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PUUHIILIKAASUTTIMEN

KÄYTTÖOHJEITA

Myyjä





Häkämyrkytys.

Generaattorissa syntynyt kaasu sisältää 30 °/o hiilimonok-
sidia (häkää) ja on siis erittäin myrkyllistä. Jo 0,2 % häkää
ilmassa on vaarallista ja 0,5 °/o häkää voi aiheuttaa kuoleman
muutamassa minuutissa. Häkämyrkytyksen ensimäiset oireet
ovat päänsärky, pahoinvointi ja pyörrytys ja sen jälkeen seu-
raa yleinen raukeus ja uneliaisuus. Jos siis puuhiilikaasutti-
men käyttäjä tuntee näitä oireita, on varovaisuus tarpeen ja
on heti pyrittävä raittiiseen ilmaan.





I i uuhiilikaasuttimien käyttö eroaa huomattavasti bentsiini-
' kaasuttimien käytöstä ja siksi on syytä huolella tutustua
niiden erikoisuuksiin, koska vain täten voidaan päästä häi-
riöistä.

Ennen kaikkea on syytä muistaa, että puuhiilikaasu on
erittäin myrkyllistä, sillä se sisältää pääasiassa hiilimonok-
sidia eli häkää. Kuten tunnettua on tämä hajuton ja mauton
kaasu, joten sitä ei huomaa, ennenkuin myrkytysoireet jo
alkavat. Puuhiilikaasuttimia on näinollen käsiteltävä ottaen
huomioon asetusten määräykset. Nimenomaan kielletään sy-
tyttämästä tällaista kaasutinta autotallissa tai oleskelemasta
vaunun sisällä sytytettäessä.

Polttoaine.
Polttoaineen laatuun on kiinnitettävä erikoista huomiota.

Yhtävähän kuin moottori käy hyvin huonolla, likaisella tai
vesipitoisella bentsiinillä, yhtävähän se käy huonoilla ja ni-
menomaan epäpuhtailla hiilillä. Käytettävät puuhiilet on
senvuoksi syytä esim. seulomalla puhdistaa hiilimurskasta
ja hiilipölystä sekä nimenomaan miiluhiilissä usein löytyvästä
hiekasta. Paras tulos saavutetaan, jos hiili on, murskattu niin,
että hiilenkappaleet ovat 20—80 mm suuruisia läpimitaltaan
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Moottorivaatimukset.

mekaanisesti täysin kunnossa,
suhteellisen suuri sylinteritilavuus,

Hiilten joukkoon mahdollisesti jääneet hiiltymättömät puu-
palaset on syytä poistaa. Hiilten kosteusaste on myös tärkeä.
Paras tulos saavutetaan, jos kosteusaste on 10—15 °/o. Hiilet,
joita on säilytetty asiallisessa ulkovajassa, ovat tavallisesti
sopivan kosteita. Kesäaikaan voidaan täytön jälkeen kos-
tuttaa generaattorissa olevia hiiliä 1/2—1 litralla vettä hiili-
hehtolitraa kohti, kunhan vain palamistilassa sytytettäessä
oleva hiilet ovat kuivia, ettei syttyminen vaikeutuisi.

Jos hiilenpoltto on täysin asiallisesti suoritettu ja hiilet siis
eiisiluokkaisia, ei liene paljoakaan eroa, ovatko hiilet lehti-
vai havupuuhiiliä. Koska kuitenkin 1 hl koivuhiiliä painaa
noin 20 kg, 1 hl muita lehtipuuhiiliä n. 18 kg ja 1 hl havu-
puuhiiliä n. 15 kg, on selvää, että 1 hl havupuuhiiliä ajetaan
lyhyempi matka kuin muilla hiilillä, joten lehtipuuhiilet siinä
suhteessa ovat edullisempia ja vastaavat niistä hehdolta
vaadittavaa korkeampaa hintaa. Hiilenkulutusta laskiessa on
syytä tietää, että 1.5 kg hiiltä vastaa likimain 1 litraa bentsii-
niä; 1 hl koivuhiiliä ajetaan siis sama matka kuin 13 litralla
bentsiiniä.

Vaatimukset puuhiilikaasua käyttävälle moottorille ovat
asetettava seuraavat:
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vahvarakenteinen moottori, joka kestää korkeaa puris-
tusta,

runsasmittaiset imu- ja pakoputket,
huipputeho suhteellisen pienellä kierrosluvulla,
sytytyksen säätö käsin hoidettavissa.

Ellei moottori täytä edellämainittuja ehtoja, voidaan sitä
eräin muutoksin silti tarkoitukseen käyttää.

Taloudellisimman tuloksen saa käyttäjä jos autolla ajetaan
pitkiä matkoja päivittäin, kuin taas usein pysäytellessä syn-
tyy huomattavia häviöitä.

