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OTSO
TRÄFÖRGASAREN

Patenterad; tillverkad av

Wärtsilä-koncernen A/B
SANDVIKENS SKEPPSDOCKA

Helsingfors

TRÄFÖRGASAREN är en apparat, i vilken van-
lig, lufttorkad ved övergår i gas. Denna trägas ersät-
ter bensin eller petroleum i motorerna, och inbesparar
70—90 % av bränslekostnaderna.

TRÄFÖRGASAREN kan användas vid alla last-
bilar, traktorer, autobussar, båtmotorer och statio-
nära motorer m. m. vilka hava elektrisk tandning.

TRÄFÖRGASARENS skötsel är enkel och varje
motorman kan inom några få minuter göra sig för-
trogen med densamma.
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Någon eldfara förefinnes icke hos TRÄFÖRGASA-
REN och är jämväl varje explosionsmöjlighet ute-

sluten.
TRÄGASEN fräter icke motorn och sotar den icke

mer än bensin eller petroleum.

TRÄFÖRGASARANLÄGGNINGEN består av:

Träförgasaren eller generatorn.
Gasrenarna eller kylarna.
Startfläkt, elektr.- eller handdriven.
Oljefilter.
Regleringsventilerna .

Nödiga rör och rördelar.

A. IGÅNGSÄTTNING
FÖRSTA STARTEN

Sedan träförgasaranläggningen inmonterats (bensin-
förgasaren kvarlämnas) och tandningen justerats 15—

25 % tidigare, startas första gången på följande sätt:

1) Genom vedpåfyllningsöppningen (1) samt kolupp-
luckringsluckorna (11) fylles generatorns nedre
del med prima glödande träkol, till sådan höjd
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att kolskiktet når upp minst 5 cm över cylin-
derns (7) undre kant samt därtill invändig med
träkol till den höjd där den cyl. behållaren (14)
börjar. Även kunna vanliga träkol eller kol ut-
tagna från en träförgasare användas och behöva
dessa ej antändas innan de påfyllas.

2)

3)

Generatorns inre fylles med ved (högst knytnävs-
stora bitar) genom påfyllningsöppningen (1).
Koluppluckringsluckorna (11) stängas lufttätt och
omsorgsfullt, och likaså vedpåfyllningslocket (1)
vilken före låsningen vrides något av och an för
att säkert täta.

4) I,uftventilen (13) öppnas genom att tryckas inåt
och vridas % varv, eller tills den stannar i sitt
inre läge.

5) Gasventilen (20) vid motorn avstänges och luft-
blandningsventilen (21) öppnas helt.

6) Såvida ej glödande kol använts vid påfyllningen
öppnas tandluckan (5) och en i bensin eller petro-
leum dränkt trasselbit instickes och antändes.

7) Fläkten (18) som är elektr. eller handdriven sät-
tes i gång. Gasen som suges genom oljefiltern
är färdig inom 3—7 minuter, vilket lätt kan kon-
stateras genom att medelst en tändsticka antända
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a)
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den ur luftinloppet (22) utströmmande gasen, vil-
ken fullfärdig och användbar brinner med färglös,
blå eller någon gång i rött skiftande låga.

Då gasen är färdig avstannas startfläkten, luft-
blandningsventilen (21) strypes något och motorn
startas på bensin, varefter man snabbt övergår
från bensin till gas, reglerande lufttillförseln med
ventilen (21) tills motorn går helt på trägas.

START AV MOTORN VID NORMALT BRUK:

Då generatorn är kall.

Genom koluppluckringsluckorna (11) luckras kolen
grundligt, kolskiktet granskas, överloppskolen av-
lägsnas och tagas i förvar för att vid behov använ-

das. Innan luckorna stängas bör kolskiktet jämnas
(såsom tidigare nämnts är den lämpliga kolhöjden
5 cm över cylinderns (7) undre kant). Härefter
förfares som i föregående avsnitt punkt 4—B om-
nämnts. Om generatorn tidigare använts blott för
en kortare drift behöver naturligtvis kolen ej
uppluckras, men bör man härvid beakta att fläk-
ten (18) vevas några varv eller startas den elektr.
drivna fläkten för några sekunder innan antänd-
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ningen sker, varigenom event. i generatorn kvar-
bliven gas utsuges.

