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Alkusanat.

Kun johtamani toiminimi, Korpivaara & Halla O/Y, viime vuonna alkoi ensimmäi-
senä tuottaa maahamme dieselmoottoreilla varustettuja autoja, olivat nämä silloin
täällä aivan tuntemattomia. Ei edes mitään tätä alaa käsittelevää kirjallisuutta-
kaan ollut ilmestynyt suomeksi, joten meidän oli tutustuttava mainittujen moottorien
rakenteeseen ja hoitoon ulkolaisen kirjallisuuden avulla. Ensiksikin laadimme
lyhyitä käyttöohjeita ja vuoden kuluessa olemme "Automies"-lehdessä julkaisseet
useita selostuksia dieselmoottorien rakenteesta. Monilta tahoilta saamiemme ke-
hoitusten johdosta olemme nyt rohjenneet ryhtyä täydellisen diesel-käsikirjcn
julkaisemiseen.

Kirja on tosin omistettu Bussing dieselautojen hoidolle, mutta sopii hyvin oppaak-
si muillekin dieselmoottoreille, koska ne monessa suhteessa ovat samanlaisia.
Syöttöpumppu esim., mikä on ehkä dieselmoottorien arin elin, on melkein
kaikissa dieselmoottoreissa Bosch valmistetta.

Toivomme sen vuoksi, että tämä kirja, vaikka siinä ehkä on pieniä puutteelli-
suuksia, pystyy toistaiseksi tyydyttämään sen kipeän tarpeen, joka tällä alalla
vielä toistaiseksi vallitsee.
Helsinki 25. 2. -36.
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Muutamia yleispiirteitä diesel-automoottoreista.

Sen jälkeen kun bensiinin käyttö polttoaineena kuorma- ja linja-autoliikenteessä
osoittautui yhä epätaloudellisemmaksi heräsi ajatus, eikö myöskin halpahintaisia
kaasuöljyjä (solariöljyä) voitaisi käyttää bensiinin korvikkeena. Lukuisat tässä tar-
koituksessa tehdyt kokeet toteuttaa tämä ajatus jonkin erikoisrakenteisen kaa-
suttajan avulla eivät antaneet tyydyttäviä tuloksia. Kun nämä kokeet olivat
epäonnistuneet, ryhdyttiin v. 1926 kokeilemaan dieselmoottorin mahdollisuutta
auton teholähteenä, sillä olihan maa- ja meridieseleitä jo siihen mennessä hy-
vällä menestyksenä käytetty kaikkialla varsin yleisesti 30 vuotta. Kokeet antoi-
vatkin odotettua parempia tuloksia, ja niinpä ei kestänyt kauan, ennenkuin diesel-
moottorilla varustettujen kuorma- ja linja-autojen sarjavalmistus alkoi. Vuodesta
1929 lukien näitten menekki alkoi kasvaa huomattavasti, ja vuonna 1935 oli diesel-
moottorisia kuorma- ja linja-autoja käytännössä Euroopassa kaikkiaan n. 40.000.
Myöskin Amerikassa on niitä nyttemmin ryhdytty sarjamaisesti valmistamaan, ja
kaikki merkit viittaavat siihen, että diesel-moottori tulee ennen pitkää aivan
yleiseksi kuorma- ja linja-autoliikenteen palveluksessa.

Kaasuöljy on tuote, joka saadaan vuoriöljystä sen jälkeen, kun siitä on tislaa-
malla erotettu paloöljy. Vuoriöljystä saadut kevyemmät ja puhtaammat aineosat
käytetään polttoaineena bensiinimoottoreissa, raskaammat dieselmoottoreissa.
Solariöljyistä mainittakoon Galisol, Light Disoleum, Gasoil j. n. e. Allaolevasta
taulukosta selviää näiden pääominaisuudet.

Polttoaine Ominaispaino Todellinen lämpö-
arvo, WE

Liekkimispiste
Ccl.

Galisol 0,856 10190
10200
10060

76
Light Disoleum
Gasoil

0,870 89
0,871 75
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Kaasuöljy on väriltään ruskean vihreätä, kokoomukseltaan huomattavasti ras-

kaampaa kuin bensiini ja jonkin verran tahmeata. Kaasuöljy ei ole läheskään
niin tulenvaarallista kuin bensiini, joten sitä voidaan vaaratta varastoida suurem-

missakin erissä. Viime aikoina on valmistettu myöskin matalapaineisia moottorei-
ta, joissa polttoaineena käytetään, kuten dieselmoottoreissakin, kaasuöljyä. Mutta
nämä matalapainemoottorit eivät ole saavuttaneet läheskään yhtä suurta suo-
siota kuin dieselmoottorit, sillä mainitsematta muita seikkoja näistä lienee kui-

tenkin syytä huomauttaa, että niissä on käytettävä apusytytyslaitetta (magneettoa),
koska niiden puristuspaine, joka on alle 10 ilmakehän, ei läheskään riitä kaa-
suöljyn itsesyttymiseen. Kaikille dieselmoottoreille on yhteistä se, että polttoai-
neen liekkiytyminen tapahtuu puristustahdin aikana tämän sytyttämispisteeseen
kuumennetun ilmapanoksen avulla, jonka lämpöarvo nousee aina 600 asteeseen.
Näitä moottorityyppejä nimitetään sen takia itsesytyttäviksi moottoreiksi. Ainoas-
taan sellaisten moottorien, jotka ovat rakennetut sisäkaasutusta
varten, voidaan sanoa olevan diesel-järjestelmää. Kun tällaista kaasu-
tusta varten on käytettävissä ainoastaan hyvin lyhyitä aikamomentteja (vain joi-
takin kampikierron asteita), täytyy käyttää erikoisia apuneuvoja, joiden valin-
nasta riippuu kumpaanko diesel-moottori pääluokkaan kysymyksessä oleva
moottori on luettava,

a) dieselmoottoreihin yhteisellä vaiko
b) » jaetulla puristustuskammiolla.

Kaasutuksessa on pyrittävä siihen, että polttoaine hajaantuu mahdollisimman
hienona (Mikrosekoitus) ja että tämä hieno öljysumu tasaisena jakautuu poltto-
kammioon (Makrosekoitus). A-kohdassa mainituista moottoreista ovat ainoastaan
ne saavuttaneet merkitystä, joissa polttoaineen syöttö tapahtuu suoraan pääpu-
ristuskammioon. Paljon suuremman levikin ovat kuitenkin saavuttaneet b-kohdassa
mainitut dieselmoottorit, joissa polttoaineen osapalaminen on aikaansaatu puris-
tuskammion nerokkaalla jakamisella. Tämä järjestelmä antaa parhaimman kaa-
suseoksen autodieselmoottorille, jonka kierrosluku tulee käytössä suurien vaihte-
lujen alaiseksi.

B-kohdassa mainituissa dieselmoottoreissa tapahtuu polttoaineen palaminen sev
raavasti:

Polttoaine syötetään erikoisen syöttöpumpun avulla etukammioon, jossa tapahtuu
polttoaineen osapalaminen. Osapalamisesta syntyneen lisäpaineen ansiosta tun-

keutuu vielä huomattavalta osaltaan palamaton kaasuseos voimakkaasti sylinte-
rien varsinaiseen puristustilaan, jossa hajautuminen tapahtuu yhtä tehokkaasti
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kuin kompressori-dieselissä. Hyvin konstruoidussa etukammiomoottorissa ei ole
välttämätöntä pitää määrättyä suhdetta etu- ja pääpalamiskammion välillä, vaan

voidaan tyytyä siihen, että etukammion tilavuus on vähintäin V» pääkammion
tilavuudesta, jotta myöskin suurilla kuormituksilla aikaansaataisiin kyllin riittävä
pakovoima. Etukammion parhaan vaikutusasteen määrää kuitenkin etu- ja pää-
kammion välillä olevan kanavan halkaisijan oikea valinta. Kuristus tällä kohdalla
ei saa olla niin suuri, että etukammion täyttyminen puhtaalla ilmalla puristustah-
din aikana estyy. Toiselta puolen täytyy etukammiokaulan kokonaishalkaisualan
olla kyllin pieni, jotta saataisiin jaon ja hajaantumisen korkein arvo.

Heti autodieselmoottorien
tultua tunnetuksi tunnus-
tettiin yleisesti etukammio-
järjestelmän paremmuus,
joka aikaansai sen, että
useat tehtaat koettivat jäl-
jitellä Bussing tehtaan
omaksumaa, patentoitua
(pat. numero 230570) jär-
jestelmää. Jäljittelyihin
kuuluu myöskin ilmasyö-
töllä toimivat autodiesel-
moottorit. Etukammio-
moottorin ja ilmasyöttö-
moottorin välinen ero käy
selville allaolevista läpi-
leikkauksista.

Etukammiojärjestelmäinen

Bussing NAG
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2 tahtinen-Junkers llmasyöttö|är|estelmänen Henshel

Vaatisi liian paljon tilaa selostaa kaikkien dieselmoottorityyppien rakenne, joten
rajoitumme ainoastaan mainitsemaan, että paitsi ylläselostettuja on olemassa
vielä m. m. seuraavat tyypit:

1) sädehajoitusmoottorit ilmakammiolla sekä
2) pyörrekammiomoottori.

Yleiskatsaus.

Dieselmoottorin apulaitteet.

Dieselmoottoreita käynnistävät tavalliset, mutta voimakastehoiset käynnistinmoot-
torit. Käynnistettäessä poljetaan polttoainepumpun syöttövipua, jolla aikaansaa-
daan heti runsas syöttö sekä tästä johtuen verrattain korkea alkukierrosluku
moottoreilla. Moottoria käynnistettäessä säätyy polttoainemäärä itsetoimivalla
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täyskuormitus-keskipakoissäätäjällä, kuten Bosch syöttöpumpun läpileikkauskuvasta
N:o 6 (110 h) siv. 10 selviää

Myöskin tyhjänäkäynnin säätää itsetoimiva säätäjä. Kun usein on esiintynyt epä-
tietoisuutta siitä, mistä johtuu moottorista tyhjänäkäynnin aikana kuuluva nakutus,
voidaan tässä sivumennen mainita, että tämän nakutuksen aikaansaa polttoaine-
eli n.s. oktaaniarvot. Että dieselmoottori pienimmälläkin kierrosluvulla aina vetää
sitkeästi, eikä sen toiminta häiriinny, vaikka moottoria äkillisestikin kuormi-
tettaisiin, johtuu siitä, että polttoainepumppu syöttää pienelläkin kierrosluvulla
riittävän, tarkoin määrätyn annoksen polttoainetta jokaiseen sylinteriin itsetoimi-
van tyhjänäkäyntisäätäjän avulla. Polttoainepumpun tehokas syöttö pienelläkin
kierrosluvulla aikaansaa myöskin sen, että vaihteita ei tarvitse dieselmoottorisissa
ajoneuvoissa käyttää läheskään yhtä useasti kuin bensiinimoottorisissa, säästäen
tämä vaunun vaihde-elimiä tehden ajon samalla miellyttävämmäksi.

Polttoainesäätäjä.

Säätäjässä on 2 painoa (kuva 1) 110 h, jotka moottorin kierrosluvun lisäänty-
essä työntävät säätötangon 107 d (kuva 1) »stop»-nuolen suuntaan, jonka joh-
dosta kierrosluku jälleen pienenee. Jos taas kierrosluku pienenee liian paljon,
työntyy säätötanko vastakkaiseen suuntaan, siis täyskuormitusta (kuva la) kohti,
jolloin polttoaine-syöttöpumppu syöttää enemmän, ja kierrosluku kohoaa.

Polttoainesäätäjän toiminta.