Käyttöohjeita.

a) Käynnistys. Ajoon lähdettäessä on ensiksi generaat-
tori täytettävä hiilillä ja senjälkeen tarkastettava, että kaikki
luukut ja sekoitusventtiilin ilmaläppä ovat tiiviisti suljetut.
Käynnistinimurin venttiili avataan ja imuri pannaan käyn-
tiin. Senjälkeen sytytetään hiilet, joka tapahtuu parhaiten
nestemäiseen polttoaineeseen kastetulla trasseli- tai rieputu-
kolla, joka sytytetään tulitikulla ja pannaan sytytysaukon
kohdalle, josta imuri imee liekin, hiiliin. Hetken kuluttua
alkaa imurin poistoputkesta tulla savua, joka on merkkinä
siitä, että hiilet ovat syttyneet. Noin 3— 5 min. kuluttua on
savuntulo lakannut, jolloin kaasunkehitys on alkamassa.

Imuri pysäytetään, imurin venttiili suljetaan; käsikaasua
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avataan jonkinverran, sytytysvirta suljetaan ja moottori käyn-
nistetään samalla hitaasti avaamalla sekoitusilmaläppää, kun-
nes moottori lähtee käyntiin. Moottorin annetaan käydä het-
kinen matalalla kierrosluvulla, kunnes kaasunkehitys on pa-
rantunut ja vasta sitten voidaan kierroslukua hitaasti lisätä.

Senjälkeen kun moottori on hiilikaasulla saatu käyntiin, ei
se kaipaa enempää hoitoa kuin bentsiiniä käyttäen, vaan on
myöhemmin säädettävä ilmansaantia.

b) Hoito ajon aikana. Generaattorissa olevaa hiilivaras-
toa ei pidä ajaa täysin loppuun, vaan on syytä suorittaa
täyttö jo ennenkuin hiilipinta on tullut ilmasuuttimen tasalle.
Kokemus kyllä osoittaa, kuinka usein täyttö on suoritettava,
sillä hiilenkulutus riippuu hiilenlaadusta ja ajonopeuksista.
Jos generaattori kuumenee tavallista enemmän, on se taval-
lisesti merkkinä polttoaineen loppumisesta, joskin saman il-
miön aiheuttaa myöskin täyttö- tai sytytysluukun tiivisteen
vuotaminen.

Generaattorin ollessa lämmin, on ajajan oltava varovainen
hiiliä täyttäessään, eikä hän saa täyttöluukun avattuaan kat-
koa generaattorin sisään, koska täyttöluukun kautta virtaa
ulos palamatonta kaasua, joka voi leimahtaa tuleen. Tämän
vuoksi on paras heti sytyttää kaasu ensin tulitikulla, jonka
jälkeen täyttö voi vaaratta tapahtua.

Ajon aikana kerääntyy hiilitonnia ja tuhkaa arinan sekä
kangassuodattimen pinnalle vaikeuttaen kaasun kulkua. Tämä
tuntuu moottorin vähenevän ilmantarpeen muodossa, s.o. ajon
kuluessa teho alenee, ellei sekoitusilmaa vähennetä. Tällöin
on syytä pyöräyttää arinaa ja kangassuodatinta kammesta
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pari kertaa ympäri myötäpäivään, jolloin epäsuhtaudet kari-
sevat pois allaolevaan laatikkoon.

c) Hoito ajon jälkeen. Hyviä hiiliä käytettäessä ei tuh-
kaa tarvitse ottaa ulos tuhkapesästä useammin kuin 10—12
tunnin ajon jälkeen. Tämä suoritetaan parhaiten kun gene-
raattori on kylmä. Tuhkaluukku avataan ja tuhkapesän koko
sisältö vedetään ulos (muualta paitsi suuttimen ympäriltä)
esim. karkeasilmäiselle metallisihdille, jonka läpi tuhka valuu
alas ja palamattomat hiilet voidaan kaataa generaattoriin.

Jos tuhkaluukku on avattava hiilten palaessa, on varottava,
koska luukun kautta hetkisen avaamisen jälkeen lyö ulos voi-
makas lieska.

Arinan ja kangassuodattimen tuhkalaatikko tuskin tarvit-
sevat tyhjentämistä useammin kuin kerran viikossa, öljy-
puhdistajan öljy on uusittava, kun se on tullut epäpuhtauk-
sista sakeaksi. Kesällä käytetään SÄE N:o 30 ja talvella
SÄE N:o 20 öljyä, voidaan myöskin käyttää ohkasta jäte-
öljyä. Veden tiivistymisen varalta on öljypinnan korkeutta
silloin tällöin tarkastettava ja tarvittaessa laskettava kerty-
nyt vesi pohjatulpan kautta ulos. Tämä on tärkeätä nimen-
omaan talvella.