Vid påfyllning av ved observeras att den från
vedpåfyllningslocket vid öppnandet avrinnande
vätskan är starkt frätande.

Gasen är användbar 3—5 minuter efter antänd-
ningen av veden och är det onödigt pröva dess
kvalitet innan starten.

b) Då generatorn är varm.

Har motorn stått blott någon minut, kan man
sedan luftintagningsventilen (13) öppnats, och
starten skett med bensin, utan vidare övergå till
trägas. Har motorn däremot stått någon längre
tid och upp till 2—3 timmar, kan man antingen
genom att veva fläkten några minuter, eller genom
att låta den elektr. drivna fläkten arbeta någon
minut eller också genom att driva motorn turvis
å bensin och turvis å trägas efter en kortare kör-
tid, få gasutvecklingen normal.

B. DRIFTINSTRUKTIONER

Sedan luftventilen (13) öppnats och motorn star-
tats, regleras luften med luftblandningsventilen (21)
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till dess man funnit det för motorns funktion med
trägas lämpligaste läget på ventilen. Förmånligast är
att använda rikligt med luft. Sedan man fått luften
stabiliserad behöver man vanligtvis och isynnerhet
under längre drift ej vidare taga befattning med
luftregleringsventilen (21).

Vid mycket varierande belastningar förekommer
dock att lufttillförseln (vid 21) bör regleras, vilket
man snart kommer underfund med, sedan man erhål-
lit någon vana vid trägasdrift. Som exempel må
nämnas, att en bilmotor i utförsbacke ej må fri-
kopplas och bör luftblandningsventilen, om det gäller
en längre backe, helt slutas på det att gasutvecklingen
ej må minskas eller avstanna.

Beträffande bildrift är yttermera att märka, att
då motorn förlorar en del av sin kraft vid trägas-
drift, är det av nöden att växla i tid, på det att
motorns omloppstal ej måtte nedgå.

En viktig sak som ovillkorligen bör iakttagas är,
att generatorn absolut icke får köras tom, utan bör
ved i god tid påfyllas. En generatorpåfyllningräcker
beroende av belastningens beskaffenhet cirka I—21—2
timmar:
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För bil försedd m. Otso Typ B räknar man 60—70 km
» » » » » » C » » 80—90 »

Ved kan påfyllas även medan motorn går å tom-

gång. För stationära anläggningar och vid motor-

båtsdrift, där påfyllning bör kunna ske medan motorn
är fullt belastad, användes en av oss tillverkad
påfyllningsanordning.

Lufttorkad lövträdsved (helst björk och möjligast
näverfri) i knytnävsstora eller mindre bitar lämpar
sig bäst för trägasdrift. Enbart barrved, som bildar
otillräckligt kol och för mycket aska lämpar sig ej
som bränsle. Den s. k. rullveden är, om även något
för torr, lämplig och ändamålsenlig, men bör huggas
i bitar så att den icke i sin ursprungliga skrymmande
form må inverka menligt på bränslets nedglidande,
vilket skulle ha till följd stagnation i gasbildningen.
Om gasen är svag och det är att antaga att veden
är för torr, kan man hälla 2—4 liter vatten i genera-
torn för att få en bättre och kraftigare gas.

Då man önskar stanna motorn stanges generatorns
luftventil (13) genom att vrida densamma % varv
till vänster eller höger varefter tandningen från-
kopplas.
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2)

3)
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C. SKÖTSELINSTRUKTIONER

Efter tillryggalagda 350—400 km. (motsvarande
10—15 timmars drifttid), eller minst en gång i
veckan böra gaskylarna (16) rengöras. Detta sker
sålunda, att kylar locken (17) öppnas och de i
kylarna befintliga rensarbrickorna utdragas samt
rengöras från medföljande föroreningar, lämpligast
genom spolning med vatten.

Kylarrören och de mellan dessa befintliga för-
bindelserören rengöras, varefter rensarbrickorna
åter inskjutas på sin plats och luckorna (17)
omsorgsfullt slutas.

Efter tillryggalagda 1000 km., motsvarande 30—50
drifttimmar eller minst två gånger i månaden
öppnas askluckan (8) och askan avlägsnas, var-
efter luckan åter omsorgsfullt slutes.