Polttoainepumpun epäkeskoakselin mukana pyörii samanaikaisesti siinä oleva
polttoainesäätäjä kahden keskipakoispainonsa 110 h (kuva 1 a) kera, jotka kier-
rosluvun kohotessa ja keskipakoisvoiman suurentuessa aikaansaavat sisältä ulos-
päin tapahtuvan liikkeen ja siirtävät tämän molemmille kulmavarsille 110 g.
Nämä työntävät polttoainepumpun säätötangon 107 d yli kaksivartisen asetus-

vivun 110 r. Jos syötettävä polttoainemäärä vähenee, alenee kierrosluku ja
keskipakoispainot laskeutuvat.

7



.

Polttoainepolkimen vipu vaikuttaa säätötankoon 107 d itsetoimivasta keskipa-
koissäätäjästä riippumatta. Jos polttoainepolkimen vipu painetaan pohjaan, työn-
tyy vipu 110 p (kuva 1 a) ja sen ohella epäkesko 110 1, joka aikaansaa varren

liikunnan oikealle. Tämän takia on epäkeskolla laakeroitu kaksivartinen asetus-
vipu 110 r (Kuva 1 a) pakoitettu tekemään samanlaisen iiikkeen oikealle ja
säätötanko 107 d (kuva 1 a) työntyy samoin eli siis täyspaineasentoon. Sylin-
terit saavat täten enemmän polttoainetta ja kohonnut kierrosluku aikaansaa suu-

remman moottoritehon.

Kaksivartinen säätövipu polttoainepoljinvipu tai käsivipu 110 r, siirtää itsetoimi-
van säädön keskipakoispainosäätäjän kautta säätötangolle 107 d. Tällöin on
huomattava, että itsetoimivassa säädössä kierrosliikunnan keskipisteenä on epä-

keskon 110 I keskipiste ja mekaanisessa säädössä epäkeskoakseli.

Kuva 1 a.Kuva 1.

Säätöjousien toiminta.
Säätäjän tehtävänä on moottoria tyhjänä käytettäessä pysyväisesti rajoittaa kier-
roslukua ja täyskuormituksissa taas ylläpitää tasaista huippukierroslukua. Tätä
tarkoitusta varten rakensi toiminimi Bosch 2 erivahvuista jousta kumpaankin
keskipakoissäätöpainoon, (kuvat 2, 3 ja 4).

Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4.
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a) ulkojousi 110 d tyhjänäkäyntiä varten,
b) vahva sisäjousi 110 f korkeinta kierroslukua varten.

Moottorin käydessä tyhjänäkäyntiä on jousi 110 d keskipakoissäätäjäpainon
kautta kuormitettu (kuva 3). Jos kierrosluku painamalla poljinvipua kohoaa
tyhjänäkäynnin korkeinta sallittua kierroslukua korkeammalle, jatkaa moottori
käyntiään ja samassa silmänräpäyksessä puristuvat vahvat sisimmäiset jouset

110 f (kuva 4) yhteen. Säätäjä työntää nyt säätövarret takaisin »stop»-asen-

toa kohti, sylinterit saavat vähemmän polttoainetta ja moottorin kierrosluku ale-
nee jälleen normaaliksi.

Syöttöhetken säätäjä.

Samalla tavoin kuin aikainen ja myöhäinen sytytys säädetään bensiinimootto-
reissa, samaten säädetään polttoaineen syöttöhetkeä dieselmoottoreissa. Auton

kulkiessa voi ohjaaja kojetaulussa sijaitsevasta käsivivusta säätää polttoaine-
pumpussa olevaa syöttöhetken säätövipua (kuva 5), jolla aikaansaadaan poltto-
ainepumppuakselin kierto kampiakseliin nähden. Muutamissa dieselmoottoreissa
saadaan pumpun epäkeskot toimimaan aikaisemmin tai myöhemmin säätämällä
epäkeskoakselia, jonka kautta pumpun mäntä antaa syöttöiskun aikaisemmin tai
myöhemmin.

Kuva 5.
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Dieselmoottorisissa ajoneuvoissa, joiden moottorin kierrosluku on verrattain suuri
I. n. 1400—2200 minuutissa, täytyy käyttöteknillisistä syistä usein tarkistaa ja
sovitella alkusyöttöä. Apulaitteeksi tähän tarkoitukseen soveltuu toiminimi Bosch'in
rakentama syöttöhetken säätäjä (kuva 5), joka säätää syöttöhetken alun kiertä-
mällä polttoainepumpun akselia.
Syöttöhetken säätäjä pystyy kiertämään polttoainepumpun epäkeskoakselia moot-
torin kampiakseliin nähden suhteessa B—l2°. Koska 4-tahtisissa dieselmootto-
reissa pumppuakseli pyörii vain puolella moottoriakselin kierrosluvusta, vastaa-
vat ylläolevat kulmat kampiakselissa 16—24° säätökulmaa. Tämän kulman puit-
teissa on syöttöhetki säädettävissä. Syöttötankoa säätämällä säätyy vipu 5
(kuva 5), joka samalla siirtää sen kanssa säätöakselille kiilattua säätöhaarukkaa
6. Tällöin työntyy myös nivelsangan 7 yli siihen yhdistetty liukumutteri 2 suora-
viivaisesti kytkinpuolikkaan navalle ja liukumutteri 2 kiertää vinokierrehylsyä 1
(kuva 5) säätäen tämän kautta pumpun epäkeskoakselia moottoriakselin vastak-
kaiseen suuntaan. Syöttöhetken säätäjä on aina 1000 km:n ajomäärän jälkeen
voideltava moottoriöljyllä.

Syöttöpumpun toiminta.
Syöttöpumpun (kuva 6) tehtävänä on syöttää jokaiseen sylinteriin tarkalleen mää-
rättynä aikana oikea määrä polttoainetta polttoaineventtiilin suulakkeen kautta,
ja tarkalleen juuri niin paljon kuin jokainen työisku tarvitsee. Moottorin kampi-
akseli käyttää pumppua jakohammaspyöriensä välityksellä. Pumpun epäkesko-
akseli ja rullat toimivat öljyssä, jonka määrä on usein tarkistettava. Kuvasta 6,
joka esittää läpileikkausta Bosch syöttöpumpusta, jota käytetään 6 sylinterisessä
dieselmoottorissa, ilmenee pumpun rakenne-yksityiskohdat. Pumpussa on siis

Kuva 6.
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sylinterit ja männät, joista jälkimäiset saavat liikkeensä epäkeskoakselista. Epä-
keskoakselissa on epäkeskiöt, jotka rullatyypppisillä nostajilla aikaansaavat män-
tien liikkeet sylintereissä. Pumpun mäntä »2» painaa polttoaineen paineventtiilin
»1» kautta etukammion yläosassa olevaan hajoitusventtiiliin. Epäkeskoakselin
pyörittyä palautuu mäntä alkuasentoonsa jousen avulla, jolloin uutta polttoainet-
ta imeytyy pumppukammioon. Pumppukammion yläosassa on imukammio »4»,
joka on toisesta päästä polttoaineputken »3» kautta yhteydessä pumpun kanssa,
joka imee polttoaineen polttoainesäiliöstä, ja toisesta päästä kahden sylinterissä
olevan aukon kautta pumppukammioon. Nämä tiehyeet avautuvat ja sulkeutuvat
männän liikkeen avulla, joka myöskin toimii imuventtiilinä. Pumpun männän ol-
lessa ala-asennossaan, avautuvat nämä tiehyeet ja polttoainetta syöksyy pump-
pukammioon. Pumpun männän liikkuessa ylöspäin painautuu pieni polttoaine-
määrä takaisin imukammioon kunnes tiehyeet ovat sulkeutuneet. Tämän jälkeen
nousee paine pumppukammiossa nopeasti ja mäntä painaa saamansa polttoai-
neen paineventtiilin kautta hajoitusventtiiliin.

Kuva 7.

Syöttömännän iskun pituus on aina sama. Polttoaineen syöttömäärän säätö er

suuruisissa moottorin kuormituksissa tapahtuu siten, että pumpun mäntä kiertyy.
Kuva 7 esittää kaavamaisesti yhden pumppumännän eri asennot pumppusylin-
terissä. Pumppumäntä on varustettu vinolla uralla B. Tämän asennosta riippuen
avautuu aukko A aikaikaisemmin tai myöhemmin vaikuttaen pumpun syöttöis-
kuun. Sen kautta säätyy tällöin pumpun varsinainen tehoisku. Vasen pystysuora
ura N asettaa lepoasennossaan pumppukammion kanssa yhteyteen, jolloin polt-
toaineen syöttö etukammioon keskeytyy ja moottori pysähtyy.

Kuvasta 6 näemme hammastetun akselin 107 d, joka yhtyy hammaspyöriin 5,
sovitettu hylsyjen 7 päälle. Nämä hylsyt ovat sovitetut pumpun sylinterien päälle
ja ovat alaosassaan varustetut kahdella pystysuoralla uralla, joissa liikkuu kaksi
männän päällä olevaa liukua. Hammastetun akselin 107 d kiertyessä aikaansaa-
daan samansuuruinen kierto kaikille männille, joiden varsinainen tehoisku tämän
kautta säätyy yhtenäisesti. Hammastettu akseli on kytketty polttoainepolkimeen
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(kaasupoljin) ja syöttöpumpun säätäjään, joka itsetoimivasti säätää moottorin
kierroslukua. (Katso polttoainesäätäjän toiminta). Pumppumännän yläosassa on

paineenlaskuventtiili (kuv. 9), joka aikaansaa polttoainesyötön silmänräpäykselli-
sen keskeytymisen estäen siten polttoaineen jälkivalunnan etukammioon.

Polttoainesuulakkeella eli hajoittajalla (kuv. 8) on mäntätyyppinen neulaventtiili,
jonka voimakas jousi 111 h pitää sulkuasennossa. Polttoainesyöttöpumpun kor-
kea paine vaikuttaa neulan 113 b keilamaiseen osaan nostaen sitä ja polttoai-
ne pääsee tunkeutumaan pienen reiän kautta suihkuna etukammioon. Niin kauan
kuin neulaan vaikuttava syöttöpaine on suurempi kuin jousen oma jännitys, sallii
neula polttoaineen sisäänsyötön. Säätöruuvilla 111 k säädetään jousen jännitystä
ja siten myöskin neulan läpäisyjännitystä. Kohta 1111 kuvaa n. s. tuntoneulaa,
jolla voidaan tarkata polttoaineen hajoitusventtiilin toimintaa. Tarkkailu tapahtuu

Kuva 8

siten, että moottorin ollessa käynnissä pidetään sormi tuntoneulan päällä. Hajoi-
tusventtiilin toimiessa moitteettomasti liikkuu tuntoneula säännöllisin väliajoin ylös
ja alas. Etukammio- järjestelmäisen dieselin huomattavana etuna muihin diesel-
moottoreihin verrattuna mainittakoon etukammiojärjestelmän sallima alhainen
syöttöpaine.

Kuva 9

Dieselmoottorin rakenteesta.
Dieselmoottorit eivät rakenteeseensa nähden yleisesti katsoen paljoakaan eroa
bensiinimoottoreista lukuunottamatta niitä osia, jotka ovat määräävinä palamis-
menetelmään nähden.
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Dieselmoottorien mäntien tulee olla pitemmät kuin bensiinimoottorin, koska nii-

den sivupaine sylinteriseinämiä vastaan on huomattavasti korkeampi. Männässä
on 3 tiivistysrengasta ja 1 öljytiivistysrengas.