Kun ajo loppuu pysäytetään moottori katkaisemalla syty-
tys. Ilmaläppä sulkeutuu imun loputtua automaattisesti ja
ilman pääsy estyy generaattoriin ja palaminen tyrehtyy hil-
jalleen.

Jos pysähdys kestää lyhyen ajan (10—15 min.), käynnistyy
moottori tavallisesti ilman muuta käynnistinmoottorilla, jonka
jälkeen sen annetaan käydä hetken matalalla kierrosluvulla.
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Jos pysähdys on tätä pidempi (i 1/2—2 tuntia), on käynnis-
tinimuri pantava muutamaksi minuutiksi käyntiin, jolloin
kaasun kehitys taas alkaa ja moottori voidaan käynnistää
tavalliseen tapaan. Mutta jos hiilet generaattorissa ovat koko-
naan sammuneet, on ne uudelleen sytytettävä ja käynnistys
tapahtuu kuten edellä selostimme.

d) Säännölliset tarkastukset. Paitsi jokapäiväistä hoitoa,
on määrätyin väliajoin esim. joka toinen viikko, tai joka
2000 km ajon jälkeen yksityiskohtaisesti tarkistettava koko
generaattori. Tällöin on huomioitava erikoisesti seuraavat
seikat:

Kaasugeneraattori tyhjennetään ja puhdistetaan. Ilman-
tuloaukko ja ilmasuutin tarkastetaan. Samoin on arina huo-
lellisesti puhdistettava. Kaikki tiivisteet on huolella tarkas-
tettava. Kaasun jäähdyttäjässä on jäähdyttäjäputket tarkas-
tettava ja puhdistettava. Puhdistus suoritetaan poistoputken
päässä olevan laipan kautta. Kangassuodatin on avattava ja
puhdistettava sekä samalla tarkastettava, että kangas on eheä.
Jos kangas on päässyt vaikkapa vain paikoitellen palamaan
rikki, on se uusittava. Kaasun menoletkut ja letkun kiris-
täjät ovat kaikki tarkastettava, samoin sähkötuulettaja kaa-
peleineen, mikäli tarvetta siihen esiintyjy. Sähkömoottori
voidellaan ja puhdistetaan.

Näiden tarkastusten lisäksi on moottorin muille säätöeli-
mille ja -laitteille suotava tarpeellinen huomio. Kaikkien
läppien tapit, säätövivut ja -vaijerit on säännöllisesti voidel-
tava. Sekä sytytystulppien korkiväli on säädettävä samaksi
kaikissa tulpissa, ollen suositeltava väli 0.3—0.4 mm. Koska
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sähkölaitteet korkean puristuksen johdosta joutuvat tavallista
suuremman rasituksen alaiseksi, on ne aika-ajoin tutkittava.
Liikkeissä olevien n.k. ylisuuruisten sytytyslaiteosien käyttö
parantaa tehoa ja vähentää häiriömahdollisuuksia.

Ajo-ohjeita:

Hyvälläkin hiilikaasuttajalla saadaan huonoja tuloksia, ellei
kuljettaja tunne ja ota huomioon näiden laitteiden erikois-
luonnetta. Kaasunkehitys generaattorissa ei ole yhtä joustava
kuin bentsiinin kaasuuntuminen, eikä moottori voi totella kaa-
supolkimen äkillisiä liikkeitä. Kaasupolkimen äkillinen alas-
painaminen näet pienentää moottorin imua, s.o. pienentää ge-
neraattorin kautta kulkevan ilmamäärän suuruutta, jolloin
kaasunkehitys luonnollisesti myös heikkenee. Vaikutus on
siis päinvastainen. Moottorin kierrosluku on näinollen koe-
tettava pitää mahdollisimman tasaisena. Jos se huomatta-
vasti alenee, heikkenee palaminen generaattorissa ja kaasun-
kehitys huononee. Hyvän vetokyvyn säilymiselle on siis tär-
keätä, ettei kierrosluku pääse alenemaan liian alhaiseksi. Imua
voidaan jossain määrin parantaa vähentämällä lisäilmaa ja
vastaavasti avaamalla kaasua. Missään tapauksessa ei kan-
nata painaa kaasutuspoljinta äkkiä pohjaan, vaan on se teh-
tävä hitaasti.
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Voimassaolevat määräykset:

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1940.

