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Huomatkaa kuinka vähän tilaa lavasta General
Motors-puuhiilikaasutin vie — vain 50x60 cm.
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MottO:

Pyörät liikkeelle
General Motors luovuttaa kaikille Suomen General Motorsin merkkisiä kuorma-
vaunuja omistaville autoilijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille tämän luettelon
puuhiilikaasuttajien valmistuksesta kaikkia kuormavaunumerkkejämme varten.

Perusteellisten tutkimusten ja kokeilujen jälkeen, joita olemme suorittaneet kai-
killa, markkinoilla esiintyvillä valmisteilla, olemme päätyneet SVEDLUNDIN
SYSTEEMIIN, joka teknillisessä mielessä on meidän kuormavaunumerkkeihimme
sopivin ja tarkoituksenmukaisin.
Tehtaaltamme Tukholmasta toimitamme osittain uusia kuormavaunuja ja linja-
vaunualustoja, allamainittu]a merkkejä, olevia puuhiilikaasuttajilla varustettuina,
osittain myöskin erillisiä generaattorilaitteita asennettaviksi jo liikenteessä oleviin
GENERAL MOTORSIN KUORMAVAUNUIHIN.
Puuhiili, ollen kotimainen polttoaine, merkitsee kaikkien kuljetuspulmien ratkaisua
sellaisina aikoina, jolloin pulat vaikuttavat ehkäisevästi bensiinitalouteemme. Puu-
hiilen avulla voimme

— pitää kuormavaunuliikenteen käynnissä,
— säilyttää kuormavaunuihin kiinnitetyn pääoman tuloa tuottavana
— edistää koko elinkeinoelämää pitämällä autokuljetukset käynnissä

Ne rahat, jotka tänään sijoitetaan puuhiilikaasuttajiin, eivät merkitse vain nykyisen
tilanteen ratkaisua useille kuormavaununomistajille, vaan myöskin varautumista
vastaisen varalle.

Sitäpaitsi — puuhiili on käyttöaine, joka tekee mahdolliseksi ennen aavistamatto-
man' taloudellisuuden ja joka aikoina, jolloin bensiinintuonti on normaalia, tehok-
kaasti auttaa pienentämään käyttökustannuksia.

Jokaisen kuormavaununomistajan etujen mukaista on heti käyttää hyväkseen tätä
General Motorsin aloitetta. Lähin General Motorsin jälleenmyyjä antaa auliisti
Teille tietoja General Motorsin Svedlundin järjestelmän mukaisesta puuhiilikaasu-
laitteesta.

Chevrolet
Bedford

G. M. C Oldsmobile
Opel

GENERAL MOTORS NORDISKA A.-B
TUKHOLMA
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Miksi GENERAL MOTORS
valitsi

SVEDLUNDIN
järjestelmän

Svedlundin järjestelmän mukai-
sella" General Motors-kaasugene-
raattorilla on ennen kaikkea sev-

raavat ominaisuudet, jotka saa-

vat aikaan sen, että se tuottaa omi-
naisuuksiltaanerinomaistapoltto-
kaasua:

1. Tehokas jäähdytys ehkäisee kosteuden tunkeutumisen puhdisti
meen.

2. Kaasugeneraattorin sytytys on nopea ja yksinkertainen.
o. Tehokas ja yksinkertainen puhdistusjärjestelmä toimittaa puh

dasta kaasua moottoriin.
4. Lisäämällä vesihöyryä palamisilmaan saadaan kaasua, jonka

lämpöarvo on korkea.
5. Järjestelmässä ei ole mitäänliikkuvia osia (lukuunottamatta sähkö

puhallinta, jota käytetään vain lämmitettäessä). Myöskin puhdis-
tin toimii ilman liikkuvia osia.

6. Suodatetut epäpuhtaudet voidaan hyvin helposti poistaa.
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Ykniikasta kiinnostuneelle
Toimintatapa:
Palaminen tapahtuu käännetyn periaatteen mukaan, t.s. palamisilma johdetaan ylös, ja kehittynyt hiilidioksiidi alas-
päin kulkiessaan pelkistyy hiilimonoksiidiksi, joka on palavan kaasun pääasiallinen yhdysosa. Palamisilmaan lisätty
vesihöyry ja polttoaineen sisältämä kosteus hajaantuvat ja täten kehittyvät palavat kaasut vety ja metaani. Kokeiden
jaanalyysien mukaan, m.m. Ruotsin valtion v. 1937 suorittamien kokeiden perusteella, on generaattorikaasun tehollinen
lämpöarvo 1.300 kg kai. m 3kokoonpanon ollessa seuraava:

Hiilioksiidia 3°ö %
Vetyä 12.2 %

Metaania , 0,7 %

Happea 0.4 %

Hiilidioksiidia 2.2 %

TYppeä 54.0 %

Rakenne ja raaka-aine:
Generaattoria lämmitettäessä johdetaan siihen palamisilmaa ylipaineella sähköpuhaltimesta, jota käyttää auton akku.
ja palavaa kaasua saadaan 4 a 6 minuutin kuluttua. Kun puhallin on pysäytetty, käynnistetään moottori, ja kaasun-
kulutusta vastaava palamisilma imeytyy sisään.

