamisvyöhykettä, josta on
seurauksena, että kaasu on jonkin aikaa liian huonoa.
Täyttäminen on suoritettava nopeasti ja siten, että täyt-
töaukon kansi on mahdollisimman vähän auki. Samalla
on varottava, että kaasun mahdollisesti syttyessä liekki ei
pääse turntelemaan täyttäjää.

Tyhjäkäynti.

Jos traktorin moottori jätetään jostain syystä pitemmäk-
si ajaksi käymään ilman kuormitusta, on säätäjä asetet-
tava suurimmalle kierrosluvulle ja siten alennettava se so-
pivaksi tyhjäkäyntikierrosluvuksi ilmaläppää kuristamalla.
Näin saadaan kaasunmuodostus pysymään jatkuvasti hy-
vänä.

Holvaus.

Täyttöaukon kautta holvausta särjettäessä on varottava,
etteivät generaattorin sisäosat vahingoitu ja ettei kohen-
nusrautaa työnnetä niin syvälle, että hiiltymättömät puut
työntyvät palamis- tai aina pelkistymisvyöhykkeeseen asti,
josta on m.m. seurauksena, että noista palasista kehittyy
tervahöyryjä kaasuun.

VENEKAASUTIN.

Kuten jo huomautettiin, soveltuu edelläsanottu myöskin
venekaasuttimien käytössä ja huollossa huomioonotetta-
vaksi. Rakenteellisestikaan ei venekaasutin periaatteelli-
sesti eroa muista Akmo-kaasuttimista niin paljon, että
erityinen rakenneselostus olisi tarpeellinen. Huomattavin
ero koskeekin oikeastaan vain kaasunjäähdytintä, joka on
vesijäähdytteinen. Erikoisrakenteista kaasunjäähdytintä
ympäröi vesivaippa, jossa jäähdyttävä vesi vaihtuu.
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MAAMOOTTORIKAASUTIN

Tässä käsikirjassa esitetyt rakenneselostukset ja anne-
tut ohjeet soveltuvat huomioonotettaviksi myöskin niihin
Akmo-laitteisiin nähden, jotka on rakennettu kiinteitä eli
maamoottoreita varten.

Toimintahäiriöitä, niiden syitä ja
poisiamiskeinoja.

Kaasukäyttö vaatii kuljettajalta suurempaa asiantunte-
musta, valppautta ja taitoa, kuin bensiinikäytössä on asian-
laita. Nämä lisävaatimukset ovat kuitenkin sellaisia, että
todella huolellinen ja ammattiinsa harjaantunut kuljettaja
saa ne supistetuksi niin vähiin, ettei niitä voida sanoa eri-
tyisen rasittaviksi. Kysymyshän on itse asiassa määräai-
kaisesta tarkkailusta ja huollosta.

Edellisillä sivuilla olemme esittäneet joukon sellaisia
käyttö- ja huolto-ohjeita, joita on ehdottomasti noudatet-
tava. Kun niiden mukaisesti menetellään toimivat Akmo-
laitteet yleensä häiriöittä. Ottamalla kuitenkin huomioon,
että Akmo-laitteita joutuvat käyttämään ja huolta-
maan erilaiset henkilöt mitä erilaisimmissa olosuhteissa —

moottorien kunnon ja voitelun ollessa sitä paitsi hyvin eri-
lainen, on paikallaan, että jo sanotun lisäksi esitetään vie-
lä kaasukäytössä ilmenevät tavallisimmat käyntihäiriöt,
niiden syyt ja syiden poistamiskeinoja.

I. Tuulettimen imu on heikko.

A. Syyt: 1) Vika tuulettimessa. 2) Tuulettimen läppä
on kiinni. 3) Laitteet ovat tukkeutuneet.

B. Poistamiskeinoja: 1) Tuuletinmoottoriin ei
mahdollisesti tule sähkövirtaa, joten johtimien liitokset ja
katkaisija on tarkastettava. Akkumulaattori kenties liian
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Heikko. Vika voi olla myös tuuletinmoottorissa. Se on voi-
deltava ja harjahiilet tarkastettava ja mahdollisesti uusit-
tava. Kollektori puhdistettava. Tuuletin on tarvittaessa
puhdistettava. Tuuletinta koottaessa muistettava, ettei lii-
toksiin jää vuotoja. 2) Tuulettimen läppä avattava. 3)
Tukkeutuma etsittävä ja poistettava. Tukkeutuman löy-
tämiseksi aukaistaan johtoputkistossa ja puhdistimissa ole-
via luukkuja ja vedenpoistohanoja ja tarpeen vaatiessa
putkiliitoksia generaattorista alkaen tuulettimen ollessa
käynnissä. Jos jonkin kohdan avautuessa tuuletin alkaa
imeä paremmin on tukkeutuman paikka helposti määrät-
tävissä.