Ensimmäinen männän rengas on asennettava mäntään alemmaksi kuin bensiini-
moottoreissa, jotta korkean kuumuuden aiheuttama kiinnipalaminen välttyisi.

Männät on valmistettu erikoiskevytmetalliseoksesta, joka johtaa lämpöä hyvin
ja nopeasti.

Kiertokanget ovat tavallisesti H-mallisia ja taotaan ne krominikkeliteräksestä.
Niiden kestävyys ja vastuskyky on hyvin suuri. Kiertokanki on laakeroitu männän
tappiin, jonka halkaisija on miltei 2 kertaa suurempi kuin bensiinimoottorissa.
Kiertokangen laakeri on vahvasti ylimitoitettu, jotta se voisi kestää hyvin suurta
pintapainetta. Sen yläpuolikas on „Termotur" tai „Gher" metallisekoitusta ja
alapuolikas hyvin tinapitoista valkometallia. Toisinaan laakeripuolikkaat valmis-

tetaan myöskin teräksestä, joka on päällystetty lyijypronssilla (kuten esim. Bus-
singissä) ja on näin valmistettujen laakeripuolikkaiden elinikä 2 kertaa niin pitkä
kuin valkometallista tehtyjen. Dieselmoottorin voitelussa on huomattava, että
öljypaine on pidettävä korkeammalla kuin bensiinimoottorivoitelussa.
Mitä dieselmoottorien tarkistus-, korjaus- ja asennusohjeisiin tulee, viittaamme
tämän kirjan loppuosaan.

Koska dieselmoottorien suuri kansantaloudellinen merkitys on yleisesti tunnus-
tettu Europan suurissa kulttuurimaissa, on toivottavaa, että ne meidänkin maas-
samme otettaisiin yhä enemmän käytäntöön.

Diesel- ja bensiinimoottorin eroavaisuudet.
A. Työtapa.

1) Bensiinimoottorissa tapahtuu polttoaineen kaasutus kaasuttajassa, ja tulee seos
valmiiksi ilmaan sekoitettuna imutahdin aikana moottorin sylintereihin, jota vastoin
dieselmoottorissa imutahdin aikana moottorin sylinteriin imeytyy ainoastaan puh-
dasta ilmaa.
Polttoöljy ruiskutetaan puristustahdin lopulla hienoksi jakautuneena moottorin
sylinteriin ja juuri siinä määrässä, mikä vastaa kutakin kuormitusta.

2) Bensiinimoottorissa on puristuspaine ainoastaan 5—7 ilmakehää, dieselmoot
torissa sitä vastoin 28—36 ilmakehää. Tämän johdosta on dieselmoottorin polt
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tokammiossa olevan ilman lämpömäärä puristustahdin lopulla niin korkea, että
sisäänruiskutettu polttoöljy syttyy itsestään. Polttoainetta ei tarvitse siis, kuten on

laita bensiinimoottorissa, sytyttää erikoisen sytytyslaitteen avulla.
3) Työ- ja välitahdit ovat bensiini- ja dieselmoottorissa aivan samanlaiset.

B. Rakenne.

Eroavan työtapansa perusteella dieselmoottorissa ei tarvita seuraavia osia:
a) Kaasuttajaa
b) Magneetto- tai kennostosytytystä
c) Sytytystulppia sytytysjohtoineen
Sitävastoin tulee dieselmoottorissa olla
a) Syöttöpumppu
d) Syöttösuulakkeet paineputkijohtoineen

Syöttöpumpun tulee syöttää polttoöljyä moottorisylintereihin kuormitusta tarkal-
leen vastaavassa määrässä, tarkalleen määrätyssä ajassa (noin B—ls astetta
ennen männän ylimmäistä kuolokohtaa) korkeassa paineessa (80—300 ilmakehää).
Syöttösuulakkeiden tulee hajoittaa polttoöljy enemmän tai vähemmän hienona
suihkuna (kulloinkin kyseessä olevassa moottorissa käytetyn palamismenetelmän
mukaan) ja sekoittaa se sylinterissä olevaan ilmaan.
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Bussing-NAG dieselautot.
Bussing NAG:n LD sarjan moottorit ovat nelitahtisia dieseleitä. Koneen täydelli?
nen työjakso käsittää 4 männän iskua eli 2 kampiakselin kierrosta. Puhdas ilma
imetään sylinteriin kostean siivilän läpi ensimmäisen tahdin, ja puristetaan kokoon
toisen tahdin aikana. Viimemainitun tahdin lopussa suihkutetaan polttoaine hie*
nona suihkuna etukammioihin, joissa se syttyy pelkästään puristetun ilman aiheuts
tamasta kuumuudesta. Tästä osapalamisesta on seurauksena paineen nousu, joka
aiheuttaa sen, että jälelläoleva palamaton osa polttoainetta tunkeutuu etukammio-
kanavan päässä olevan kanavan kautta sylinterien pääpolttokammioihin; tämä toi-
minta muodostaa kolmannen, n.s. työtahdin. Neljännen tahdin kuluessa poistuvat
palamiskaasut ja siten on työjakso täydellinen.

On perusteltu tosiasia, että puristetuksi tulevan ilman lämpötila kohoaa, ja jos pv*
ristusta jatketaan tarpeeksi pitkälle, tulee ilma niin kuumaksi, että se sytyttää sisään*
suihkutetun polttoaineen. Tämä on dieselmoottorin pääperiaate, johon myös Biis-
sing NAG moottorien toimintaperiaate perustuu.

Polttoaineen suihkutus etukammioihin tapahtuu erikoisella syöttöpumpulla, jossa
on yhtä monta sylinteriä kuin moottorissakin. Pumppu syöttää tarkalleen yhtä-
suuren määrän polttoainetta jokaiseen etukammioon, jonka määrän kuljettaja säätää
painamalla kaasupoljinta kuormituksen suuruudesta tai halutusta nopeudesta riippuen.
Alla olevassa neljässä kohdassa selostetaan Bussing dieselin huomattavimmat omi*
naisuudet.
1) Etukammio on muihin tyyppeihin ja malleihin verrattuna suhteellisen lyhyt ja
on se pitkän kanavan kautta yhteydessä pääpolttokammion kanssa. Sillä suurella
nopeudella, millä ilma kulkee tämän kanavan lävitse, saadaan aikaan syöttöpaineen
avulla sisäänsyötetyn polttoaineen täydellinen hajautuminen ja kiinteä sekoitus
polttoilman kanssa sekä nopea lämmenneen ilman siirto polttoaineeseen.

2) Polttoainejakautuminen ei tapahdu nestepaineella, vaan korkeajännitteisellä kuu*
maila kaasulla, jonka vastakohtana muissa dieselmoottoreissa on korkeapaineisella
syötöllä toimivat koneet, jotka työskenteleyät aina 300—400 ilmakehän paineella.
Bussing dieselmoottorien syöttöpaine on alhainen ja syöttökappaleen halkaisija suuri.
Tämän rakenteen etuna mainittakoon m.m. syöttöpumpun pieni kuluvaisuus ja epä-
herkkyys sekä se, ettei suulakkeet tukkeudu.

4) Tämä järjestelmä pidentää myöskin polttoaikaa sekä poistaa sen liian rajun pai-
nenousun, joka voisi aikaansaada vahinkoja kiertokangille sekä männän tapeille.
Etukammiojärjestelmä voidaan käytännöllisesti katsoen sovittaa kaikkia polttoaineita
varten ja takaa se sitäpaitsi moottorille varman käynnistyksen. Etukammio sallii
sitäpaitsi sangen alhaisen syöttöpaineen, josta on seurauksena moottorin tasainen
käynti. Etukammiomoottorin käynti on joustava vaatien suurestikin kuormitettuna
vain pienen polttoainemäärän. Bussing NAG moottorien etukammio voidaan
irroittaa ilman moottorikannen poistoa ja sitä ympäröi joka puolella jäähdytysvesi,
joten käytännöllisesti voidaan pitää sen kestävyyttä ikuisena.

3) Runsas ilmaylijäämä jokaisella kierrosluvulla tekee kaasuseoksen palamisen tay*
delliseksi ja savuttomaksi. Yllämainitulla rakennejärjestelmällä on suurimmat edels
lytykset parhaalla mahdollisella tavalla käyttää polttoaineessa oleva teho hyväkseen.
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Dieselmoottorien hoito vaatii tarkkaa tuntemusta.

a) Päämittoja.

I. Moottorit.

Malli LD3 LD4
5

LDS LD6
6

Iskunpituus
110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Syl. lukumäärä
» läpimitta .

3 4

130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Syl. tilav., litr. 3,7 4,94 6,17

öljytilav. moottorissa litr. 10 12
7,41

17 20

Vesitilavuus, ltr. ilman jäähdyttäjää 12 16
26

20 20

425 525
2000 2000

45/48 65/68
1:16,5 1:16,5

» ltr. jäähdyttäjällä
Paino kg

21 36 36
620 665

Moott. kierrosluku minuutissa
Teho hevosvoimaa * . .

.

2000 2000

75/80 90/95
1:16,5

35
Puristussuhde

35Puristuspaine ilmak. 35
1:16,5

35

6,1
Suurin vääntömomentti kg/m
Todellinen keskipaine kg/cm 2

Männän keskinopeus m/sek.

17,3/1200 23,9/1200 30,1/1200 34,8/1200

5,87 6,05
8,778,77 8.77 8,77

12,15
Suorituskyky sylinteritilavuuteen näh

den hv/litr 12,15
33

12,15 12,15
33

5,88

45
85

45
85

33Puristuspaine )

Palamispaine I
Syöttöpaine .

33
45 45

*) Jarrutettu hv-teho, saatu vähentämällä apukojeitten, voimansiirtolaitteitten ja aa*
nenvaimentajan voimanhäviö.

85 85
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1. Voiteluöljyn mittapuikko ja öljyn täyttöaukko.
2. Polttoaineen syöttöpumppu sekä säätäjä.
3. Öljyn poistoputki.

5. öljynsäätöventtiili.
6. Hehkuttajan yhdistyskiskot.

7. Syöttoputket.

4. öljysiivilä.
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1. Voiteluöljyn mittapuikko
ja öljyn täyttöaukko.

2. Polttoainesyötön säätö.
3. Polttoainepumppu.18

8. Puristusventtiili.
9. Syöttöputket.

10. Koetinpuikko,jollasuutinven-
tiilin toimintaa tunnustellaan.

4. Syöttöpumppu sekä säätäjä.
5. Öljyn poistoputki.
6. öljysiivilä.
7. öliynsäätöventtiili.



5. Polttoainepumppu,
6. Täyttöaukko.
7. öljynsäätöventtiili.
8. Vesiputki.

1. Jakohammaspyörät.
2. Tyhjiöpumppu.
3. öljysiivilä.
4. Voiteluöljyn mittapuikko

ja öljyn fäyttöaukko.

9. Syöttöputket.
10. Suutinventtiilineulan koe

tinpuikko.
11. Ilmasiivilä. 19



20
8. Syöttöpumppu sekä säätäjä.
9. Puristusventtiili.

10. Hehkuttajien yhdistyskiskot.
11. Vesiputki.

1. Tyhjiöpumppu.
2. Syöttöhetken säätäjä.
3. öljysiivilä.
4. Voiteluöljyn mittapuikko

ja öljyn täyttöaukko.
5. Polttoainepumppu.
6. Oljysiivilän täyttöaukko.
7. öljynsäätöventtiili.



b) Keskenään vaihdettavat osat.