Efter tillryggalagda 800—1000 km. bör oljan i
oljefiltern (23) granskas. Har oljan tjocknat genom
flygaska uttappas den förtjocknade oljan genom
bottenkranen (24) varefter oljefiltern renspolas
med vatten. Tunn olja bör användas. Även kan
begagnad olja från motorstativet användas. För
påfyllning av oljefiltern åtgår 9,0 å 9,5 liter olja.



Oljan påfylles genom rörkröken (25) på oljefilterns
sida upp till proppens undre ända. Då även vat-
ten från gaserna samla sig i oljan bör vattnet
varje morgon före igångsättning uttappas genom
bottenkranen (24) tills man ser olja komma, var-
vid kranen stanges.

Efter c:a 2000 å 3000 km. sträcka uttagas rör-
flitrarna genom den rektangulära sidoluckan (26).
Rörfiltrarna sköljas i petroleum eller kokhett vat-

ten varefter de åter insättas.

4) Där luckorna å generatorn eller å kylarna äro

gängade böra gängorna för att hållas lufttäta, tid
efter annan smörjas med en blandning av grafit

och vaselin eller grafit och C-olja. Om ovannämnda
luckor äro försedda med packning, bör noga till-
ses, att densamma är felfri.

OBS.! Kontrollera noga att luft ej må intränga
vare sig genom generatorns koluppluckringsluckor,
genom askluckan eller genom kylarnas luckor.

5) Tillse noga att mellan generatorn och karosseriet
ej må samlas träbitar, trassel eller annat, som
upphettat av generatorn kunde börja kytta.
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6) A-olja påfylles i den handdrivna fläkten genom
påfyllningshålet (19). Vaselinkopparna förses vid
behov med vaselin; vid dagligt bruk minst en
gång i veckan. Den elektr. drivna fläkten däremot
oljas med några droppar olja i smörjhålet en gång
i veckan.

7) Regleringsventilerna (20) och (21) smörjas tid efter
annan med några droppar A-olja i smörjhålen.

8) Vintertid torde observeras:

a) Gasledningen mellan kylarna och motorn bör
isoleras, exempelvis med ylletyg, på det att
gasens fuktighet ej må avsätta sig som rim-
frost och tilltäppa ledningen.

b) Enär trägasen icke upphettar motorn i samma
grad som bensin, bör motorkylarna ägnas spe-
ciell omsorg mot frostskada.

10
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D. ISÄRTAGNING OCH

HOPSÄTTNING AV GENERATORN

a) Isärtagning av generatorn.

Askluckan (8) öppnas, rosten (9) uttages och kolen
samt event. träbitar skiljas från varandra varefter
kolen siktas och uppbevaras på ett torrt ställe.

Sedan de tre runda plåtarna (12) jämte antänd-
ningsluckan (5) löstagits, lösskruvas muttern (A) fig. 2
vid varje luftintag med nyckeln (B). Sedan införes
hylsuttagaren (D) fig. 3 och sedan densamma intagit
sitt riktiga läge (se fig. 4) utdragas hylsorna (C) med
tillhjälp av en hävstång (E) fig. 5. Muttrarna på loc-
ket (15) lösas varefter generatorn placeras i liggande
ställning, varvid den inre cylindern lätt uttages.

För att löstaga luftmanteln (4) avlägsnas de skru-
var som fasthålla densamma, varefter luftmanteln
med lätthet öppnas i fogarna och borttages. Sålunda
är generatorn isärtagen. Innan man börjar arbetet,
är att observera, att locket (15) och den inre cylin-
dern (14) noga märkes i sitt läge till cylindern (3)
på det att hopmonteringen sker riktigt. Även bör
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man kontrollera att samtliga munstycken eller delar
till dessa äro märkta, helst med körnarslag.

b) Hopsättning av generatorn.