11. Sytytyskoe osoittaa, että kaasu ei syty tai että
se on huonoa.

A. 1) Generaattorin sisus tai ulkovaippa rikki. 2) Lait-
teet tukkeutuneet. 3) Vika polttoaineessa. 4) Polttoaine
holvautunut. 5) Tuuletin saa vuotoilmaa. 6) Johtoput-
kistossa vesilukko tai puhdistimissa liiaksi vettä.

B. 1) Rikkoutumat on ehdottomasti heti korjattava tai
vaihdettava. 2) Tukkeutuma etsittävä ja poistettava;
(katso I. B. 3). 3) Polttoaine voi olla liian märkää, kool-
taan epätasaista tai muuten sopimatonta; jos se on liian
kosteata, on generaattoria sytytettäessä ja tuuletinta käy-
tettäessä pidettävä täyttöäukon kansi jonkin aikaa avat-
tuna, jolloin tuli leviää ylöspäin ja kuivaa polttoaineen.
Pahimmassa tapauksessa on generaattori tyhjennettävä ja

täytettävä ohjeiden mukaan kunnollisella polttoaineella.
4) Kohennettava polttoainetta täyttöäukon kautta varo-
vaisesti, niin että holvaus poistuu. 5) Sekotusventtiilin
ilmaläppä suljetaan, mahdolliset vuodot etsitään ja poiste-
taan. 6) Vesi laskettava pois puhdistimista, putkistossa

mahdollisesti oleva vesilukko poistettava.

33



111. Moottori ei käynnisty, vaikka kaasu on
palavaa ja hyvää.

A. 1) Tuulettimen läppä auki. 2) Imuputkisto likaantu-
nut tai vuotaa. 3) Moottori saa vuotoilmaa. 4) Käynnis-
tinmoottori ei vedä tarpeeksi. 5) Putket tai puhdistajat
tukkeutuneet. 6) Sytytyslaitteissa on häiriö tai sytytyksen
säätö väärin.

B. 1) Tuulettimen läppä suljettava. 2) Imuputkisto,
sekotusventtiili, kuristusläppä ja ilmanpuhdistaja puhdis-
tettava sekä mahdolliset vuodot tiivistettävä. 3) Putkisto,
kuristusläppä, säätövivut tarkistettava sekä, jos vuoto jat-
kuu, hanat ja liitokset tiukattava. 4) Tutkittava käyn-
nistinmoottori, johdot ja niiden liitokset; akku ehkä liian
heikko ja se on ladattava. 5) Tukkeutumat etsittävä ja
poistettava (katso I. B. 3). 6) Sytytysjärjestelmä tutkit-
tava ja todettava, että sytytyksen aikaisuus on oikea, syty-
tystulpat tutkittava.

IV. Moottori käynnistyy, mutta pysähtyy jälleen.

A. 1) Sytytyslaitteissa on häiriö tai sytytyksen säätö
väärin. 2) Putket tai puhdistajat tukkeutuneet. 3) Kaa-
sunkehityksessä on "kuollut kohta". 4) Tulipesässä on kuo-
naa. 5) Vikaa generaattorin hiilissä. 6) Holvimuodostuma,
moottoria kiihdytetty liikaa. 7) Moottori saa vuotoilmaa.

B. 1) Koko sytytysjärjestelmä tarkastettava ja ilmen-
neet viat korjattava. 2) Tukkeutumat etsittävä ja korjat-
tava (katso I. B. 3 ). 3) Tuuletin pannaan uudelleen
käyntiin, minkä jälkeen, sittenkun sytytyskokeen avulla
on todettu kaasunmuodostus hyväksi, moottori käynniste-
tään uudelleen. Moottorin käynnistyttyä vähennetään vä-
hän lisäilmaa ja kohotetaan vähitellen kierroslukua. 4)
Generaattori tyhjennetään, puhdistetaan ja täytetään an-
nettujen ohjeiden mukaisesti uudelleen. 5) Jos hiiliä on
liian vähän, on niitä lisättävä. Jos hiilet ovat märkiä, on
tuuletinta käytettävä tavallista kauemmin. Jos hiilet ovat

34



huonosti hiillettyjä tai niiden seassa on puupilkettä, on ge-
neraattori tyhjennettävä ja täytettävä ohjeiden mukai-
sesti uudelleen. Hiilien uusimisen jälkeen ei moottoria saa
käyttää pitempää aikaa tyhjäkäynnillä. Generaattorista
otettuja hiiliä uudelleen käytettäessä on niistä poistettava
kaikki hiilimurska, huonosti hiiltyneet hiilet ja puunpala-

set. 6) Holvi poistettava, ilma säädettävä ja moottorin an-
nettava käydä kohtuullisella nopeudella. 7) Etsittävä vuo-
topaikka ja tukittava se.