Käytännöllisyyttä silmälläpitäen on LD3, LD4, LDS ja LD6 sarjoihin valmistettu mi*
kali mahdollista keskenään vaihdettavat osat. Tämä on erittäin tärkeä etu korjaa*
moille että asiakkaille, koska sen kautta on mahdollista vaihtaa eri moottorityyppien
vastaavia osia ja täten vähentää varaosien ja työkalujen lukumäärää sekä suuresti
pienentäen varaosaluetteloita ja yksinkertaistuttaen niiden käsittelyä.

Seuraavat osat tai osaryhmät ovat täysin samanlaiset kaikissa malleissa:
LD3 LD4 LDS LD6

Männät » » » »

Etukammiot ja niiden tiivisteet ...» » » »

Etukammioiden kiinnitysosat . . . . » » » »

Hehkukynttilät » » » »

Hehkukynttilöiden istukat » » » »

Kiertokanget » » » »

Venttiilit » » » »>

(tulo* ja pakoventtiilit ovat kuiten*
km eri mallia)

Kampiakselin hammaspyörä . . . . « » » »

Generaattorin käyttöhammaspyorä . . » » » »

Venttiilien nostovivut » » » »

Venttiilinnostajain varret » » » »

Venttiilinnostajat » » » »

Nokka*akselin hammaspyörä . . . . » » » »

Vesipumppu » » » »

Vauhtipyörä , . » » » »

öljysiivilä » » » »

Seuraavat osat eivät ole samanlaisia:
Kampikammio, kampiakseli, nokka*akseli, syöttöpumpun käyttöhammas*
pyörästö, tuulettajan siivet, Vshihnapyörä sekä öljypumppu.
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Läpileikkaus öljynkierrosta mallissa LD 4.



c) Työperiaate.
Bussing NAG LD-malliset dieselmoottorit ovat nelitahtisia ja etukammiojärjestel*
mää. Bosch syöttöpumppu syöttää polttoaineen polttoainesuuttimien kautta etu*

kammioihin n. 85 ilmakehän paineella. Täällä palaa osa polttoainetta, ja tämä osa*

palaminen saa aikaan paineen nousun, jolloin polttoaineen palamaton osa tunkeu*
tuu etukammiokanavan päässä olevien reikien kautta sylinterien pääpolttokammi*
öihin. Palamiseen tarvittava ilma imetään imutahdin aikana kostean siivilän lävitse.
Bosch pumppuun asennettu säätäjä rajoittaa tyhjänäkäyntiä ja koneen suurinta no*

peutta, edellisen noin 400—600 kierrokseen ja jälkimäisen noin 2000 kierrokseen
minuutissa.

Mallit LD 3 ja LD 4 ovat varustetut 4 hv:n ja mallit LD 5 ja LD 6 6 hv:n käyn*
nistinmoottorilla. Hehkustajien avulla saadaan tarpeellinen sytytyslämpömäärä käyn*
nistämistä varten.

Sytytysjärjestys on seuraava: LD3:ssa=l, 3, 2,
LD4:ssa=l, 3, 4, 2,
LDs:ssa=l, 3, 5, 4, 2,
LD6:ssa-l, 5, 3, 6, 2, 4.

11. Uusien autojen huolellisen käsittelyn tärkeys.
a) Vaunun sisäänajokausi.

Kaikki tehtaistamme lähtevät kulkuneuvot ja moottorit ovat sisäänajettuja ja niiden
jarrut kokeiltu. Kuitenkin on suositeltavaa ulottaa sisäänajokausi käsittämään en*

simmäiset 2000 km., koska tämä erittäin suuressa määrässä pidentää kaikkien liik=
kuvien osien ikää. Varsinkin, jos ajoneuvoa tullaan käyttämään alusta alkaen pe*

rävaunun kanssa, ei konetta saa rasittaa täydellä kierrosluvulla eikä kuormituksella.
Samalla ei myöskään saa antaa koneen ponnistella mäissä vaan on ajajan vaihdet*
tava tarpeeksi ajoissa, välttääkseen siten moottorin kierrosluvun alenemasta.

b) Uuden öljyn vaihto
Jotta moottori tulisi hyvin sisäänajetuksi ja sen ikä täten pidemmäksi, on ensiluok*
kainen voitelu etenkin alkukilometreillä välttämätön, öljy on usein uusittava,
mutta omistajalle täten koituneet lisäkustannukset tulevat moottorin iän pidenty=
essä hyvin korvatuiksi.
öljy on uusittava moottorissa ensimmäisen 500 km. jälkeen ja senjälkeen joka 500
km. jälkeen aina 2000km. saakka. Tämän jälkeen on öljy uusittava joka 3000km. jälkeen.
Vaihdelaatikossa ja taka*akselissa on öljy uusittava ensimmäisen ja toisen 1000 km.
matkan jälkeen sekä senjälkeen joka 5000 km. jälkeen.

Öljysiivilä on puhdistettava joka 500 km. jälkeen. Kun on saavutettu ensimmäiset
3000 ajokilometriä, voidaan puhdistusväliajat pidentää 1500 kilometriin. Tämä
puhdistus on tärkeää ei ainoastaan lian poistamiseksi, vaan myöskin siksi, että siten
saadaan määrätty öliynpaine taatuksi.

c) öljysiivilän puhdistus.
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111. Muutamia huomioonotettavia seikkoja ajoon
lähdettäessä.

a) ennen käynnistystä.

On tarkistettava, ja jos tarpeellista lisättävä, öljy moottorissa, vesi jäähdyttäjässä ja
polttoaine säiliössä. Moottoria ei saa koskaan käyttää, jos jäähdyttäjässä ei ole
riittävästi vettä, sillä tämä turmelee sylinterien kannessa olevat kumitiivisteet liian
suuren lämpömäärän nousun vuoksi.

b) öljyn täyttö

öljyn täyttö tapahtuu oikeanpuoleisella sivulla olevan öljymittapuikolla varustetun
täyttöaukon kautta. Öljytaso on pidettävä mittapuikossa olevan ylemmän merkin
kohdalla, eikä saa koskaan antaa sen laskeutua alempaa merkkiä alemmaksi. Jos
öljyä on säiliössä riittämättömästi, tulee se liian kuumaksi yhtämittaisessa käytössä
ja silloin öljyn arvo voiteluaineena laskee huomattavasti.
Kun öljytaso on öljymittapuikon ylemmän merkin kohdalla, on öljyä

LD 3:n säiliössä 10 ltr
LD4:n » 12 »

LD5:n » 15 »

LD6:n » 22 »

Öljymäärä siivilän kammiossa on noin 1,75 litraa.

c) Polttoaineen täyttö.

Koska syöttöpumpun ikä riippuu polttoaineen puhtaudesta, on polttoainesäiliötä
täytettäessä erikoisen tarkasti huolehdittava siitä, että siivilä on paikallaan. Eri-
koisesti suositellaan, mikäli mahdollista, erikoisen siiviläkankaan käyttämistä.
Jotta ilmantulo polttoainepumppuun, polttoaineputkiin sekä polttoainesyöttösuutti*
miin estyisi, ei saa koskaan antaa säiliön tyhjentyä. Jos tämä kuitenkin vahingossa
tapahtuisi, on huomioonotettava seuraavaa:

li Täytetään säiliö.
2. Täytetään kojelaudan takana oleva polttoainesiivilä, (kuva 113). Kohdassa 3, 4

ja 5 mainitut osat ovat kuvassa 108.

4. Kierretään päällysmutteria 14 muutamia kierroksia vasempaan sitä kuitenkaan
kokonaan irroittamatta.

3. Irroitetaan tulppa 47 syöttöpumpussa ja annetaan polttoaineen virrata siksi, kun*
nes se on aivan täydellisesti vapaa ilmakuplista. Senjälkeen suljetaan tulppa huo*
lellisesti.

5. Käynnistetään moottori hetkeksi kaasupolkimen ollessa aivan pohjassa. Tämä
poistaa kaiken mahdollisen ilman painejohdoista.

kanavajärjestelmä tyhjäksi ilmasta.

Niin pian kuin puhdasta polttoainetta virtaa irroitetuista tulpista, kierretään ne jäi*
leen tiiviisti kiinni kääntämällä muttereita myötäpäivään. Näin saadaan polttoaine*
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d) Käynnistäminen.
(Katso kuvaa 109).

Mäntien ja laakerien lepokitkan voittamiseksi on moottoria pyöritettävä muutama
kierros painamalla jalalla käynnistinnastaa 48, mutta antamatta kuitenkaan kaasua.
Syöttöhetken säätäjän N:o 51 tulee olla asetettu »aikaisin» kohdalle. Sitten paine*
taan hehkuttajakatkaisija 49 ensimmäiseen havaittavaan pysähdyskohtaan saakka,
kunnes vastuslanka 55 tulee punaiseksi. Hehkuttajakatkaisijaa pidetään nyt tässä
asennossa puolesta yhteen minuuttiin, jonka jälkeen se painetaan syvemmälle lop-
puasentoonsa ja moottori käynnistetään kuitenkaan hellittämättä hehkuttajakatkaisi*
jaa. Samalla annetaan moottoriin täysi kaasuseos painamalla kaasupoljinta oikc*
alla jalalla.

Heti moottorin käynnistyttyä irroitetaan sekä kaasupoljin että hehkuttajakatkaisija
jolloin estehaka 50 automaattisesti palauttaa polkimen alkuasentoonsa.
Kun kone tahdotaan pysäyttää, kohotetaan säppiä jalankärjellä, jolloin poljin pa=
lautuu alkuasentoonsa pysäyttäen siten koneen.

e) Käynnistäminen talvella.
Jos vaunu on sijoitettu lämmittämättömään vajaan tai sitä on seisotettu pitkät ajat uiko*
salia, suosittelemme talven varalle erikoisia menettelytapoja, jotka helpottavat käyn-
nistystä. Siten vältytään käynnistinmoottorin liikakäyttöstä ja siitä johtuvasta liian
suuresta akkumulaattorien rasituksesta. Seuraavat esivalmistukset on havaittu tehok-
kaiksi.

1. Jäähdyttäjä täytetään lämpimällä vedellä. Mikäli aika sallii, on tämä tehtävä
kahdesti.

2. Käytetään matalamman kiehumapisteen omaavia polttoaineita, sellaisia kuin bcn*
siini tai etyylieetteri, jolloin sytytys saadaan nopeammaksi. Myös voidaan aset*
taa bentsiiniin kastettu puhdistuslappu (tai johonon tiputettu pieni määrä etyyli*
eetteriä) pieneksi ajaksi ilmasiivilän ympärille juuri ennenkuin käynnistinkatkai*
sijaa painetaan.

Kun päivän ajot on suoritettu, suihkutetaan hiukan polttoöljyä mäntiin.

IV. Voitelu.
a) Hyvän voiteluöljyn valitseminen.

Tärkein kohta voiteluöljyn valinnassa on sen voiteluarvo, mutta sitä on mahdo*
tonta määrätä pelkkien numeroiden avulla. Niin sanotun analyysin avulla, jossa
on mainittu esim. tahmeus, ominaispaino, syttymispiste j.n.e., ei voida tarkkaan ar*

vostella sen voiteluun soveltuvia ominaisuuksia todellisissa, moottorin käyntiä vas*
taavissa olosuhteissa. Sen jälkeen kun lopullinen koe laboratooriossa on suori*
tettu, on lisäksi välttämättä suoritettava lopullinen öljykokeilu itse moottorissa.

