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Puuhiilikaasuksi kutsutaan sitä kaasua, mikä puuhiilen palamis-
tuloksena muodostuu n. k. kaasugeneraattoreissa. Tämä kaasu palaa
moottorin sylintereissä samalla tavoin kuin esim. bensiini, vaikkakaan
se ei voi antaa täysin samaa tehoa. Joka tapauksessa se kuitenkin
on meidän oloissamme helpoimmin saatavissa oleva polttoaine, joka
korvaa ulkoa tuotetut nestemäiset polttoaineet. Lisäämällä moottorin
kaasunsaantimäärää pakkosyötön eli kompressorin avulla voidaan
saada miltei sama tehotulos kuin bensiiniä käytettäessä.

Viime vuosien aikana Ruotsissa saadut kokemukset osoittavat
kyllin selvästi, että sopivissa moottoriajoneuvoissa voidaan asian-
tuntevalla hoidolla ja sopivilla puuhiililajeilla saavuttaa erittäin
hyviä tuloksia. Puuhiilikaasu on osoittautunut varsin huokeaksi poltto-
aineeksi varsinkin suuremmille kuormavaunuille, joiden vuotuinen
ajomäärä on huomattavan suuri. Aikaisemmat kokeilut olivat onnis-
tuneet vähemmän tyydyttävästi, osaksi sen vuoksi, että käytetyt
generaattorit eivät vielä silloin olleet niin täydellisiä kuin nykyään,
osaksi taas johtuen tarkoitukseen sopimattomista ajoneuvoista, hoi-
dosta ja sopimattomista hiilistä. Tästä huolimatta on v:sta 1933
lähtien kuitenkin kymmenkunta kuormavaunua käytännyt puuhiili-
kaasua yksinomaisena polttoaineenaan, ja ovat muutamat näistä
vaunuista tänä aikana ajaneet jopa 300—400.000 km. Saadut



kokemukset osoittavat puuhiilikaasun käytön tulevan erittäin talou-
delliseksi, minkä lisäksi puuhiili polttoaineena on osoittautunut täysin
luotettavaksi.

Tukholmalainen toiminimi A.-B. Graham Lundqvist, joka val-
mistaa »Gragas» merkkisiä generaattoreita, on viime vuosina huo-
mattavasti kehittänyt ja parantanut niitä. Allaolevat neuvot ja
ohjeet perustuvat näillä generaattoreilla saavutettuihin kokemuksiin.
Pääkohdittain samantapaiset säännöt sopivat myöskin muihin puu-
hiilikäyttöisiin kaasugeneraattoreihin.

Puuhiilikaasu muodostuu joko vä'ittömän tai päinvastaisen pa-
lamisen tuloksena. »Gragas»-systeemiin sovelletaan viimemainittua
periaatetta, joka perustuu siihen, että palamiseen tarvittava ilma
johdetaan generaattoriin kaasunottoputken ja arinan yläpuolelta,
joten kaasut joutuvat kulkemaan hehkuvan hiilikerroksen lävitse.

Täten kaasut saavat sen kokoonpanon, minkä ansiosta niiden pala-
minen moottorin sylintereissä on paras mahdollinen. Tämän raken-
teen ansiosta voidaan generaattoriin lisätä puuhiiliä ilman, että
moottoria täytyy pysäyttää.

PUUHIILIKAASU ON ERITTÄIN MYRKYLLISTÄ, koska se suu-

rimmaksi osaksi on HIILIOKSIIDIA. On senvuoksi äärimmäisen tärkeä-
tä, että laitetta käsittellään ja hoidetaan mitä suurimmalla huolella
huomioonottaen tarkoin kaikki ne ohjeet, joita valmistajat ja vi-
ranomaiset asiassa mahdollisesti antavat.

Polttoaineena käytettävän puuhiilen on oltava lämpimitaltaan
40—60 mm. riippuen generaattorin rakenteesta. Paras tulos saa-
vutetaan, jos puuhiilen kosteusaste on 10—15 %. Laitteen eri-

näisten osien kestävyyden kannalta on myös hyvin tärkeätä, että

puuhiili sisältää mahdollisimman vähän hiilimurskaa tai hiilipölyä.

Jos puuhiilikaasua käyttämällä halutaan tyydyttäviä tuloksia
on moottorille asetettava seuraavat vaatimukset:

suhteellisen suuri sylinteritilavuus,
voimakasrakenteinen moottori, joka kestää korkeata puristusta,
tarpeeksi leveät ja hyvin eristetyt imukanavat,
suhteellisen pieni kierrosluku sekä
suuri sytytyksensäätöala, mieluimmin käsinhoidettava.