V. Moottori käy epätasaisesti.

A. 1) Täyttöä-J,:on kansi vuotaa. 2) Sytytyslaitteissa
häiriö tai sytytyksen säätö väärin. 3) Venttiilit hirttäyty-
vät, ovat palaneet ja vuotavat.

B. 1) Kannen tiiviste voidellaan grafiittiöljyseoksella,
viallinen tiiviste uusittava. 2) Sytytysjärjestelmä tarkas-
tettava ja viat korjattava. 3) Venttiilit saatetaan liikku-
viksi, hiottava, tarkistettava tai uusittava.

VI. Moottori ei vedä.

A. 1) Sytytyslaitteissa häiriöitä tai sytytyksen säätö
väärin. 2) Laitteet ovat tukkeutuneet. 3) Virheellinen il-
mansäätö. 4) Täyttöaukon kansi vuotaa. 5) Moottori saa
vuotoilmaa. 6) Huono puristus. 7) Hienopuhdistajien täyt-
teet pakkautuneet. 8) Vikaa hiilissä. 9) Vikaa polttoai-
neessa. 10) Generaattorin sisus tai ulkovaippa rikki.

B. 1) Sytytysj ärj estelmä tarkastettava ja viat korjatta-
va. 2) Tukkeutumat etsittävä ja poistettava. 3) Sekotus-
venttiilin säätö tarkastettava; sekotusventtiilin ja ilman-
puhdistimen puhdistaminen saattaa myös tulla kysymyk-

seen. 4)Kannen tiiviste tarvittaessa uusittava jos kantta ei

muuten saada sulkeutumaan ilmatiiviisti. 5) Vuotokohta et-
sittävä ja vika korjattava. 6) Venttiilit ja männät tutkitta-
va. 7) Puhdistimien täyte tarkastettava ja möyhennettävä
sekä tarvittaessa puhdistettava tai uusittava. 8) Vaihdetta-
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va hiilet ohjeiden mukaisiksi. 9) Generaattoriin vaihdet-
tava kunnollinen polttoaine. 10) Jos generaattorin sisuk-
sessa tai sen ulkovaipassa on vuotoja, on viat ehdottomasti
viipymättä korjattava, sillä moottorikin saattaa olla vaa-
rassa.

VII. Moottori yskii.

A. 1) Vikaa polttoaineessa. 2) Ilman ja kaasun seko-
tussuhde väärä. 3) Venttiilit hirttäytyvät, ovat palaneet
tai vuotavat. 4) Sytytyslaitteissa häiriö tai sytytyksen
säätö väärin.

B. 1) Generaattoriin vaihdettava kunnollinen polttoai-
ne. 2) Säädettävä ilmantulo oikeaksi. 3) Venttiilit kun-
nostettava tai vaihdettava. 4) Sytytysjärjestelmä tarkas-
tettava ja vika korjattava.

VIII. Räjähdyksiä generaattorissa.

A. 1) Generaattorin sytytys ja käyntiinpano ei ole ta-
pahtunut ohjeissa määrätyllä tavalla. 2) Generaattoriin
kerääntynyt kaasua. 3) Käytetty bensiiniä sytytykseen.
4) Polttoainesäiliö vuotaa.

B. 1) Ennen generaattorin sytyttämistä on kaasu jätteet
poistettava generaattorista ja koko järjestelmästä ohjeis-
sa määrätyllä tavalla. 2) Pitkän pysäyksen jälkeen, jos
hiilet eivät ole vielä sammuneet, on täyttöaukon kansi
avattava, heitettävä palava tulitikku generaattoriin ja tu-
len sammuttua kohennettava polttoainetta ohjeissa mää-
rätyllä tavalla. 3) Sytykettä ei saa kastaa bensiiniin, vaan
joko petrooliin, tärpättiin tai öljyyn. 4) Vika korjattava.

IX. Käynnistysaika liian pitkä.

A. 1) Laitteet ovat likaiset. 2) Polttoaine liian kosteata.
3) Tuuletin ei ole kunnossa. 4) Polttoaine holvaantunut.

B. 1) Laitteet tarkastettava ja puhdistettava. 2) Jos
polttoaine on liian kosteata, on generaattoria sytytettäessä
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tuulettimen käydessä pidettävä täyttöaukon kansi muuta-
man minuutin ajan auki, jolloin tuli leviää ylöspäin ja kui-
vaa polttoaineen. 3) Tuuletin korjattava (katso lähemmin
I. B. 1). 4) Holvaus poistettava täyttöaukosta varovasti
kohentamalla.

X. Moottorissa tapahtuu "itsesytytys".

A. 1) Virheellinen kärkiväli sytytystulpissa. 2) Liian
"kuumat" sytytystulpat.

B. 1) Sytytystulppien kärkiväli tarkistettava 0,3—0,4
mmrksi. 2) Sytytystulpat vaihdettava "kylmemmiksi". On
huolehdittava, että sytytysjohdot ovat kunnollisesti eriste-
tyt ja erillään toisistaan.