Innan man vidtager med hopsättningen av gene-
ratorn böra alla delar vara noga putsade. Härefter
inskjutes cylindern (14) med iakttagande av att den
kommer i rätt läge till cylindern (3) d. v. s. så att
märkställena ovillkorligen gå ihop. Flänspackningen
(2) påsattes sedan den smorts med en blandning av
grafit och vaselin eller grafit och A-olja. Om pack-
ningen vid isärtagningen skadats är det bäst att

insätta en ny av 2 m/m asbestpapp. Cylindern (14)
fixeras med några mutterskruvar. Härefter inpassas
hylsorna (C) vilkas fläns (F) lätt smörjas med grafit
och A-olja. Hylsorna få på intet sätt klämma eller
haka upp sig på någon sida utan böra passa lekande
lätt. Härefter tillskruvas muttrarna (A) med nyckeln
(B), men ej för hårt. Man bör noga iakttaga, att
nyckeln stadigt sitter i mutterns utfräsningar, så
att den ej må skada ringen genom att hoppa ut.
Då luftintagen äro på sina platser fastskruvas alla
bultar som fasthålla den inre cylindern vid övre
flänsen.



13

Plåtarna (12) och antändningsluckan (5) påskruvas,
varefter man vidtager med luftmantelns montering.
Härvid bör tillses att inga luftläckor få uppstå. Där
den gamla packningen skadats bör därför ny insättas
och bör detta utföras med allra största omsorg.

Om luftintagningsventilen (13) blivit frigjord från
luftmanteln påskruvas den åter och tätas väl. Ven-
tilens packning bör ock noga kontrolleras. Sist insat-
tes underifrån rosten (9) och bör den ligga väl i
urtaget. Askluckan (8) fastskruvas och kolen påfyllas.
Märk noga att kolskiktet stiger minst 5 cm över
trattens (7) undre kant. Generatorn är härefter klar
att åter tagas i bruk.

För den händelse generatorn i ett eller annat av-
seende skulle erfordra reparation, är det klokast att

OFÖRDRÖJLIGEN UNDERRÄTTA OSS i och för er-
hållandet av instruktioner. Vi påpeka att svetsningen
av den rostfria och eldhärdiga plåt vi använda i gene-
ratorn är ytterst komplicerad och behärskas blott av
speciellt härför skolade svetsare. Vi påtaga oss intet
som helst ansvar för följderna av reparationer utförda
av andra än av oss auktoriserade verkstäder.
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E. KONTROLL AV KYLARNA,

FLÄKTEN OCH GASLEDNINGEN

Kylarna böra nu och då kontrolleras och speciellt
bör man tillse att locken sluta väl till. Om gasröret

från generatorn till kylarna är kort, samt den första
kylaren ligger nära generatorn, bör tillses att löd-
ningen vid anslutningsstutsen ej tager skada av vär-

men. Alla gummimuffar och deras klämmare böra
tid efter annan genomgås och vid behov förnyas.

Fläkten smörjas som under C skötselinstruktioner
mom. 6 nämnts. Slutligen bör man även se till att

regleringsventilerna funktionera väl och sluta tätt,
emedan det annars kan uppstå svårighet med start

på bensin.
För den händelse gasledningen löstages är det

bäst, att med vatten genomspola densamma på det
att eventuella föroreningar måtte avlägsnas.
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FÖR SÄRSKILT BEAKTANDE MÅ

FRAMHÅLLAS:

Kör aldrig generatorn tom.

Giv noga akt på att koluppluckringsluckorna och ask-
luckan täta väl.

Om kolskiktet minskar tyder det oftast på att luft-
läekage förefinnes. Om askluckan under drift hål-
ler sig kall är detta ett bevis på att åtminstone denna
är tät. Felet bör då sökas hos koluppluckrings-
luckorna.

Om gasen är svag är felet att söka:

1) Hos veden, som event. är för torr.

2) I kylarna eller gasledningen, vilka event. läcka.

3) I generatorn

a) Kollagret är för högt och för mycket aska
finnes.



b) De inre delarna äro skadade (tjärbildning
i gasuttagningsröret vid generatorn tyder
härpå).

Om ej allt funktionerar som sig bör, anmoda vi eder
att GENAST underrätta oss därom på det att felet
måtte omedelbart kunna avhjälpas, innan större skador

åstadkommits.

Om isoleringsskiktet (6) i förbränningsrummet ska-
das bör densamma förnyas med specialmassa.

Om den löstagbara tratten (10) skadas bör den er-
sättas med en ny av specialplåt.
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