Ellei moottori sinänsä täytä näitä ehtoja, voidaan sitä mää-

rätyin muutoksin silti tarkoitukseen käyttää.
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Moottoriajoneuvolle asetettavat vaatimukset: Auton on oltava
suhteellisen suuri, jotta ei laite, jonka paino on n. 250—300 kg.,
anastaisi vaunun kantavuudesta liian suurta osaa. 3-tonnin vaunuja
täytynee yleensä pitää tällöin alarajana. Senlisäksi täytyy laite
voida sijoittaa sellaiseen kohtaan, että se ei pienennä vaunun
käyttömahdollisuuksia.

LAITTEEN RAKENNE. Gragas kaasugeneraattoreiden eri osat
ovat: varsinainen generaattori, kaasujäähdyttäjä, kaasunpuhdistaja
sekä suuntaaja (yliheittäjä) ja toimintaelimet. Nämä pääosat ovat
sijoitetut ajoneuvon eri kohtiin ja ovat ne johtojen toisiinsa yhdistä-
mät. Nämä eri osat voidaan kuitenkin joissakin tapauksissa muodos-
taa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kaasugeneraattorin pääkohdat ovat seuraavat: Uunin yläosan
keskivaiheilla on ensi-ilman suuaukko. Tämän ensi-ilman saanti
on puuhiilen palamisen tärkein edellytys. Uunin alaosassa on puu-
hiilikerrosta kannattava arina. Arinan lävitse putoava tuhka ke-
rääntyy luukulla varustettuun tuhkasäiliöön. Polttoainesäiliö on
2—3 hl. vetoinen. Sen muoto on joko pyöreä tai nelikulmainen
ja sen yläpäässä on täyttöaukko.

Kaasunpuhdistajana toimii lieriönmuotoinen astia, jonka sisällä
on suodatinliina, mikä poistaa kaikki kiinteät hiukkaset sen lävitse
virtaavasta kaasusta. »Gragas»-laitteen kaasunpuhdistaja voidaan
helposti puhdistaa irroittamalla sen pohja.

Kaasunlauhduttaja käsittää lamellijärjestelmän (putkijärjes-
telmän), joka alentaa kaasun lämpömäärää. Lauhduttajaputkistoja
en kaksi.

Bensiinin käyttö polttoaineena on generaattoria käyttävälle
ajoneuvolle toisinaan välttämätön, koska esim. kaasugeneraattorin
sytyttäminen ja käyttö autotallissa on äärimmäisen vaarallista ja
senvuoksi. kiellettävä. Sentähden on vaunussa tarpeen pienikokoinen
bensiinisäiliö. Vaunun moottoriin on sijoitettu yliheittäjälaite, jonka
avulla voidaan siirtyä polttoaineesta toiseen. Tässä suuntaajalait-

teessa on vielä toinen n. k. sekoitus ilmaläppä, jonka kautta gene-
raattorikaasu saa lisäilmaa. Ilman tätä ilmalisää ei kaasu voisi
moottorin sylintereissä palaa. Tätä ilmaläppää voidaan säätää
osaksi kojelautaan sijoitetusta kammesta, osaksi sen säätö on auto-

maattinen kaasupoljinta painamalla.
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Sähkötuulettaja, jonka avulla vaunun käynnistäminen suoraan
puuhiilikaasulla tulee mahdolliseksi, käy sähkömoottorin avulla ja
käytetään sitä sellaisissa ajoneuvoissa, joissa on sähkökäynnistin-
laitteet. Kammen avulla käynnistettäviin traktoreihin tarkoitetuissa
generaattoreissa sensijaan on käsinväännettävä tuulettaja.

KÄYNTIINPANO. Ohjaajan on ennen vaunun käynnistystä var-
mistauduttava siitä, että generaattorissa on tarpeeksi puuhiiliä sekä
että kaasunpuhdistaja ja tuhkasäiliö ovat tyhjät. Arinan tulee olla
puhdistettu kuonasta, hiilimurskasta ja tuhkasta.

»Gragas»-laite, jossa on sähkötuulettaja, sytytetään ensi-ilman
suuaukosta, jonka jälkeen tuulettajan annetaan toimia n. 4 minuutin
ajan. Suuntaaja käännetään kaasukäytölle, sekoitus ilmaläppä sää-
detään saadun kokemuksen osoittamalle parhaalle kohdalle ja tuu-

lettaja pysäytetään, minkä jälkeen moottori voidaan käynnistää
suoraan puuhiilikaasulla.