XI. Generaattori kuumenee liikaa.

A. 1) Täyttöaukon kansi vuotaa. 2) Polttoaine melkein
loppunut. 3) Polttokammio vahingoittunut.

B. 1) Kansi suljettava ilmatiiviiksi. 2) Polttoainetta
lisättävä. Polttoainetta ei milloinkaan saa polttaa lop-
puun; sitä on aina lisättävä kun 2/3 on siitä kulunut. 3)

Jos polttokammio on tavalla tai toisella vahingoittunut, on
vika ehdottomasti heti korjattava.

XII. Kaasunjäähdytin liian kuuma.

A. 1) Tuhkaluukku vuotaa. 2) Jäähdytin tukkeutunut.
B. 1) Luukut tiivistettävä. 2) Jäähdytin puhdistettava.
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Puukaasutinlaitteita koskevia
virallisia määräyksiä.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös

sisältävä määräykset moottoriajoneuvoissa käytettävien puu- ja
puuhiilikaasulaitteiden rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä.

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1940.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on moottoriajo-
neuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetun asetuksen
63 §:n nojalla vahvistanut seuraavat määräykset moottoriajo-
neuvoissa käytettävien puu- ja puuhiilikaasulaitteiden raken-

teesta, asennuksesta ja käytöstä:

1 §.

Rakenne.

1) Generaattorin täyttö-, tarkastus- ja puhdistusaukot on va-
rustettava tiiviillä kansilla tai luukuilla sekä luotettavilla sulku-
laitteilla, jotka estävät niitä itsestään avautumasta.

2) Generaattorin ilma-aukko on varustettava tarkoituksenmu-
kaisella liekkisuoj uksella.

3) Generaattorin vaippaan on näkyvälle paikalle kiinnitet-
tävä seuraavansisältöinen metallikilpi:

"Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luukkujen ja
venttiilien avaaminen tahi tuhkan poistaminen autovajassa tai
muussa rakennuksessa tahi tulenarkojen aineiden läheisyydessä
on ehdottomasti kielletty."

Suodatinverkossa tulee olla vähintään 21 x 21 lankaa cm 2:llä
langan läpimitan ollessa vähintään 0.2 mm.

4) Moottorin suojaamiseksi on kaasujohtoon asetettava ti-
heästä metallilankaverkosta valmistettu sulkusuodatin tai muu
vastaava laite.

5) Käynnistystuulettimella tai kompressorilla varustetussa
laitteessa on kaasun poisto järjestettävä siten, ettei se voi va-
paasti purkautua auton konesuojuksen alle.
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2 §

Asennus.

1) Ellei generaattori ole riittävästi eristetty, on se asennettava
vähintään 6 cm etäisyydelle ajoneuvon puuosista, ja on tämä
väli yläosastaan suojattava metalliverkolla tai muulla tavalla
siten, ettei polttoainekappaleita tai muita helposti syttyviä esi-
neitä voi siihen pudota. Generaattorin alaosaa lähinnä olevat
puuosat on tällöin myös suojattava rautalevyllä peitetyllä as-
bestilla.

Generaattori on eristettävä tavaratilasta kestävällä välisei-
nällä tai suojakaiteella.

2) Generaattorista jäähdyttäjään johtavien putkien ja lä-
hellä olevien puuosien väli on oleva vähintään 4 cm, ellei puu-
osia ole asianmukaisesti suojattu. Jäähdyttäjä ja putket on si-
ten asennettava, että ne voivat vapaasti laajentua osien tai lii-
tosten murtumatta.

3) Käynnistystuulettimen tai kompressorin varaventtiilin
poisto johto on johdettava kuorma-autossa kuljettajahytin
taakse, auton vasemmalle puolelle, ja omnibusautossa sen ka-
tolle.

4) Kompressorikäyttöisissä laitteissa ei kaasujohtoja, joissa
voi syntyä yli O.i kg/cm 2 ylipaine, saa yhdistää kumiliittimillä.

5) Kaasukäyttöiseksi muutetussa ajoneuvossa on polttoaine-
säiliö sijoitettava turvalliselle etäisyydelle generaattorista.

3 §.

Käyttö.

1) Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luukkujen ja
venttiilien avaaminen tahi tuhkan poistaminen autovajassa tai
muussa rakennuksessa tahi tulenarkojen aineiden läheisyydessä
on ehdottomasti kielletty.

2) Auton bensiinisäiliön täyttäminen generaattorin ollessa
lämmin on kielletty. Tämä määräys ei kuitenkaan koske enin-
tään 5 litran vetoista käynnistyspolttoainesäiliötä.

3) Täyttökantta tai luukkuja avattaessa on generaattorissa
oleva kaasu heti sytytettävä.