Parhaan öljyn valitseminen suuresta, tarjolla olevasta öljyvalikoimasta on vaikea
tehtävä, ja siksi on allaoleva analyysi tarkoitettu vain ohjeeksi hyvän ja sopivan
öljyn valitsemiseksi,
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Analyysi:
Talvella: öljy, jonka tahmeus n. 44°C:ssa on 5,5—7 Engler astetta

Liekitsemispiste ei alle 190°CJähmettymispiste ei yli — 10° C
Neutralisoituminen ei yli 0,2
Rasvapitoisuus — 0 %

Kesällä: öljy, jonka tahmeus 44°C:ssa on 11—15 Engler astetta
Liekitsemispiste ei alle 210° C
Jähmettymispiste ei yli 5°C
Neutralisoituminen ei yli 0,2
Rasvapitoisuus 0 °/"

On kaikin ehdottomasti vältettävä mineraaliöljyjen sekoittamista rasvaisten öljyjen
kanssa, koska on havaittu sellaisten seoksien synnyttävän hyytelömäistä massaa,
joka tukkii öljypumpun ja öljykanavat ja on siten haitaksi öljyn kiertokululle. Eri
mineraaliöljyjen sekoittaminen ei aina aiheuta häiriöitä, mutta myös tässä on edul*
lisinta käyttää vain yhtä öljylaatua. Jos jostakin syystä on vaihdettava toiseen öljy*
laatuun, on moottori perusteellisesti huuhdottava ja vanha öljy aivan tarkasti pois*
tettava.
Edellisestä käynee ilman muuta selville, että on edullista pitää aina mukana öljyä

joita saadaan useilta huoltoasemilta.
Sisäänajokauden aikana voidaan myös käyttää moottorissa grafiittivoiteluaineita
varalla.

b) Uuden öljyn vaihto
Tämän erittäin tärkeän ajanjakson aikana tulee kampikammio aina tyhjentää, huuh*
toa ja täyttää tuoreella öljyllä voiteluöljyn mittapuikon ylempää merkkiä myöten
joka 500, 1000, 1500 km. jälkeen aina 2000 km. saakka ja sen jälkeen joka 3000

öljysiivilä on puhdistettava vähintäin kerran viikossa tai sanokaamme joka 1500
km. jälkeen.

jälkeen.

Oikean laakeriöljypaineen tulee olla noin 2 ilmakehää tavallisella ajonopeu-
della moottorin ollessa lämpimän. Kojelaudassa on öljymittari ja säädetään paine
säädettävän venttiilin avulla, joka on eri moottorityypeissä eri paikoissa, nim. mal»
lissa LD 3 ja LD 4 yläpuolella, öljysiivilän kotelon takana; LD 5 ja LD 6 moottorin
takana takimaisen kannatinrivan edessä.
Säätöventiiliin päästään käsiksi poistamalla päällysmutteri. Kiertämällä ruuvia
myötäpäivään saadaan paine nousemaan ja kiertämällä vastapäivään laskemaan.
Jos paine on jonkin ajan kuluessa laskenut sen takia, että laakerit ja muut voitelu*
kohdat ovat saavuttaneet määrätyn väljyyden, voidaan paine uudelleen tarkistaa n.
2 atm:iin kiertämällä ruuvia myötäpäivään moottorin ollessa lämpimän. On pidet*
tävä huolta siitä, että päällysmutteri tulee kunnollisesti kiinnikierretyksi jokaisen
tarkistuksen jälkeen.

c) Voitelukohdat.
Öljytäyttöaukon tulppa on jokaisessa mallissa yhtenä kappaleena voiteluöljyn mit*
tapuikon kanssa sijoitettu moottorin oikealle sivulle lähelle syöttöpumppua. Kai*
kissa moottorimalleissa on painevoitelujärjestelmä, joka automaattisesti syöttää öljyn
kaikkiin voitelukohtiin, paitsi seuraaviin:
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Moottorissa:
a) Tuulettajan akselissa olevat kuulalaakerit, joita on voideltava MeyreLnipan

kautta raskaalla öljyllä, samantapaisella kuin tahmea vaihdelaatikkoöljy

1

b) Voitelukuppi vesipumpussa sekä koneen vasemman takimmaisen kannatinvarren
takana oleva toinen voitelukuppi, joka voitelee vauhtipyörässä olevan ham*
mastetun kehän hammastuksen suojelemiseksi.

Bosch syöttöpumpussa:)

Syöttöpumpun yläosaan on sijoitettu voiteluöljyn mittapuikko, joka toimii öljy
tason osoittajana samoin kuin samantapainen mittapuikko moottorissa.
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1

Pumpun akselinpäässä olevassa laakerissa on kannellinen öljykuppi sekä säätäjän
kannessa toinen samanlainen, joka on liitetty pumpun koteloon. Viimemainittu öl*
jykuppi on täytettävä joka kahdeksas päivä (noin 40 cm'! hyvälaatuista ja melko
kevyttä koneöljyä).

Kuvassa 105 on esitetty öljyn kiertokulkujärjestelmä LD4 mallisessa dieselmoottorissa.

Pumppu, joka saa liikkeensä nokka*akselista, imee öljyn kampikammiosta, jolloin
se joutuu kulkemaan siivilän läpi puhdistuen siten valmistavasti, ja pakoittaa se
öljyn kulkemaan sitten öljysiivilään, joka on sijoitettu moottorin takimmaisen kiinni*
tyskohdan yläpuolelle. Tässä siivilässä kulkee öljy ulkopuolelta sisäpuolelle. Sen
jälkeen p-'koitetaan puhdas öljy päälaakereihin. Niistä se kulkee kampiakseliin po*
rattujen öljykanavien kautta kiertokangen laakereihin. Päälaakerista N:o 4 haarau*
tuu putki, jonka kautta öljy kulkee onttoihin venttiilivipuakseleihin, joista kaikki
venttiilivivut saavat voitelunsa, samoin rullat ja venttiilin varret öljyn virratessa
pitkin venttiilivivun yläpintaa toisella puolella olevaan kuulaniveleeseen. Täältä
voiteluaine valuu alaspäin venttiilin nostajavartta pitkin voidellen siten myös vent*

tiilin nostajan ja sen jälkeen takaisin säiliöön.
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d) öljysiivilän puhdistus,
(katso kuvaa 110)

Malleissa LD3 ja LD 4 on öljysiivilä sijoitettu helposti käsiksipäästävään paikkaan
viimeisen sylinterin taakse vauhtipyörän yläpuolelle ja poikittaiseen suuntaan
moottorin akseliin nähden. Malleissa LD 5 ja LD 6 se on sijoitettu moottorin oikealle
sivulle ylemmän kampikammion ja öljysäiliön keskiviivan alapuolelle, lähelle vauh*
tipyörän suojuksen etuosaa. 3*ja*4 sylinterisissä moottoreissa voidaan siivilä poistaa
vetämällä sitä sivuttain vasemmalle; 5 ja 6 sylinterisissä moottoreissa on se vedet*
tävä pois akselin suuntaan eteenpäin.

Seuraavissa kappaleissa mainitut kuvat kuuluvat LD4 malliin; Näissä ohjeissa mai*
nitut menettelytavat on tietysti sovellettava vastaavasti toisiin malleihin.

Avaa öljysiivilän päällä oleva öljyn poistotulppa 1. Avaa sakanpoistotulppa 2 öljy*
siivilän kuoressa (moottorin oikealla sivulla), öljyn laskuputkessa on toinen ohu*
empi putki 3, jonka kautta sakka poistetaan.

Avaa sitten mutteri 3 (kuvassa 111) öljynsiivilän vasemmanpuolisessa päässä ja ve*

da pois koko öljysiivilälaite.

Puhdista sitten siivilä perusteellisesti bensiinillä tai petroolilla ja pane siivilä takai*
sm koteloon.

Sulje poistohana ja täytä siivilän kotelo tuoreella koneöljyllä. Aseta öljyn täyttö*
tulppa paikoilleen tiiviisti.

Öljysiivilän täyttötulppa on merkitty 6:11 akuvissa 103 ja 104, jotka esittävät 5* ja
6*sylinterisiä koneita. Puhdistusta varten irroitetaan se kehyksestään ja pannaan bens*
siiniin, jotta kaikki lika liukenisi ja sen jälkeen se puhdistetaan tarkasti. Myöskin
verkon pidin on perusteellisesti puhdistettava kaikesta liasta.

e) llmasiivilän puhdistus.

(katso kuvaa 112)

Ilmasiivilä on puhdistettava ainakin kerran viikossa. Se voidaan poistaa avaamalla
ensin kannessa oleva siipimutteri. Sen puhdistaminen suoritetaan siten, että se
huuhdellaan petroolissa tai bensiinissä ja senjälkeen kastetaan vähäksi aikaa kuu*
maan öljyyn sekä asetetaan paikoilleen liian öljyn valuttua pois. Siivilän öljyn
kostuttama ulkopinta siivilöi sisääntulleesta ilmasta pois kaiken tomun ja pöly*
hiukkaset.
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V. Polttoaine.
Analyysiarvot.

Ominaispaino (+ 20° C)
Tahmeus, + 20° C . .

alle 0.900
alle 2 Engler astetta

Jäännös höyrystymisen jälkeen alle 2 °

Tahmeus, +0° C
Jähmettymispiste
Liekitsemispiste

vielä hyvin juoksev.

alle 20° (

alle - 20° (

Vesipitoisuus alle 0.2

Asfalttipitoisuus alle 0.02

Tuhkapitoisuus alle 0.02 °,

Rikkipitoisuus alle 1

lämpöarvo yli 10600WE/k
'Vetyä vii

32*
Kiehumispiste alle + 220° C
350° C muuttuu vähintäin 90 °/o kaasuksi



Polttoainesyötön periaate.
Polttoainepumppu imee polttoainetta pääsäiliöstä, joka on sijoitettu pitkittäin run ?

gon sivuun, (N:o 3 kuvassa 102). Pumppu on mäntäpumppu, joka on sijoitettu
Bosch syöttöpumpun sivuun. Mallissa LD 3 on säiliö kojelaudan takana, joten
polttoaine juoksee siivilään painovoiman vaikutuksesta.
Sen jälkeen painetaan polttoaine kojelaudan takana olevan polttoainesiivilän läpi
(kuvassa 113), jossa se puhdistuu ja jatkaa matkaansa syöttöpumppuun. Sieltä se
syötetään korkealla paineella (85 ilmakehää) määrätyissä annoksissa suulakkeihin.
Sen johdosta, että syöttöpaine on korkeampi kuin suulakeneulaan vaikuttava jousi*
paine, nostaa tämä syöttöpaine suulakeneulan, jonka kautta sitten polttoaine suihku*
tetaan hienona ja hajoitettuna sumuna etukammioon.
Polttoainesiivilän päälle on sijoitettu ilmanpoistoventtiili, sen lisäksi varaventtiilillä
varustettu palautusputki, jonka kautta liikapolttoaine palautuu takaisin säiliöön, jos
siivilään syntyy ulkoilman painetta hieman korkeampi paine.

33



Polttoainejärjestelmän hoito.
Kaikkien putkiliitoksien tulee olla niin ilmatiiviitä, ettei ilma ensinkään pääse joh*
töihin. Polttoainesäiliössä on ilmanvaihtoputki, joka on puhdistettava säännöllisesti,
sillä tämän putken tukkeutuminen voi aiheuttaa koko polttoaineputkiston epäkun*
toonjoutumisen. Se on tarkoituksella tehty kierrejakson muotoon, joten likaa ei
pääse kokoontumaan sinne.

Polttoainesiivilän puhdistus.
(katso kuvaa 113).