Laitteen yleinen hoito edellyttää, että ohjaaja täysin tietää,
mitenkä generaattorikaasu valmistuu. Tämä kaasu sisältää pää-
asiassa hiilioksiidia (CO) ja vetyä (H 2) sekä vähäisen määrän me-

taania (CH4). Tarkasti määritellen voidaan puhua kahdesta eri pro-
sessista, nim. tavallisen generaattorikaasun (CO) muodostumisesta
ja toisaalta vesikaasun (H2) muodostumisesta, joista viimemainittua
muodostuu enemmän tai vähemmän riippuen puuhiilen kosteudesta.

Palamisvyöhykkeessä, missä hiili ilmaa saatuaan palaa, muo-

dostuu hiilidioksiidia (CO2) ja lämpö vapautuu. Generaattorin
antaessa suurimman tehonsa kohoaa lämpö aina + 1200—1400° C.

Supistusvyöhykkeessä, missä hiilidioksiidi hehkuvan hiilikerroksen
läpäistessään muuttuu hiilioksiidiksi, tulee lämpö sidotuksi. Pala-
misvyöhykkeen vapauttama lämpömäärä on riittävä hiilidioksiidin
muuttamiseksi hiilioksiidiksi.

Hiilioksiidia muodustuu vain se määrä, mikä vastaa hiilidioksii-
din ja hiilioksiidin välillä vallitsevaa tasapainosuhdetta, mikä taas
on riippuvainen lämmön korkeudesta. Lämpömäärän ollessa +

1000° C on suhde 99 % hiilioksiidia ja 1 % hiilidioksiidia. Tästä

johtuen on lämpömäärän siis oltava vähintäin + 1000° C, ennen-
kuin voidaan odottaa kaasunmuodostumisen onnistuvan hyvin.

Myöskin hiilioksiidin muuttumisnopeudesta riippuu, voiko koko
hiilidioksiidimäärä muuttua hiilioksiidiksi. Voidaan nimittäin olettaa.
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että kaasuseos ennättää läpäistä hehkuvan hiilikerroksen, ennenkuin
tasasuhde on saavutettu. On senvuoksi varsin tärkeätä, että hehkuva
hiilikerros säilyttää määrätyn korkeutensa, ja ohjaajan on huoleh-
dittava siitä, että arinan yläpuolelle ei jää kuonakerrosta, joka
estää hiilimurskan ja tuhkan läpäisemästä arinaa, ja joka siten
saattaa aiheuttaa hehkuvan hiilikerroksen liika ohenemisen. Vähin-
täin kerran päivässä kuona senvuoksi onkin poistettava arinalta.

Vesikaasuprosessissa muodostuu vesihöyryä hiilen palaessa pa-
lamisvyöhykkeessä. Läpäistessään hehkuvan hiilikerroksen tämä
vesihöyry jakautuu vapaaseen vetyyn (H2), jolloin veden happi
(O2) yhtyy hiileen (C) muodostuen hiilioksiidiksi (CO) tai hiilidioksii-
diksi (CO2), riippuen siitä, onko lämpömäärä korkea tai matala.
Kuten jo mainittiin, voidaan hiilidioksiidi kuitenkin muuttaa hiili-
oksiidiksi. Vesikaasuprosessiin samoinkuin puuhiilen kosteuden höy-
ryyntymiseen tarvittava lämpömäärä saadaan hiilen palamisesta.
Kun sitäpaitsi hiilidioksiidin muuttumiseen hiilioksiidiksi tarvitaan oma

määrätty lämpönsä, voi puuhiilen ollessa liian kostean sattua, ettei
lämpömäärä pääsekään kohoamaan tarpeeksi korkealle, jotta muut-
tumisprosessi olisi mahdollinen ja vieläpä vesihöyrykin voi äärimmäi-
sessä tapauksessa päästä poistumaan jakautumattomana. Tästä seu-
raa kaasumuodostumisen huonontuminen, ja sitäpaitsi voi kasunpuh-
distajan suodatinliina tukkeutua suuren kosteuden takia. Puuhiilen
liian pieni kosteuspitoisuus taas aiheuttaa liian vähäisen vesikaasun
muodostumisen, joka samoin huonontaa kaasun kokoonpanoa.

Puuhiili sytytetään tavallisimmin nestemäiseen polttoaineeseen
kastetulla trasselitukolla, minkä lisäksi on olemassa tarkoitusta
varten valmistettuja sytytyspanoksia. Hätätilassa voi sytytys tapahtua
samalla tavoin kuin tavallisen kamiinan sytytys (siis arinalta ja
avatuin luukuin). Tätä tapaa onkin mieluimmin käytettävä, jos
hiilet ovat hyvin kosteita. »Gragas»-kaasuttajaa käyntiinpantaessa
on kaikkien luukkujen oltava tarkoin suljetut silloin, kun imevä tuu-

lettaja pannaan käyntiin.