4) Käynnistystuuletinta käytettäessä ei kuljettaja eivätkä
matkustajat saa oleskella autossa, ellei kaasun poistoputki ole
johdettu auton katolle.

5) Bensiiniastioita saadaan puu- tai puuhiilikäyttöisellä au-
tolla kuljettaa vain poikkeustapauksissa asianomaisen palo-
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päällystön luvalla. Muita tulenarkoja aineita, kuten heiniä,
turvepehkua tai muuta sellaista kuljetettaessa on kuorma so-
pivalla tavalla suojattava syttymiseltä.

6) Generaattorin puhdistus- ja tarkastusluukkuja ei ilman
pakottavaa syytä saa avata tiellä tai kadulla tahi muulla ylei-
sellä paikalla. Samoin on puhdistajien avaamista näillä pai-
koilla vältettävä. Mikäli siihen kuitenkin on pakko ryhtyä, on
tulenvaaran välttämiseksi noudatettava tarpeellista varovai-
suutta ja tyhjennettävä tuhka ja noki välittömästi auton mu-
kana kuljetettavaan kannelliseen peltiastiaan, jota ei saa tyh-
jentää muuanne kuin veteen, maakuoppaan tai muuhun sellai-
seen paikkaan, missä syttymismahdollisuutta ei ole.

4 §.

Tämä päätös tulee heti voimaan. Kuitenkin saadaan sitä en-
nen asennettuja laitteita käyttää korjaamalla sellaiset puut-
teellisuudet, joista voi aiheutua tulipalon tai kaasumyrkytyksen
vaaraa, viimeistään syyskuun loppuun 1940 mennessä.

Kansanhuoltoministerit)!! päätös

traktoreihin asennettavien puu- ja puuhiilikaasuttimien raken-
teesta, asennuksesta ja käytöstä.

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1941.

Kansanhuoltoministeri© on puu- ja puuhiilikaasuttimien käy-
tön edistämisestä 8 päivänä marraskuuta 1940 annetun lain 2
§:n nojalla päättänyt:

Rakenne.

1 §.

Traktoreihin asennettavien puu- ja puuhiilikaasuttimien ra-
kenteeseen nähden on soveltuvin kohdin voimassa, mitä moot-
toriajoneuvoihin asennettavien kaasuttimien rakenteesta on
määrätty.
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Asennus.
2 §.

Kaasuttimen ja jäähdyttimen väliset putket on siten asen-
nettava, että ne voivat vapaasti laajentua osien tai liitosten
murtumatta.

3 §.

Käynnistystuulettimen poisto johdon tulee päättyä ylöspäin
pystysuorassa suunnassa vähintään 1.7 metrin korkeudella
maasta.

Milloin moottorin osia käynnistyksen helpottamiseksi lämmi-
tetään tuulettimen poistokaasulla, saadaan poistoputki kaasun
johtamiseksi tarpeellisen letkun liittämistä varten varustaa haa-
ralla, joka voidaan sulkea kaasutiiviillä tulpalla.

Tuuletin on kytkettävä laitteeseen siten, ettei kipinöitä voi
purkautua poistoputkesta.

4 §.

Nestemäisen polttoaineen säiliö ja putket on sijoitettava siten,
etteivät ne joudu alttiiksi kuumentumiselle.

Käyttö.

5 §.

Traktorin kaasuttimen saa 10 ja 12 §:ssä mainituin poikkeuk-
sin sytyttää tai sen kannet, luukut ja venttiilit avata tahi pala-
misjätteet poistaa tai sen moottoria lämmittää avoliekillä ai-
noastaan vapaassa ulkoilmassa. Tulenarkojen aineiden lähei-
syydessä älköön mainittuja tehtäviä missään tapauksessa suori-
tettako.

Puhdistus- ja tarkastusluukkuja ei ilman pakottavaa syytä
saa avata tiellä tai kadulla tai muulla yleisellä paikalla. Samoin
on puhdistimien avaamista näillä paikoilla vältettävä.

Kaasutinta tyhjennettäessä ja puhdistettaessa on tulenvaa-
ran välttämiseksi noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja
tyhjennettävä palamisjätteet veteen, maakuoppaan tai muuhun
sellaiseen paikkaan, missä syttymismahdollisuutta ei ole.

6 §.

Täyttökantta ja luukkuja avattaessa on laitteissa oleva kaasu
heti sytytettävä. Kaasuttimen kuumana ollessa ei räjähdys-
vaaran vuoksi saa avata useampia luukkuja samanaikaisesti.
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7 §

Ennen kaasuttimessa olevan polttoaineen sytyttämistä on
laitteissa oleva palamaton kaasu poistettava käyttämällä käyn-
nistystuuletinta vähintään yhden minuutin ajan, jolloin täyttö-
kantta on raotettava muiden luukkujen ollessa suljettuina. •

Bensiiniä tai muuta helposti haihtuvaa nestemäistä poltto-
ainetta ei saa käyttää kaasuttimen sytyttämiseen.