Jotta moottori toimisi tyydyttävästi, on pidettävä huolta siitä, ettei liikaa pääse vä=
himmässäkään määrässä polttosuulakkeisiin. TÄRKEÄTÄ: Polttoainesiivilä on puh*
distettava säännöllisin väliajoin, jotka eivät saa ylittää 8 päivää.
Sitä varten avataan siivilän päällä oleva ruuvi 1 ja poistetaan kansi. Itse siivilä on
sijoitettu jousen päälle, joka nyt työntää sen ylöspäin, joten siivilä voidaan helposti
poistaa. Siivilä on muodostettu huopalevyistä, jotka voidaan uudistaa tai asettaa
jälleen paikalleen avaamalla ruuvi 2. Ne voidaan puhdistaa siten, että ne harja*
taan ja senjälkeen perusteellisesti huuhdellaan benssiinissä. Kun puhdistus on suo*

ritettu on huopalevyt yksi kerrallaan asetettava toistensa päälle ja mutteri 2 pai*
koilleen ja kierrettävä kiinni. Kansi pannaan senjälkeen takaisin ja ruuvi 1 kier*
retään tiukasti kiinni.
Kun siivilä on asetettu paikoilleen, on kannessa oleva ilmanpoistoventtiili avattava
muutamia kierroksia vasempaan, ja on se suljettava vasta senjälkeen, kun koneen
käydessä kaikki ilmakuplat ovat kadonneet ja kun polttoaineputkesta valuu ulos
ilmavapaata polttoainetta.
Jos käytetään toisia siivilävalmisteita, on seurattava valmistajain ohjeita

Polttoaineputkiston vapauttaminen ilmasta

Missään tapauksessa ei saa päästää ilmaa polttoaineputkistoon. Ohjeita polttoaine*
putkiston vapauttamiseksi ilmasta katso siv. 13.

(katso kuvaa 114)
Syöttösuulakkeitten tarkistus.

Syöttösuulakkeitten yläpuolella on koetinpuikot, joilla suulakeneulan toimintaa
tunnustellaan. Näitä koetin puikkoja painettaessa tuntuu kova isku; ellei tällaista
ole havaittavissa, on se merkkinä siitä, että ilmaa on päässyt putkiin tai suulake*
neulat ovat palaneet kiinni tai niihin on päässyt likaa, joka on estänyt neulojen
vapaan liikunnan. Jos ilmalukon poistamisen jälkeen jotkut suulakkeista toimisivat
epätyydyttävästi (tunnustele koetinpuikkoa kuten yllä on selitetty), on ne irroitet*
tava. Tätä varten kiinnitä suulakkeen runko 4 lyijylevyjen väliin ruuvipenkissä,
avaa päällysmutteri 5, jonka jälkeen suulakeneula 7 useimmissa tapauksissa putoaa
pois hiljalleen naputtamalla vasaralla reunaa 6. Itse suulake 8 saadaan poistetuksi
hiljaa naputtamalla sitä päätä, joka pistää esiin hylsystä. Jos neula vieläkin jää
suulakkeeseen, älä lyö neulankärkeä, joka pistää esiin suulakkeen keskustasta. Neu*
laa poistettaessa naputtamalla on käytettävä pientä putken kappaletta apuna ja si*
ten vältettävä suoranaisia lyöntejä neulaan.
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Suulake 8 ja neula 7 on pestävä erikseen puhtaassa bentsiinissä. Milloin näitä osia
ei voida hyvin eroittaa, on edullista antaa niiden liota paloöljyssä yli yön. Mis-
sään tapauksessa ei ole käytettävä smirgeliä tai lasipaperia puhdistukseen. Kun
suulake on puhdas, tulee sen antaa ohut suora suihku. Missään tapauksessa se ei
saa tippua tai suihkuttaa vinoon, koska tämä aiheuttaa epätäydellisen palamisen.
Tässä suhteessa mainittakoon, että kaikissa häiriötapauksissa, jotka koskevat syöttö*
pumppua tai polttoainesuullaketta, on varmempaa käyttää Bosch*huoltoa.

Ohjeita tässä kohden voidaan saada erikoisesta ohjekirjasesta syöttöpumppujen
ja syöttösuulakeitten hoitoa varten, julkaisija Bosch Company.

(Katso Bosch: Syöttöpumppu, suulakkeet ja suulakkeen runko kuva 6 siv. 4 liit*
teessä).

Syöttöpaineen säätö: Avaa kansimutteri ja käännä tarkistusruuvia 1 1 1 K joko myö-
täpäivään tahdottaessa paineen lisäytyvän tai vastapäivään haluttaessa pai-
neen pienenevän.
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Syöttöpaineen koetteleminen.
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Jos suulake toimii tyydyttävästi 85 ilmak. paineessa, kierrä kansimutteri kiinni ja
aseta paikoilleen suulakkeen pidin.
Syöttöpaineen koetteleminen suoritetaan siten kuin kuvassa 115 on osoitettu.
Vipu 9 (seoksen tarkistusvipu) syöttöpumpussa asetetaan merkkiin "täysi polttoaine*
määrä", kun ensin on irroitettu varsi 8. Sitten irroitetaan yksi polttoaineputkista,
joka johtaa syöttöpumpusta suulakkeisiin, ja sen tilalle asetetaan pieni paineputki
ja siihen yhdistetään painemittari; senjälkeen on moottoria pyöritettävä siksi, kun*
nes vastaavan syöttöpumpun mäntä on aliasennossaan. Sitten pakoitetaan poltto*
aine suulakkeen läpi ruuvimeisselin tai muun samankaltaisen työkalun avulla, lv*
kien samalla mittarista suihkutuspaineen suuruuden.
Hitaasti painettaessa pumpun mäntää tulee kuulua nariseva ääni, jos suulake on
kunnossa. Suulakesuihku on enimmäkseen pasmamuotoinen. Sen muoto ei kuiten*
kaan ole mikään osoitus suulakkeen kuntoisuudesta eikä sitä näin ollen tarvitse
ottaa huomioon.
Voi sattua, että Bosch tehtaassa 85 ilmakehälle asetettu suulakkeen alkusyöttöpaine
voi itsestään alentua, ja siksi on välttämätöntä tarkistaa tämä paine joka 10000km.
jälkeen ja, jos tarpeellista, saattaa se taas oikeaan paineeseen. Muuten on olemassa
vaara, että neulat vahingoittuvat.

VI. Moottorin tarkistus.
Venttiilien säätö

Imuventtiili avautuu ylimäisessä kuolokohdassa
Imuventtiili sulkeutuu 40 ast. alim. kuolokohdan jälk.
Pakoventtiili avautuu 30 ast. ennen alim. kuolokohtaa
Pakoventtiili sulkeutuu 10 ast. ylim. kuolokohdan jälk.

Koneen kuumana ollessa on imu* ja poistoventtiilien oikea väljyys 0,15 mm.

Kampikulman 1 aste vastaa LD3:ssa ja LD4:ssä 3.22 mm ja LDs:ssä ja LD6:ssa
3.67 mm vauhtipyörän kehällä. Vauhtipyörään on merkitty eri yläkuolokohdat, ja
"Z" merkki osoittaa syöttöhetken asettelun 32 asteeseen ennen ylim. kuolokohtaa.

Jakohammaspyörien asetus.

Jakohammaspyörät ovat merkityt "0":lla (hampaiden) pinnalla ja on ne asennettava
siten, että "0" merkillä varustettu hammas toisessa hammaspyörässä lankee kahden
"0" merkillä varustetun hampaan väliin toisessa.

Syöttöhetken säätö
(katso kuvia 116 ia 117)

Sellaisien moottorien aikaisin syöttöhetki, joiden syöttöpumpun männän läpimitta
on 7 mm, on noin 32 ast. ennen ylim. kuolokohtaa, mikä merkitsee noin 122 mm
LD3:ssa ja LD4:ssä sekä noin 128 mm LDs:ssä ja LD6:ssa, vauhtipyörän kehältä
mitattuna.
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Alempana tuulettajan hihnapyörään merkityn pykälän 11 tulee olla hammaspyörä*
koteloon valetun nuolen 12 kohdalla (osoittaen syötön alkamishetkeä sylinterissä
N:o 1). Sen jälkeen on polttoainesyöttöpumppu asetettava siten, että moottorin
syöttö siinä asennossa juuri alkaa sylinterissä N:o 1 (katso myös kuvaa 121).

Tätä varten avattava kansimutteri 14 (kuvassa 117), kierrettävä auki korkeapaine*
putki sylinteristä N:o 1 ja pantava sen sijaan pieni sulkuputki 15, joka seuraa työ*
kaluja.

Aseta säätäjä 16 "täydelle teholle" (vipu loppuun asti eteenpäin jäähdyttäjää koh*
den). Irroita säätövarsi 8 ja käännä seoksen säätövipu 9 syöttöpumpussa eteenpäin
kohdalle "täysi täyttö".

Avaa mutterit 19 syöttöpumpun kytkimessä ja käännä takaisinpäin sitä puolta kyt*
kimestä, joka on yhdistetty pumppuun, t.s. siihen merkityn nuolen vastasuuntaan.
Täytä tarkistusputki polttoaineella ja käännä sitten samaa kytkimen puolta, mutta
tällä kerralla nuolen suuntaan siksi, kunnes polttoainetaso putkessa juuri alkaa ko*
hota. Kierrä mutterit tässä asennossa tiukasti kiinni,
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VII. Ohjeita purkamista ja asennusta varten.

Polttoainesuulakkeiden uudistaminen.

Irroita kansimutteri 20 (kuvassa 117). Poista kansi 21 (kuvassa 118). Irroita korkea*
paineputkien mutterit 14 (kuv. 118) suulakkeiden poistoa varten. Silloin voidaan
irroittaa suulake runkoineen yläpuolelta. Peitä siten paljastuneet aukot etukammi*
ossa, ettei lika pääsisi sillävälin tunkeutumaan sisään.

Hajoita osiinsa itse suulake (kuva 114).

Kun suulake uudistetaan, on myös pidettävä huolta siitä, että samalla vaihdetaan
kupariset tiivisteet suulakkeen ja etukammion välillä.

Hehkuttajan uusiminen,

(katso kuvaa 118)

Irroita yhdistyskiskot 27. Kierrä sitten irti mutterikappale 20 hehkuttajien tarkista*
miseksi. Silloin voidaan tulppa vetää pois taaksepäin. On pidettävä huolta siitä,
etteivät tulpan istukat löysty, sillä muussa tapauksessa voi vettä pursua etukam*
mioon. Pidä sen vuoksi istukkaa kiinni puristimien avulla. Tulpan rungossa on
kaksi tasaista pintaa, joten kiiinnipalanut tulppa voidaan irroittaa pihtiä käyttämällä.
Jos tulppa on kovasti kiinniipalanut, on osaa 28 kierrettävä ensin 3 kierrosta taak*
sepäin, mutta ei enempää. Sitten käynnistetään moottori, jolloin palamispainc
irroittaa tulpan.

(katso kuvaa 119)

Sylinterikannen irroittaminen.

Tätä varten ovat yhdistyskiskojen johtokiinnitykset 27 (kuvassa 118) ja suuttimiin
johtavat korkeapaineputket poistettavat. Sitten otetaan pois venttiilien ohjausakseli
laakereineen avaamalla laakerikehyksien kiinnitysruuvit. Tämän jälkeen päästään
käsiksi kaikkiin sylinterikannen pulttimuttereihin N:o 29 ja 30.

Mäntien poistaminen.