Kaasugeneraattorin kehittäessä normaalin polttokaasumäärän
en kaasun lämpötila ottoaukon kohdalla n. + 500° C, joten se sel-
laisenaan on sopimatonta moottoriin. Kaasu täytyy senvuoksi jääh-
dyttää kaasunjäähdyttäjässä, mikä on välttämätöntä jo senkinvuoksi,
että eivät suodatinliinat palaisi piloille. Tullessaan kaasunpuhdista-
jaan kaasun lämpömäärä on n. + 100° C, mitä alempana lämpö-
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määrä ei saakaan olla, sillä muussa tapauksessa vesihöyryt tiivisty-
vät tukkien siten suodatinliinat.

Hoito ajon aikana. Senjälkeen kuin moottori on hiilikaasulla
saatu käyntiin ei lyhyemmillä matkoilla tarvita mitään enempiä
toimenpiteitä. Ohjaajan on vain huolehdittava moottorista samalla
tavoin kuin bensiiniä käyttäenkin sekä senlisäksi on hänen säädet-
tävä myöhemmin ilman saantia.

Pitempien ajomatkojen aikana sensijaan generaattorin hoito
vaatii erinäisiä toimenpiteitä, erilaisia hiilen laadusta riippuen.
Jos käytetään sopivansuuruisia, hyviä ja kovia lehtipuun hiiliä, ei
useinkaan tarvita mitään erikoisia toimenpiteitä 150—200 km pi-
tuisilla matkaosuuksilla. Jos sensijaan käytetään irtonaista havupuun
hiiltä, josta jää suuria nokimääriä, on tuhkasäiliö tyhjennettävä
useammin. Hiilenkappaleiden sopimaton suuruus voi aiheuttaa sen,
että hiilet eivät pääse painumaan alas, vaan jäävät jostakin kohtaa
kiinni. Tällöin ne täytyy täyttöaukon kautta painaa alemmaksi.

Generaattorin ollessa lämpimän on ohjaajan siihen hiiliä täyt-
täessään oltava varovainen, eikä hän esim. saa täyttöluukun avat-
tuaan katsoa ganeraattorin sisään, sillä voi sattua, että sisään-
virtaavan ilman ansiosta tulenliekki leimahtaa ulos saakka. Samasta
syystä ohjaaja ei saa asettua seisomaan avatun tarkastusluukun
eikä avonaisen ilma-aukon eteen.

Ajon jälkeen on tarkoin katsottava, että kaikki luukut ja läpät
tarkoin ovat suljetut, ennenkuin vaunu ajetaan autotalliin. Gene-
raattorin korkean lämpömäärän ja hehkuvien hiilijännösten aiheut-
taman tulenvaaran vuoksi saa tuhkan ja kuonan tyhjennys tapahtua
vasta senjälkeen kuin generaattori on jäähtynyt täydelleen.

Paitsi jokapäiväistä hoitoa on määrätyin väliajoin, esim. joka
toinen viikko tai joka 3.000 km perästä yksityiskohtaisesti tarkas-
tettava koko generaattori. Tällöin on huomioitava erikoisesti seu-
raavat seikat: Kaasugeneraattori tyhjennetään ja puhdistetaan.
Kaikki hitsauskohdat tarkastetaan. Palamisvyöhykkeen kohdalla
varsinkin on generaattorin vaippa tarkoin tutkittava, jotta voitaisiin
todeta, onko se mahdollisesti ohentunut tai olisiko peltiin muodos-
tunut epätasaisuuksia. Ilmantuloaukko ja ilmaventtiilin varsinainen
liitoskohta sekä ilmasuutin on tarkastettava. Samoin on arina huo-
lellisesti puhdistettava. Kaikki tiivisteet on huolella tarkastettava,
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samoinkuin täyttöluukun lukkolaite, jotta luukku, jossa ei ole mitään
tiivisteitä, sulkeutuisi tiiviisti.

Kaasunjäähdyttäjässä on jäähdyttäjän putket tarkastettava
ja puhdistettava.

»Gragas»-generaattorin kaasunpuhdistajan pohjakansi ja sen
tiiviste, tarkastetaan huolella. Suodatinliina irroitetaan ja puhdiste-
taan hyvin. Tarpeen vaatiessa se on joko pestävä tai vaihdettava
uuteen. Verkkolieriö, joka estää suodatinliinan koskettamasta puh-
distajan sivuihin, tarkastetaan samoin.