8 §.

Nestemäisen polttoaineen säiliön täyttäminen kaasuttimen
kuumana ollessa on kielletty.

9 §.

Puuhiilikäyttöinen traktori saadaan ajaa moottoria kaasulla
käyttäen vajaan ja moottori siellä pysäyttää, mikäli vajaa ei
käytetä työhuoneena tai varastona eikä se ole yhteydessä asu-
miseen tai työskentelyyn käytettäviin huoneisiin ehdolla, että
kaikki kaasuttimen aukot heti suljetaan ja vaja pidetään hyvin
tuuletettuna.

Puukäyttöinen traktori saadaan ajaa moottoria kaasulla käyt-
täen vajaan ja moottori siellä pysäyttää vain siinä tapauksessa,
että vaja on täysin erillään asunnoista tai täysin tiiviillä aukot-
tomalla väliseinällä eristetty työskentelyyn käytettävistä huo-
neista eikä vajan päälläkään ole tällaista huonetta. Tällöin on
myöskin tuuletusta vajassa erikoisesti tehostettava vähintään
neljän tunnin aikana moottorin pysäyttämisen jälkeen. Sinä
aikana ei kukaan saa oleskella vajassa.

Traktorin käyttöön ja säilyttämiseen nähden muunlaisissa va-
joissa ja huoneissa on noudatettava, mitä puu- ja puuhiilikäyt-
töisistä moottoriajoneuvoista tässä suhteessa erikseen on mää-
rätty tai määrätään.

10 §.

Puu- ja puuhiilikäyttöisen traktorin kaasutin saadaan sytyt-
tää jasen moottori käynnistää kaasua käyttäen 9 § :n 1 ja 2 mo-
menteissa mainituissa vajoissa ehdolla:

a) että käynnistystuulettimen paineaukkoon välitömästi ja
täysin kaasutiiviisti liitetään ulkoilmaan johtava, enintään 3
metrin pituinen ja vähintään 60 millimetrin läpimittainen te-
räsputki tai kudoksella vahvistettu kumiletku, jonka ulompi pää
on siten sijoitettu, ettei poistuva kaasu aiheuta haittaa ympä-
ristölle ;
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b) että moottorin pakoputkeen liitetään samanlainen ja siten
sijoitettu teräsputki, kuin a kohdassa on mainittu;

c) että moottoria sen käynnistyttyä, ennen a ja b kohdissa
mainittujen putkien irroittamista käytetään riittävän kauan,
niin että traktori sen pysähtymättä voidaan ajaa ulos vajasta;
ja

d) että vajan tuuletusta sytyttämisen ja käynnistyksen ai-
kana erikoisesti tehostetaan.

11 §.

Milloin traktorin ajaminen vajaan moottoria kaasulla käyt-
täen ja sen moottorin pysäyttäminen tai käynnistäminen kaa-
sua käyttäen ei ole tämän päätöksen 9 ja 10 §:n mukaan sal-
littu, saadaan traktori ajaa vajaan nestemäistä polttoainetta
käyttäen, sitten kuin kaasun kehitys on täydellisesti lakannut.
Näissä tapauksissa on myös moottori kaasutinta vajassa sytyttä-
mättä käynnistettävä nestemäisellä polttoaineella.

12 §.

Kaasuttimen kannet, luukut ja venttiilit saa avata ja pala-
misjätteet siitä poistaa vajassa vain, jos kaasutin on täysin
jäähtynyt ja kaasu on täydellisesti poistettu laitteista käyttä-
mällä käynnistystuuletinta vähintään kolmen minuutin ajan
ulkoilmassa tai 10 §:n mukaisesti varustetussa vajassa.

13 §.

Poliisiviranomaiset ja ammattientarkastajat valvovat tämän
päätöksen noudattamista, ja on heillä sitä varten oikeus käydä
tarkastuksella tässä päätöksessä mainituissa vajoissa.

14 §.

Kaasuttimien käytöstä aiheutuneista tulipaloista, myrkytyk-
sistä ja muista tapaturmista on tehtävä ilmoitus paikalliselle
poliisiviranomaiselle ja ammattientarkastajalle.

15 §.

Jäljennös tästä päätöksestä on puu- tai puuhiilikäyttöisen
traktorin haltijan toimesta pidettävä sen käyttäjän nähtävänä
joko traktorin säilytysvajassa tai muussa sopivassa paikassa.
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16 §

Tähän päätökseen sisältyvien määräysten rikkomisesta on
rangaistus säädetty puu- ja puuhiilikaasuttimien käytön edistä-
misestä 8 päivänä marraskuuta 1940 annetussa laissa.

17 §.