Poistetaan kammion alaosa.
Avataan kiertokangen laakerit.
Sylinterikansi on myös poistettava ylläolevien ohjeiden mukaisesti.
Silloin voidaan männät ja kiertokanget työntää ylöspäin sylinterien läpi

40



Etukammioiden purkaminen ja kokoaminen.
(katso kuvaa 120)

Kuvassa 120 nähdään erikoistyökalut, joilla etukammio voidaan puristaa sylinteri*
kanteen kiinni. Haarukan 31 avulla kiristetään rengas 32 kiinni. Tämä rengas on
hieman kartiomainen sisäpuolelta painaen tiivistettä (pyöreä kuminen) sylinteri»
kantta vastaan. Käyttämällä vipua ja jotakin sopivaa välikappaletta alustana voi*
daan nyt etukammio painaa alas istukkaa vastaan. Myös voidaan käyttää ketjua
kiertämällä sen toinen pää hanan ja toinen pää vivun varren ympäri. Älä unohda
sitä kuparista asbestitiivistettä, joka kiristää etukammiokaulan alaosan.
Sylinterikannen vesivaipassa olevan aukon kautta, joka on hehkuttajatulppaa var*

ten, kierretään erikoisavain etukammioon jotta saataisiin se, mikäli on tarpeellista,
niin väännetyksi, että sisäänpantavan hehkuttajatulpan kierre tulee olemaan sillä
kohdalla, että se helposti voidaan kiertää etukammioon kiinni.
Tämä työ on tehtävä mitä huolellisimmin jotta vältettäisiin vuotoja vesivaipan, etu-
kammion ja puristustilan välillä.
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Tarkasteltaessa onko vuotoja, menetellään seuraavasti:
Irroitetaan jäähdyttäjän täyttöaukon kansi ja täytetään jäähdyttäjä aivan täyteen.
Moottori pannaan käyntiin ja pidetään silmällä vedenpintaa jäähdyttäjässä. Jos
jossakin on vuoto, muodostuu ilmakuplia tuon tuostakin ja tämä on merkkinä siitä,
ettÄ palamiskaasut pääsee läpäisemään sylinterikannen vesivaippan. Etukammioi*
den poistamista varten on sylinterikansi ensin poistettava ja, kun hehkuttajatulp*
pien istukat 34 ovat irroitetut, voidaan etukammiot työntää alhaaltapäin ulos.

Käynnistinmoottorin hammasratas ja vauhtipyörän hammaskehä.
Kun moottori seisoo ja kun käynnistinmoottori on oikeassa asennossaan, tulee väl*
jyyden käynnistinmoottorin hammasrattaan ja vauhtipyörän hammaskehän välillä
olla 3—4 mm., mitattuna hampaiden etureunasta. Käynnistinmoottorin oikea asento
alustallaan on niin kauas eteenpäin kohti vauhtipyörää, että sen kotelo sopii kam*
pikammioon tehtyyn aukkoon, mutta tässä asennossa ei saa olla havaittavissa min*
käänlaista liikuntavaraa.
On suositeltavaa rasvata vauhtipyörän hammaskehä ajoittain vaseliinilla, ettei startti*
moottorin hammaspyörä kävisi kuivana, ja voidaan tätä Vielä tehostaa kiertämällä
moottorin vasemmanpuolisen takatucn päällä olevaa vaseliinikupin puristuskantta.

Nokka-akselin poistaminen.
Vedä tuulettajan hihnapyörä pois.
Poista hammaspyöräkotelon kansi.
Poista öljypumpun käyttöpyörä.
Poista venttiiliin nostajan varret ja venttiilin nostajat.
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Täten paljastuu kaksi ruuvia, jotka pitävät nokka*akselin etulaakeria kiinni pesäk*
keissään. Irroita ruuvit silloin voidaan nokka*akseli poistaa jäähdyttäjän suuntaan.

Venttiilinnostajat.
Irroita sylinteriryhmän sivuluukut 70 (kuvassa 111)
Irroita K. ruunumutterit.
Poista venttiilin nostajan ohjaajat
Poista venttiilin nostajan varsi. Venttiilin nostaja voidaan nyt vetää pois ylöspäin.

Vesipumpun tiiviste.
(katso kuvia 121 ja 121 a).

Irroita tuulettajan hihna.
Avaa mutterit 1, 2 ja 3 ja poista vesiputki.
Kun ruuvit 4, 5, 6 ja 7 on avattu ja irroitettu moottorin putkiripustin 8 ja 9, voi»
daan vesipumppu helposti poistaa etusuuntaan. Jotta päästäisiin käsiksi tiivistee*
seen on irroitettava tuulettajan siipipyörä ensin poistamalla sokkanaula.
Sitten irroitetaan ne kolme kiinnitysruuvia, jotka pitävät vesipumpun kantta kiinni
pumpun pesäkkeessä ja poistetaan jälkimmäinen.

Kokoaminen toimitetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Nyt irroitetaan ruuvi ja ruuvikierteinen rengas, jonka jälkeen tiiviste voidaan pois;
taa ja, mikäli tarpeellista, uusia.
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Avaa kolme kiinntysruuvia

Itse täyttävä voitelukuppi sekä
tiivistetila on täytettävä kalkkive*
della saippuapitoiseksi tehdyllä
vesipumppu*voiteluaineella.

121a

Tiivistettä
uudistettaessa
on sokkanaula
irroitettavn

saippuapitoiseksi tehdyllä vesipumppurasvalla sekä vesipumpussa oleva avonainen
On otettava huomioon, atti tiivistetila ja voitelukuppi on täytettävä kalkkivedellä

tila kuulalaakerirasvalla.

VIII. Yleiskatsaus konevikoihin, niiden erittely
ja korjaaminen.
Moottori ei käynnisty.

a) Syy: Moottoriin ei tule polttoainetta. (Polttoainesäiliö tyhjä tai hana kiinni.
Ilmaa putkistossa. Polttoainepumppu epäkunnossa, siiviläverkon yhdistys*
putken ollessa osaksi tukossa suulakkeet pikeytyneetj

Korj: Tutki ja poista kaikki nämä viat.
b) Syy: Hehkuttajatulpat vahingoittuneet.

Korj: Kun on käännetty virta hehkuttajatulppiin, tutkitaan niitä tarttumalla
siihen tulpan osaan, joka pistää esille sylinteristä. Jos tämä on kuuma,
ovat tulpat mahdollisesti kunnossa, mutta on kuitenkin varmempaa ottaa

ne ulos ja, jos on tarpeellista, vaihtaa vialliset tulpat uusiin.
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c) Syy: Syöttöhetki ei ole oikea.

Korj: Tarkista syötön alkukohta (katso siv. 39). Syöttö on säädettävä tapahtu*
vaksi noin 32 ast. ennen ylimmäistä kuolluttakohtaa. Säätövivun tulee olla
asennossa »aikainen».

Moottorista tulee paksu savu.

a) Syy: Väärä syötön alkukohta.

Korj: Tarkista syöttöhetki.

b) Syy: Syöttösuulakkeet epäkunnossa; ne voivat olla joko kiinnipalaneet tai
tapahtuu jälkitiputus, taikka tapahtuu syöttö väärän paineen alaisena.

Korj: Tutki ja tarkasta syöttöhetki (siv. 36).

c) Syy: Ilmasiivilä tukkeutunut, josta johtuu riittämätön ilma.

Korj: Ilmasiivilä puhdistettava (siv. 31).

d) Syy: Syöttöpumppu epäkunnossa; korkeapaineputket pumpusta suulakkeisiinSyöttöpumppu epäkunnossa; korkeapaineputket pumpusta suulakkeisiin
on poistettava. Syötönsäätövipu N:o 9 asetetaan siten täydelle teholle,
kuten on osoitettu kuvassa 117. Sitten pyöritetään moottoria muutamia
kierroksia käyntiinpanolaitteen avulla ja tutkitaan polttoaineen virtaa*
mistä putkiliitoksista.

Korj Jos näyttää siltä, etteivät kaikki sylinterit saisi samaa polttoainemäärää,
on parasta silloin irroittaa pumppu ja viedä korjattavaksi Bosch*huoltoon
tai suoraan meille.

e) Syy: Syöttömäärä väärin asetettu.

Korj Polttoainesyöttöpumpussa (kuva 117) olevan syöttömäärä vivun lopulli*
sen asennon pitää olla sellainen, että se antaa puhtaan palamisen riittä*
van määrän polttoninetta saadessaan (toinen säätö etumaisen säätövivun
avulla joka saadaan esille poistamalla pieni teräksinen peitelevy).

Venttiilit eivät sulkeudu oikeassa järjestyksessä:

Korj Tutki ja tarkista venttiilien väljyys (katso siv. 24)

f) Syy:

g) Syy: Sylinterin seinämä vioittunut aiheuttaen puristuksen vähenemisen.
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Korj: Poista sylinterin kansi. Pyöritä konetta hiljalleen ja tarkasta huolellisesti
sylinterin seinämiä. Kaada noin ruokalusikallinen bentsiiniä mäntien
päihin männän renkaitten tiivistyksen koettelemista varten, minkä jälkeen
se on pyyhittävä pois rievulla.

h) Syy: Puristuksen puute.

Korj: Tutki jäähdyttäjää, kuten on selitetty sivulla 29.

Moottori ei vedä

a) Syy: Syöttömäärä väärin asetettu.

Korj: Katso yllä.

b) Syy: Polttoainesuulakkeet eivät toimi oikein.

Korj: Tutki polttoainesuulakkeita (katso siv. 21.)

c) Syy: Väärä syötön alkukohta.

Korj: Tutki ja tarkista syötön alkukohta kuten selitetty sivulla 24.

Kone kuumenee liikaa.

a) Syy: Vedchpuutc, vesipumppu ehkä epäkunnossa.

Korj: Tutki veden kiertoa tarkastamalla vedenpintaa jäähdyttäjässä, kun on
poistettu ensin jäähdyttäjän täyttöaukon kansi. Voi myös olla tarpeellis*
ta irroittaa vesipumppu (katso siv. 30—32).

b) Syy: Palamiskaasut tunkeutuvat lävitse jäähdytysveteen.

Korj: Voi olla vuotoja etukammion ja sylinterin kannen välillä tai etukammion
ja hehkutulppain istukkain välillä, tai sylinteri kannen ja itse sylinteri*
ryhmän välillä (tiivisteiden kohdalla).

c) Syy: Väärä syötön alkukohta, s. o. liian myöhäinen syöttö.

Korj: Tutki ja tarkista kuten siv. 24 on selitetty,

d) Syy: Pakoventtiilit hitsautuvat.

Korj: Tutki venttiilin liikkeitä koneen pyöriessä hiljaa poistamalla ensin vent
Haukon kansi.
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Moottori käy epäsäännöllisesti.

a) Syy: Ilmaa polttoaineputkissa.

Korj: Tutki polttoaineputket, kuten on selitetty sivulla 24

b) Syy: Väärä syötön alkukohta. Syöttö ehkä hieman liian myöhäinen.

Korj: Tutki ja tarkista kuten on selitetty sivulla 37.

c) Syy: Polttoaineen puute, johtuen ehkä mahdollisesti tukkeutuneesta polttoai*
nesiivilästä tai polttoainepumpun palautusventtiilien epäsäännölisestä toi*
minnasta.

Korj: Viimemainittuihin venttiilein päästään käsiksi irroittamalla kaksi kuusi*
kulmaista mutteria pumpun kannessa.

Moottori ei saa polttoainetta

Syyt: Pääpolttoainesäiliö tyhjä,
Polttoaineen tuloventtiili kiinni
Polttoainekanavat tukossa,
Siivilä tukossa,
Ilmaa poittoainekanavissa.

Venttiilin vivut eivät saa öljyä.

Syy: Öljy, jota käytetään venttiilivipujen voitelussa saadaan takimmaisesta
päälaakerista.

a) Päälaakeria uusittaessa öljyä ei pääse riittävästi öljykourusta pie*
neen aukkoon, joka on n. 3 m/m etäisyydellä siitä missä nousuputki
avautuu. Tämän putken toinen pää menee venttiilikammioon, niin

b) Nousuputki on tukossa, mahdollisesti jyrsityn loven kohdalla sylinteri*
kannen yläpinnalla minkä läpi öljyn on kuljettava.

että öljy pääsee venttiilien vipuvarsiin ylhäältäkäsin.