Sähkötuulettaja kaapeleineen tarkastetaan, jos tarvetta siihen
esiintyy. Sähkömoottori voidellaan ja puhdistetaan.

Sytytystulpat tarkistetaan, ja on tällöin huomattava, että kär-
kien väli ei saa olla 0,4 mm suurempi.

Säätölaitteet ja pellit tarkistettava kukin erikseen.

Ilmanpuhdistaja on avattava ja puhdistettava siitä erikseen
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Puuhiilikaasun käyttö tulee määrätyin edellytyksin niin edulli-
seksi, että polttoainekustannuksissa aikaansaatu säästö normaali-
olojen vallitessa nousee varsin huomattaviin summiin. Parhaat talou-
delliset tulokset saavutetaan silloin, kun ajetaan pitkiä päivämatkoja
ja kun vuotuiset ajokilometrimäärät kohoavat huomattaviin lukuihin.
Ajot on myös järjestettävä siten, että voidaan matkan varrella py-
sähtyä hiilentäyttöä ja muuta hoitoa varten.

Polttoainekustannuksissa aikaansaatu säästö puuhiilikaasua käyt-
tämällä on osoittautunut riittäväksi peittämään, jopa vielä ylittä-
määnkin puuhiilikaasulaitteiden hankinnasta aiheutuvat kustannuk-
set yhden vuoden aikana niissä tapauksissa, jolloin ajoneuvon vuo-
tuinen ajomäärä on vähintäin 40,000 km, normaaliajojen ollessa
kysymyksessä.



VAROITUS.
Puuhiilikaasu sisältää n. 30 % hiilioksiidia

ja on senvuoksi erittäin myrkyllistä. Hiilioksiidi
ei tuoksu eikä maistu millekään, joten sen
olemassaolon voi havaita vasta sitten, kun
myrkytys jo on alkanut.

Puuhiilikaasuttajaa ei senvuoksi saa sytyt-
tää autotallissa eikä korjauspajassa eikä yleen-

sisällä missään.
Sähkötuulettajaa käyttäessään ei kuljettaja

saa olla ohjaajahytissä.

KAAVAKUVA GRAGAS LAITTEESTA
»Gragas» systeemin periaatekaavakuva





Autokanta liikkeelle I
"kelo-kaasulla"!

Korpivaara & Halla hankkinut tunnettujen
ruotsalaisten GRAGAS - hi il «'kaasulaitteiden
valmistus- jayksinmyyntioikeuden Suomeen.

Gragas-laitteissa, jotka Suomessa ovat saaneet nimen
"Kelokaasu", huomattakoon seuraavat edut.

KELO-kaasulaitteet ovat nerokkaan yksinkertaiset, äärimmäisen hel-
pot asentaa, käyttää ja hoitaa.

KELO-kaasulaitteet ovat uusi todistus Ruotsin moottori- jakonepaja-
teollisuuden kautta maailman arvossapidetystä korkeasta tasosta.

KELO-kaasulaitteiden suunnittelijoina on ollut päteviä käytännön
miehiä, m.m. kuuluisa moottorispesialisti insinööri Folke Man-
nerstedt.

KELO-kaasulaitteita on — osittain Ruotsin valtion asiantuntijalautakun-
nan tarkkailun alaisena — käytetty jo vuodesta 1932 alkaen.

KELO-kaasulaitteita on Ruotsissa myyty useampia satoja ja ovat
useat koevaunut kulkeneet kukin yli 400.000 ajokilometriä,
ollen yhä täysin moitteettomina käytännössä.

KELO-kaasulaitteisiin soveltuu mikä puuhiililaatu tahansa, ollen tämä
meidän maassamme erittäin tärkeä seikka.

KELO-kaasulaitteiden palamistilassa ei tarvita muurausta.
KELO-kaasulaitteiden ostajille taataan asianmukainen opastus, yksi-

tyiskohtainen kouluutus sekä pätevä huolto valtuutetuissa kor-
jaamoissamme kautta maan.

KELO-kaasulaitteiden ostajille sitoudumme toimittamaan sopivaa
puuhiiltä riittävästi ja kohtuulliseen hintaan.

KELO-kaasulaitteita seuraa työkalusarja sekä ohje- ja käsikirjaset.

Yksinvalmistaja ja -myyjä
Suomessa:

KORPIVAARA
& HALLA OY.
HELSINKI. Heikinkatu 9.
Puhelin vaihde 20202.

Kirjapaino Oy. Libris, Helsinki.