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1941.
Kuitenkin saadaan traktoreita, joihin tämän päätöksen voi-
maan tullessa jo on asennettu puu- tai puuhiilikaasutin, käyt-
tää 31 päivään maaliskuuta 1942, vaikka ne eivät täytä tämän
päätöksen 2 ja 3 §:ssä olevia määräyksiä.

Kansanhuoltoministerien päätös

moottorialuksiin asennettavien puu- ja puuhiilikaasuttimien ra-
kenteesta, asennuksesta ja käytöstä.

Annettu Helsingssä 23 päivänä toukokuuta 1941.

Kansanhuoltoministeriö on puu- ja puuhiilikaasuttimien käy-
tön edistämisestä 8 päivänä marraskuuta 1940 annetun lain 2
§:n nojalla antanut seuraavat määräykset moottorialuksiin
asennettavien puu- ja puuhiilikaasuttimien rakenteesta, asen-
nuksesta ja käytöstä:

Rakenne
1 §.

Kaasuttimen täyttö-, tarkastus- ja puhdistusaukot on varus-
tettava tiiviillä kansilla tai luukuilla.

Milloin täyttökansi varoventtiilin tavoin voi avautua sisä-
puolisesta ylipaineesta, tulee sen sulkulaitteen olla siten raken-
nettu, että kansi ylipaineen tasaannuttua jälleen sulkeutuu
tiiviisti.

2 §.

Kaasuttimen ilma-aukko on varustettava tarkoituksenmukai-
sella liekkisuoj uksella .

3 §.

Kaasun jäähdyttimen tulee olla siten rakennettu, että se voi-
daan avata kaasun koskettamien pintojen puhdistamista var-
ten.
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4 §

Kaasun puhdistimien tulee olla riittävän tilavia ja tehokkaita.
Puuhiilikaasutinlaitteissa on moottorin suojaamiseksi puhdis-

timien ja moottorin väliseen kaasu johtoon asetettava tiheästä
metallilankaverkosta valmistettu sulkusuodatin tai muu vas-
taava laite.

Suodatinverkossa tulee olla cm 2 :llä vähintään 21 x 21 lankaa,
jonka läpimitta on vähintään 0.2 mm.

Asennus.

5 §.

Jollei kaasutin ole riittävästi eristetty, on se asennettava vä-
hintään 20 cm etäisyydelle aluksen puuosista

Kaasuttimen pohjan tulee olla vähintään 8 cm etäisyydellä
aluksen kannesta tai pohjalaudoista ja on alapuolella olevat
puuosat suojattava verhoamalla ne rautalevyllä peitetyllä as-
bestilla tai muulla vastaavalla suojarakenteella.

Kaasuttimesta jäähdyttimeen johtavien putkien, niin myös
jäähdyttimen, milloin siinä ei ole ulkopuolista vesi jäähdytystä,
tulee olla vähintään 15 cm etäiyydella aluksen puuosista, jollei
niitä ole asianmukaisesti suojattu.

Aluksessa, jota käytetään matkustajien kuljetukseen, on hei-
dän suojaamisekseen kaasutinlaitteen kuumat osat sopivasti
suojattava.

6 §.

Nestemäisen polttoaineen säiliö ja putket on sijoitettava si-
ten, ettei kaasutinlaitteen kuumuus pääse vaikuttamaan niihin.

7 §.

Käynnistystuulettimen poistojohdon pään tulee olla ylöspäin
suunnattuna niin korkealla, ettei poistuva kaasu tuulen suun-
nasta riippumatta voi aiheuttaa vaaraa aluksessa oleville hen-
kilöille.

Tuuletin on kytkettävä laitteeseen siten, ettei kipinöitä voi
purkautua poistoputkesta.

8 §.

Kaasutinta, jäähdytintä tai puhdistimia ei saa asentaa um-
pinaiseen konehuoneeseen tai lastiruumaan.
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9 §

Milloin aluksen moottori on umpinaisessa konehuoneessa, on
konehuoneen ja moottorin suhteen noudatettava seuraavia mää-
räyksiä:

lisäilma sekottimeen on johdettava putkella konehuoneen ul-
kopuolelta;

moottorin kampikammiosta on johdettava vähintään 30 mm
läpimittainen tuuletusputki konehuoneen ulkopuolelle ja kaikki
muut kampikammion aukot varustettava tiiviillä kansilla tai
tulpilla;

moottorissa, jossa kaasu johdetaan sylinteriin kampikam-
mion kautta, tulee kampikammion olla ehdottoman tiivis;

kaikki konehuoneen tai muun umpinaisen tilan sisäpuolelle
joutuvat kaasu johdot on asennettava siten, ettei niissä pääse
syntymään vuotoja; ja

konehuone, johon kaasukäyttöinen moottori on sijoitettu, on
varustettava erikoisen tehokkailla tuuletuslaitteilla.