Generaattorikuilun palamisosa on valmistettu tulenkestävistä tiilistä ja pelkistysosa lämpöä kestävästä teräksestä. Tästä
raaka-aineen valinnasta sekä palamisilman sisään johtamistavasta johtuu, että generaattoripesä ei joudu iskuille eikä
kulutukselle alttiiksi, mikä seikka suuresti helpottaa hoitoa ja lisää generaattorin elinikää. Ulkoapäin liikutettava arina
ja sen kannatin ovat kuumuutta kestävää terästä, joka on käytännöllisesti katsoen sulamatonta. Kaasun ensimmäinen
puhdistus, n.s. raaka-puhdistus, tapahtuu generaattorissa, ja irronneet epäpuhtaudet kuten tuhka ja tomu poistetaan
yhteisestä generaattorissa olevasta tuhkaluukusta. Generaattorin suojuslevy ja pohja ovat alumiinilla päällystettyä
levyä. Generaattorin kaasunulosottoaukon vieressä olevasta höyrypannusta johdetaan kaasu jäähdyttimeen putkea
pitkin, jonka muodostaa kokonaisena vedetty, generaattorin puoleisesta päästään laajennusten ja tärinän vastustami-
seksi taipuisa teräsputki.

Höyrypannu:
Kulutetun generaattorikaasun määrän suhteessa valmistuu myöskin vesihöyryä, joka putkea pitkin johdetaan generaat-

torin palamisosaan. Generaattorissa vallitsevan korkean lämpötilan johdosta hajaantuu vesihöyry, ja kaasun vety-
pitoisuus lisääntyy.

Höyrynlisäys on osoittautunut erittäin merkitykselliseksi ja se kohottaa generaattorin vaikutusastetta (vähentää hiilen-
kulutusta) sekä parantaa moottoritehoa. Esimerkkinä mainittakoon, että puuhiilenkulutus hevosvoimatuntia kohti
höyryä käytettäessä oli 361 gr. kun taas samanlaisessa kokeessa samalla moottorilla mutta ilman höyrynlisäystä puu-
hiilenkulutus oli 455 gr. Sitäpaitsi on höyrynlisävs saanut aikaan sen. että moottoriteho lisääntyy 10 a 15 %.
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KAÄBUJÄ/VHDYTIN
Toimintatapa:
Kaasun jäähdytys tapahtuu ilman avulla, joka huuhtelee jäähdytintä auton liikkuessa. Vettä tai muuta jäähdytys-
ainetta ei ole. Jäähdytin sijoitetaan kuormavaunuissa kuormalavan alle ja linjavaunuissa kehyksen alle taka-akselin
takapuolelle. Kaasunjäähdytin ei niin ollen vie lainkaan hyödyllistä tilaaja on samalla suojattu ulkonaisilta kolhaisuilta.

Rakenne ja raaka-aine:
Jäähdyttimen raaka-aine on teräslevy. Putkien yhdistäminen tapahtuu muokattujen laippojen avulla, joten tiivistys on

luotettava. Jäähdytintä ei yleensä tarvitse puhdistaa useammin kuin i tai 2 kertaa vuodessa. Jäähdyttimestä kaasu
johdetaan putkea pitkin puhdistimeen.

PUHDISTIN
Toimintatapa
Puhdistimessa ei ole mitään liikkuvia osia eikä myöskään mitään puhdistusainetta, jota tarvitsisi vaihtaa