1 s.
Rakenne.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös sisäl-
tävä määräykset moottoriajoneuvoissa käytettävien puu- ja
puuhiilikaasulaitteiden rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on moottoriajo-
neuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetun ase-
tuksen 63 §:n nojalla vahvistanut seuraavat määräykset moot-
toriajoneuvoissa käytettävien puu- ja puuhiilikaasulaitteiden
rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä:

1) Generaattorin täyttö-, tarkastus- ja puhdistusaukot on
varustettava tiiviillä kansilla tai luukuilla sekä luotettavilla
sulkulaitteilla, jotka estävät niitä itsestään avautumasta.

2) Generaattorin ilma-aukko on varustettava tarkoituk-
senmukaisella liekkisuojuksella.

3) Generaattorin vaippaan on näkyvälle paikalle kiinni-
tettävä seuraavansisältöinen metallikilpi:

»Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luukkujen ja
venttiilien avaaminen tahi tuhkan poistaminen autovajassa



tai muussa rakennuksessa tahi tulenarkojen aineiden läheisyy-
dessä on ehdottomasti kielletty.»
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4) Moottorin suojaamiseksi on kaasujohtoon asetettava
tiheästä metallilankaverkosta valmistettu sulkusuodatin tai
muu vastaava laite.

Suodatinverkossa tulee olla vähintään 21x21 lankaa cm2:llä
langan läpimitan ollessa vähintään 0,2 mm.

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

2§.

Asennus.

1) Ellei generaattori ole riittävästi eristetty, on se asen-
nettava vähintään 6 cm etäisyydelle ajoneuvon puuosista, ja
011 tämä väli yläosastaan suojattava metalliverkolla tai muulla
tavalla siten, ettei polttoainekappaleita tai muita helposti syt-
tyviä esineitä voi siihen pudota. Generaattorn alaosaa lä-
hinnä olevat puuosat on tällöin myös suojattava rautalevyllä
peitetyllä asbestilla.

Generaattori on eristettävä tavaratilasta kestävällä väli
seinällä tai suojakaiteella.

2) Generaattorista jäähdyttäjään johtavien putkien ja lä-
hellä olevien puuosien väli on oleva vähintään 4 cm, ellei
puuosia ole asianmukaisesti suojattu. Jäähdyttäjä ja putket
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Käyttö.
3 S-

on siten asennettava, että ne voivat vapaasti laajentua osien
tai liitosten murtumatta.

3) Käynnistystuulettimen tai kompressorin varaventtiilin
poistojohto on johdettava kuorma-autossa kuljettajahytin
taakse, auton vasemmalle puolelle, ja omnibusautossa sen
katolle.

4) Kompressorikäyttöisissä laitteissa ei kaasujohtoja, joissa
voi syntyä yli 0,1 kg/cm2 ylipaine, saa yhdistää kumiliitti-
millä.

5) Kaasukäyttöiseksi muutetussa ajoneuvossa on poltto-
ainesäiliö sijoitettava turvalliselle etäisyydelle generaattorista.

1) Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luukkujen
ja venttiilien avaaminen tahi tuhkan poistaminen autovajassa

tai muussa rakennuksessa tahi tulenarkojen aineiden läheisyy-
dessä on ehdottomasti kielletty.

2) Auton bentsiinisäiliön täyttäminen generaattorin ollessa
lämmin on kielletty. Tämä määräys ei kuitenkaan koske
enintään 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.
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5) Bentsiiniastioita saadaan puu- tai puuhiilikäyttöisellä
autolla kuljettaa vain poikkeustapauksissa asianomaisen palo-
päällystön luvalla. Muita tulenarkoja aineita, kuten heiniä,
turvepehkua tai muuta sellaista kuljetettaessa on kuorma sopi-
valla tavalla suojattava syttymiseltä.

6) Generaattorin puhdistus- ja tarkastusluukkuja ei ilman
pakottavaa syytä saa avata tiellä tai kadulla tahi muulla
yleisellä paikalla. Samoin on puhdistajien avaamista näillä
paikoilla vältettävä. Mikäli siihen kuitenkin on pakko ryh-
tyä, on tulenvaaran välttämiseksi noudatettava tarpeellista
varovaisuutta ja tyhjennettävä tuhka ja noki välittömästi
auton mukana kuljetettavaan kannelliseen peltiastiaan, jota
ei saa tyhjentää muuanne kuin veteen, maakuoppaan tai muu-
hun sellaiseen paikkaan, missä syttymismahdollisuutta ei ole.

4 S-
Tämä päätös tulee heti voimaan. Kuitenkin saadaan sitä

ennen asennettuja laitteita käyttää korjaamalla sellaiset puut-
teellisuudet, joista voi aiheutua tulipalon tai kaasumyrkytyk-
sen vaaraa, viimeistään syyskuun loppuun 1940 mennessä.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1940.

Ministeri K. E. Ekholm.

Hallitussihteeri Klaus Häkkänen.











Helsinki 1941
Kirjapaino Aa-osakeyhtiö