Jos kaasukäyttöinen moottori on sijoitettu matkustajille va-
rattuun umpinaiseen aluksen osaan, on se ympäröitävä tiiviillä
suojuksella, josta on johdettava ulkoilmaan vähintään 70 mm
läpimittainen tuuletusputki.

Kaikki tässä pykälässä mainitut tuuletusputket on johdettava
ylöspäin suunnattuina riittävän korkealle.

Käyttö.

10 §.

Täyttökantta ja luukkuja avattaessa on laitteissa oleva kaasu
heti sytytettävä. Kaasuttimen ollessa kuuman ei räjähdyksen
välttämiseksi saa useampia luukkuja samanaikaisesti avata.

11 §.

Kaasuttimesta ei poltoainejätteitä eikä tuhkaa saa poistaa,
ennenkuin se on täysin jäähtynyt.

Ennen puhdistukseen ryhtymistä on kaasu poistettava lait-
teesta ja putkista käyttämällä käynnistystuuletinta vähintään
kahden minuutin ajan, jolloin täyttökantta on raotettava mui-
den luukkujen ollessa suljettuina.
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12 §

Käynnistystuulettimen toimiessa on valvottava, ettei poisto-
putkesta virtaava kaasu voi aiheuttaa vaaraa sivullisille.

Aluksen ollessa laiturissa ei käynnistystuuletinta saa jättää
toimimaan ilman silmälläpitoa.

13 §.

Ennen kaasuttimessa olevan polttoaineen sytyttämistä on pa-
lamaton kaasu poistettava laitteista 11 §:n 2 momentissa mai-
nitulla tavalla.

Erinäisiä määräyksiä.

14 §.

Kaasuttimien käytöstä aiheutuneista tulipaloista, myrkytys-
tapauksista ja muista tapaturmista on tehtävä ilmoitus paikal-
liselle poliisiviranomaiselle ja kansanhuoltoministeriölle.

15 §.

Joka rikkoo tähän päätökseen sisältyviä määräyksiä, rangais-
takoon niinkuin puu- ja puuhiilikaasutitimien käytön edistämi-
sestä 8 päivänä marraskuuta 1940 annetussa laissa säädetään.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös

eräissä autoissa käytettävistä puu- ja hiilikaasuttimista.
Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1940.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on moottoriajo-
neuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetun asetuksen
63 §:n nojalla antanut seuraavat määräykset eräissä autoissa
käytettävistä puu- ja hiilikaasuttimista:

1 §.

Milloin bensiinikäyttöinen omnibus-, seka-, kuorma- tai pa-
kettiauto, joka moottoriajoneuvojen luovuttamisesta puolustus-
voimien käytettäväksi sota-aikana 8 päivänä kesäkuuta 1933 an-
netun asetuksen säännösten mukaisesti on julistettu tai voidaan
julistaa sotilastarkoituksiin kelpoiseksi, varustetaan puu- tai
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hiilikaasuttimella, on sen lisäksi, mitä ministeriön 12 päivänä
heinäkuuta 1940 antamassa, määräykset moottoriajoneuvoissa
käytettävien puu- ja puuhiilikaasulaitteiden rakenteesta, asen-
nuksesta ja käytöstä sisältävässä päätöksessä on määrätty, nou-
datettava seuraavia ohjeita:

a) Polttoainesäiliö, -pumppu ja -mittari sekä tarpeelliset put-
ket ja alkuperäinen bensiinikaasutin on pysytettävä paikallaan,
kuitenkin huomioon ottaen että polttoainesäiliön tulee olla tur-
vallisella etäisyydellä generaattorista.

b) Jos moottorin puristussuhde on muutettu, on bensiinikaa-
sutin varustettava moottoria suojaavalla kuristinlevyllä. Mikäli
muutos on tehty uusimalla tai madaltamalla alkuperäinen si-
linterin kansi, on puristussuhteen palauttamiseksi entiselleen
tarvittava toinen tiiviste tai entinen siliterin kansi kuljetettava
huolellisesti pakattuna ajoneuvossa mukana. Puristussuhdetta
ei saa toisin kuin tässä on edellytetty muuttaa, jollei puolustus-
voimien pääesikunnan kuljetusvälineosasto ole määrättyä me-
nettelytapaa erikseen hyväksynyt.

c) Jos moottorin imuputkiryhmä on kokonaan uusittu, on
alkuperäinen imuputkiryhmä myös kuljetettava autossa mu-
kana.

2 §.

Tämä päätös tulee heti voimaan. Kuitenkin saadaan tätä en-
nen puu- tai hiilikaasuttimella varustettua sotilastarkoituksiin
kelpoista omnibus-, seka-, kuorma- tai pakettiautoa, joka ei
täytä 1 §:n määräyksiä, käyttää korjaamattomana liikenteessä
enintään kolme kuukautta tästä päivästä lukien.
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