Rakenne ja raaka-aine:
Generaattorissa vallitsevan korkean palamislämpötilan johdosta saadaan kaasu käytännöllisesti katsoen aina kuivana,
jonka tähden puhdistus voi tapahtua tehokkaimmalla tavalla, nim. suodattamalla. Puhdistimessa on vaihdettavat
pystysuorat kangassuodattimet, joiden läpi kaasu kulkee. Epäpuhtaudet tarttuvat suodattimien ulkopinnalle, ja kun
niiden muodostama kerros on tullut kyllin paksuksi, putoaa se ajettaessa automaattisesti alas ja kerääntyy puhdistimen
nokilaatikkoon. Kuitenkin kehoitamme harjaamaan suodattimet kerran päivässä. Xokilaatikko irroitetaan yksinker-
taisella otteella ja se voidaan vaihtaa. Puhdistimen raaka-aineena on teräslevy, ja ne osat, jotka pitävät kiinni suodat-
timia, sekä kansi ovat valua. Kaasun epäpuhtauksien ulosotto irroitettavasta nokilaatikosta tapahtuu vain kerran
päivässä. Suodatinkankaita ei yleensä tarvitse uusia ennenkuin 10.000 —15.000 km ajon jälkeen. Puhdistimesta johde-
taan kaasu putkea myöten sekoittimeen.

Puhdistimesta lähtevään putkeen on asennettu n.s. varmuussalpa, joka automaattisesti pysäyttää kaasun kulun siinä
tapauksessa, että puhdistimeen syntyisi jokin vika. ja sentähden on epäpuhtauksien täysin mahdotonta päästä mootto-
riin.

SEKOITIN:
Tämä laite yhdistetään moottorin imuputkeen ja siinä on kuljettajan paikalta säädettävä ilmaläppii. Kaasuun on nim.
sekoitettava ilmaa, jotta se tulisi räjähtäväksi.

Koska generaattoria tulen- ja myrkytysvaaran vuoksi ei saa lämmittää autovajassa, on sekoittimeen asennettu erityinen
kaasuttaja nestemäistä polttoainetta varten, mikä tulee käyttöön pääasiassa vaunua vajasta ulos ajettaessa. Tätä varten
on olemassa myöskin vaihdin, jonka säädin on kojelaudassa.

Laite on sitäpaitsi kytketty niin, että erittäin suurella kuormituksella voidaan saada ylimääräinen annos nestemäistä
polttoainetta. Normaaleissa ajo-oloissa ei tätä kuitenkaan tarvitse käyttää, vaan ainoastaan milloin erityisen suuri
kuormitus tulee kysymykseen.



I.
Kuormavaunu on tehtävä
käynnistysvalmiiksi, ja en-
simmäisenä vaiheena on
tällöin suodattimien har-
jaus ja puhdistimen alle
sijoitetun nokilaatikon puh-
distus. Edullista on, jos
ennen tämän ulosvetämistä
ensin lyödään muutama
isku puhdistimen ulkosei-
nään, koska suodattimiin
tarttuneet nokikerrokset sil-
loin ravistuksesta irtautu-
vat ja putoavat alas.

•)

Senjaikeen liikutetaan pa-
lamiskammion alla olevaa
arinavipua useita kertoja
edestakaisin, niin että tuh-
ka varisee tuhkakammioon,
josta se sitten lapioidaan
ulos. Palamistilaan tulee
siten uusia hiiliä.

•).

Puuhiiliä kaadetaan säi-
liöön sen päällä olevasta
luukusta.



4.
Nyt tapahtuu sytytys: tuh-
ka-, täyttö- ja tarkastus-
luukut ovat avoinna, ja
viimeksi mainitun kautta
suoritetaan sytyttäminen.
Johonkin palavaan nestee-
seen kastettu vanutukko
viedään sisään ja sytyte-
tään, jonka jälkeen sähkö-
puhallin pannaan käyntiin.

O.

Generaattori on nyt val-
mis toimittamaan kaasua
moottoriin, jossa se saa
sopivan ilmasekoituksensa.
(Kuva osoittaa sähköpuhal-
linta (A) ja G.M.-kaasu-
generaattorille ominaista
höyrypannua (B), jokalisää
kaasun vetypitoisuutta.)

().

Ennen käynnistystä pysäy-
tetään puhallin.Kaasukäyt-
töinen moottori käynniste-
tään tavalliseen tapaan, eri-
koista ilmasäätöä asetel-
laan kunnes moottori käy
tasaisesti.



Tämä on yksi Ruotsin armeijan tilaamisia puukaasukäyttöi
sistä vaunuista — Chevrolet Svedlund-seneraatioreineen

Nämä ominaisuudet ovat tunnusomaisia
Svedlundin generaattoreille

Käyttämällä kuumuutta kestävää raaka-ainetta voidaan generaattorissa pitää yllä kor-
keata palamislämpötilaa. Täten valmistuu arvokasta, kuivaa kaasua, joka antaa
korkean moottoritehon, ja generaattori tulee vähemmän herkäksi puuhiilen kosteus-
pitoisuudelle ja kuormituksen vaihteluille. Generaattori on entistä kevyempi, ja
kuumuutta kestävä raaka-aine vähentää kuilun kulumisvaaraa, vähentää kuonaus-
ja puhdistusvaivoja j.n.e. ja lisää generaattorin elinikää.
Tulipesässä oleva tiilikerros tekee generaattorin hyvin lämpöeristetyksi, mistä taas
johtuu pienempi polttoaineen kulutus eikä generaattori ole niin herkkä epätasaiselle
käytölle. Svedlundin järjestelmän mukainen General Motors-kaasugeneraattori on
niin taloudellinen, että tavallisessa ajossa noin 1,2 kg puuhiiliä vastaa 1 litraa ben-
siiniä.
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GENERAL MOTORS vaunuihin
GENERAL MOTORS kaasugeneraattorit
— ihanteellinen yhdistelmä

Kaikki General Motorsin kuormavaunumerkit on varustettu kansiventtiilimootto-
reilla. Kuten tiedätte, on tällä rakenteella koko joukko etuja ja korkea vääntömo-
mentti, joka saavutetaan sellaisilla kierrosluvuilla, joilla moottori enimmäkseen
työskentelee. Kansiventtiiliperiaatteesta johtuu, että räjähdystila voidaan muovata
sopivanmuotoiseksi. General Motorsin kansiventtiilimoottoreissa on kaikissa uusi
tehokas venttiili-istukoiden jäähdytys sekä jäähdytysvaipat, jotka kulkevat pitkin
koko sylinteri seinämiä.
Kaikki tämä on tehnyt General Motorsin kuormavaunumoottorit taloudellisiksi ben-
siinimoottoreina ja siitä johtuen ne myöskin kykenevät saamaan suurimman mah-
dollisen hyödyn puuhiilikaasusta.
Kansiventtiilimoottoriin pääsee helposti käsiksi sitä huollettaessa ja sen luotettavuus
ja kestävyys ovat tunnetut.
Jotta puuhiilikaasua tehokkaasti voitaisiin käyttää hyväksi, tarvitaan korkeata puris-
tusta. Kansiventtiilimoottorissa voidaan tämä helposti saada aikaan, sillä se voi-
daan ilman vaivalloisia rakenteen muutoksia muuttaa korkeammalle puristukselle.
Täten vältytään kalliimmista puristuksen korottamismenetelmistä.
General Motorsin kuormavaunuluetteloissa on lähemmät yksityiskohdat näiden
kuormavaunujen tunnusomaisista rakennehienouksista. Ne ovat tehneet nämä
kuormavaunut tunnetuiksi joustavuudestaan, nopeudestaan ja kestävyydestään —

ja nämä ominaisuudet ne säilyttävät tällä uudella polttoaineella käydessäänkin.

Ennen aavistamaton taloudellisuus Svedlundin järjestelmän
mukaisella General-Motors-kaasugeneraattorilla
Kaasugeneraattori ei merkitse vain ulospääsyä niistä vaikeuksista, jotka syntyvät
autoliikenteessä pulanluontoisissa oloissa, jolloin maan bensiinin ja polttoöljyjen
hankinta tyrehtyy. Normaaleissakin oloissa tarjoaa puukaasun käyttö kuormavaunu-
liikenteelle niin monia etuja, että tällaisen generaattorin hankintaa ei ole pidettävä
pulatoimenpiteenä vaan pääomansijoituksena tulevaisuutta varten.
Näitä etuja ovat uuden lain suoma verohelpotus ja halpa polttoaine, joka jatkuvasti käy-
tettäessä pääsee erityisesti oikeuksiinsa.
Kun G.M.-generaattori kehittää erittäin puhdasta kaasua, käy moottorin kulutus
äärimmäisen pieneksi. On kuormavaunuja, joilla on ajettu 200.000 —400.000 km
ilman mäntien vaihtoa tai uudelleen hiontaa.
Kun moottoriin johdetaan puhdasta kaasua, ei nestemäinen polttoaine moottorin
kylmänä ollessa tai kuristettaessa pääse sekoittumaan kampikammion öljyyn. Kampi-
kammion öljyä voidaan siten käyttää tuntuvasti kauemmin.
Mutta ajatelkaa myöskin niitä etuja, jotka saatte käyttämällä polttoainetta, joka
valmistetaan omassa maassa.



SUOV. KIRJ. SEURAN KIRJAPAINO OY
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Luettelon tiedot pitävät paikkansa ehdolla,
ettei valmistuksen aikana ole tehty muutoksia.