Korj: a) «tapauksessa: Kaavi pois hieman valkometallia öljykourun sekä mainitun
pienen aukon välillä päälaakerissa (metallia ei ole poistettava liikaa,
sillä tämä voi aiheuttaa venttiilivipuakselien liiallisen voitelun.

b) »tapauksessa: Puhdista öljykanavat.
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1,5—3/5 tonnin alustat
Alustojen mitat.

Malli 150 200 260 j 285 300 305 575

Hyötykuorma kg.
1500 2000 2600 2850 2850 3300 4000

Alustojen nettopaino il*
man polttainetta vara*
pyörää ja työkaluja kg.

Suurin sallittu br. paino
kg-

1800 1900 2250 2400 2500 3100 3400

4000 4750 5750 5250 6800 7600 8700
47004500 4700

Akseliväli
3700 3700 4100 4500 5100 5300 5300

Kuormalavan pituus mm
3800 I 4000 4000 4000

3000 3300 3500 4000 4600 4600 4600
1600 1600 1600 1600

1700 2000 2000 2000 2000 2000 200C
6660 6860" 7000

5400 5700 6100 6600 7260 7460 7550

1980 1690 2070 2175 2250

1540 1500 1575 ] 1000 1615 1615

1490 1638 1600 1600 1655 1765 1765
j

880 880 880 880 880

LD3 LD3 LD4 LD4 LD4 LDS LD6

» leveys »

Suurin pituus

2000
7000

7550

» leveys »

1855 1995 2250

Raideväli edessä »

» takana »

Rungon leveys »

980 900

Moottorin malli

Teho hv.
48 48 68 68 68 80 95

Mallit 150—200 varustetaan 3.syl. 48 hv. LD3, mallit 250, 275 ja 300 4*syl. 65 hv.
LD4, malli 305 s*syl. 80 hv. LDS sekä malli 350 6*syl. 95 hv. dieselmoottoreilla.

Selostus.
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a=Kytkinlevyn napalaippa. h = Kytkinvipub—Syvennys vauhti- ja painelevyissä. k=lrroitushylsy.Painelevy. I—Tarkistusaukko.e=Oh|auspultit. m^Tarkistusruuvi.
F—Pamejouset.
g=Suojuslevy.
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I. Kytkin.

Vaunuissa mallit 150—300 on yksilevykytkin (kuva 122), kun taas malli 350, joh*
tuen moottorin suuremmasta tehosta, on varustettu kaksilevykytkimellä (kuva 123).
Työperiaate on sama molemmissa. Jousivoiman avulla puristetaan kytkinlevy ja
painelevyt toisiaan vastaan siten muodostaen kiinteän voimansiirtoyhteyden moot*
torin ja vaihdelaatikon välillä. Kytkeminen tapahtuu painamalla kytkinpoljinta.
Tällöin jännittyvät kytkinvieterit, niin että paine kitkalevyä vastaan häviää ja se
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irroittuu silloin painelevystä. On oltava huolellisia kytkintä jalalta irroitettaessa,
niin että se tulee täydellisesti suoritetuksi; myös ei ole otettava tavaksi ajon ai*
kana pitää jalkaa kytkinpolkimen päällä, sillä kytkin voi silloin liukua ja kulut*
taa turhaan kytkinlevyjen pintaa. Kytkintä paikoilleen asetettaessa on pidettävä
silmällä, että kytkinlevyllä ei ole öljyä eikä rasvaa, sillä silloin kytkin voi luisua
ja levyt tulevat käyttökelvottomiksi.

Voitelua lukuunottamatta kytkin ei vaadi erikoista huomiota ja se kestää kauan
kovaakin rasitusta. Missään tapauksessa ei saa ajaa ilman että kytkinpolkimella
ei olisi liikkumisvaraa. On sentähden pidettävä huolta siitä, että kytkin tarkiste*
taan aika ajoin. Kytkimen suojaamiseksi ulkonaisia vaikutuksia vastaan, on se
asennettu pesäkkeeseen, joka on kiinnitetty pulteilla vaihdelaatikkoon.

Käyttöohjeet yksilevykytkimen tarkistusta ja asennusta varten mal-
leissa 150, 200, 250, 275 ja 300.

Ennen kytkimen asentamista olisi tarkistettava liukuuko kytkinlevyn napa akse*
liilaan. Navan täytyy joka asennossaan liikkua vapaasti urilla varustetussa akse*
lissa. Kaikki kytkimen eri osat ovat ennen asentamista tarkoin puhdistettavat.
Asentamista varten käytetään aputuurnaa kytkinosien keskittämiseksi vauhtilevyn
keskiöön. Tuurnan täytyy olla siten valmistettu, että kytkinlevyn napa voi Hik*
kua taaksepäin akselia myöten.
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Asennus.

Yhdeksän f:llä merkittyä painejousta on kiinnitettävä rasvalla niitä varten vauhti*
pyörässä oleviin syvennyksiin b jotta ne eivät voisi asennusta jatkettaessa pudota
pois. Painelevy »d» on siirrettävä kolmella ohjauspultilla «e» ulospäin jousia vas*

taan, jotka ovat vauhtipyörässä olevissa urissa. Tällöin on pidettävä silmällä, että
jouset asennetaan oikein painelevyssä niitä varten tarkoitettuihin syvennyksiin.
Painelevyssä »d» on eräs määrätty merkki tämä sama merkki on suojalevyssä »g».
Nämä molemmat merkit osoittavat molempien levyjen oikeata keskinäistä asemaa.
Kytkimen asentamista jatkettaessa on sen oikealle toiminnalle ja tasaiselle käyn*
nille erikoisen tärkeätä, että molemmat levyt asennetaan jälleen paikoilleen nai*
näiden merkkien mukaan. Edellä mainittu aputuurna työnnetään vauhtipyörä*
laakeriin. Kytkinlevy malleissa Zja G työnnetään laipalla vauhtipyörää kohti ja
työnnetään takaapäin aputuurnan yli. Sitten suojuslevy »G», tarkasti huomioon*
ottaen merkinnät, asennetaan ohjauspulttien päälle kolmella pitemmällä apuruu*
villa, jotka ovat moottorikammiossa ja jotka ovat kiristetyt vauhtipyörää vastaan,
kunnes edellämainitut 9 painejousta on jännitetty niin pitkälle, että suojuslevy
voidaan kiinnittää lyhyemmillä kiinnityspulteilla. Näillä pulteilla kiristetään ta*
saisesti suojalevy vauhtipyörää vastaan. Aputuurna vedetään nyt kytkinnavasta
pois. Jos tämä ei tule ulos aivan helposti, on vasaralla kevyesti naputettava kyt*
kinlevyn napaa aputuurnaa ja vauhtipyörää painelaakeriin päin, kunnes apu*
tuurna lähtee helposti irroitettavasta navasta. Tämän jälkeen voidaan koko vaih*
depyörästö kytkinpesäkkeineen nostaa paikoilleen ja ura*akseli asennetaan kytki*
men napaan sekä kytkinpesäkkeen laippa kiristetään tasaisesti pulttien avulla
moottoriin.

Tarkistus.

Tämän jälkeen seuraa tarkistusaukon »L» kautta kolmen kytkinvipuvarren »H»:n
tarkka tarkistus oikean väljyyden saamiseksi irroitushylsyn »K», ja painelaakerin kyt*
kinvipuvarsien välillä. Väljyyden täytyy olla, kuten piirustuksesta selviää, 2 mm.,
muuten ilmenee vaikeuksia käytössä (kytkin luisuu). Väljyyden tarkistamisessa
käytetään 2 mm. paksua peltisuikaletta, joka asetetaan tarkistusaukon »L» kantta
kytkinvipuvarren »H» ja painelaakerin väliin (ruuvin »M» tarkistus). Joka kerta
suoritetun «M» ruuvin tarkistuksen jälkeen on tämä, jottei se pääsisi kiertymään
auki, varmistettava kiristämällä lukkomutteria »N». Kytkinlevyn kuluessa pitem*
piaikaisen käytön johdosta ja on tarkistus taas uudistettava.

Voitelu.
Vauhtipyörässä oleva laakeri täytetään asennettaessa kuulalaakerirasvalla, eikä käy*
tön aikana ole enää välttämätöntä voidella sitä. Irroitushylsy sekä ura*akseli voi*
dellaan silloin tällöin öljyllä voitelunippelin »O» avulla voitelupuristimella.

Käyttöohjeet kaksilevykytkimen tarkistusta ja asennusta varten malleille 305 ja 350
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Ennen kytkimen asentamista tarkistettakoon liukuvatko kytkinlevyt helposti akse*
liilaan. Vauhtipyörässä olevat 3 ohjauspulttia täytyy asentaa huolellisesti vauhti*
pyöränkehään siten, että välilevy voi helposti liikkua. Asennettaessa käytetään
kiilanmuotoisilla urilla varustettua akselia taikka aputuurnaa.

Kuva 128.
Asennus.

Ensin työnnetään aputuurnaa vauhtipyörän laakeriin, sitten tehdään seuraavasti:
ensimmäinen ohjauslevy, välilevy, toinen ohjauslevy asetetaan aputuurnaan. Sit*
ten kiinnitetään kytkin vauhtipyörään.

Tarkistus.
Kytkin on tarkistettava senjälkeen kiertämällä laippaa »F». Asennusmitta on 60 mm.

Polkimen asento.
Vaihdepyörästön asennuksen jälkeen on poljin tarkistettava niin että siinä on lii*
kuntavaraa 2—3 cm. Liikuntavaran hävitessä kytkinpolkimesta on kytkin heti
kiristettävä vääntämällä laippaa »F» (oikealle). Jos polkimessa ei ole tyhjänä-
käyntiä, kuluu kytkimen grafiittirengas, mikä useimmissa tapauksissa johtaa kytkimen
turmeltumiseen. — Laipassa »F» on lukituslaite mikä on kokoonpantu pienistä
epäkeskoista, jotka tarttuvat jousen syvennyksiin. Tarkistuksen jälkeen on koe*
tettava, ovatko epäkeskot syvennyksissään. Kytkin ei tavallisesti vaadi muuten
hoitoa eikä voitelua. >
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Kuva 129
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11. Vaihdepyörästö.

Kaikissa keveissä kuorma*autoissa on vaihdelaatikko yhdistetty suoraan mootto*
riin. Vaihdelaatikkoon on sovitettu 3 tai 4 nopeutta riippuen vaunun voimak*
kuudesta. Kuvasta 124 näemme 4*vaihteisen vaihdepyörästön läpileikkauksen, joka
ei eroa oleellisesti 3*nopeuksisesta. Hammaspyörät ja akselit on tehty hienolaa*
tuisimmasta krominikkeliteräksestä ja ovat ne siis erittäin lujia ja kulutusta kes*
tavia. Kaikki laakerit ovat joko kuula* tai rullalaakereita. Välityssuhteet on so*

vitettu kunkin kulkuneuvon käyttöä silmälläpitäen.

Vaihdehammaspyörät pyörivät aina öljyssä, joten kaikki vaihdepyörästön laakerit
tulevat voidelluiksi. Vaihdepyörästön sivulla on täyttöaukko ja vaihdepyörästön
alapuolella tyhjennysruuvi öljyn poistamista varten.

On suositeltavaa, että öljy uusitaan kokonaan ensimmäisten 2000 km. jälkeen ja
tämä toistettakoon joka 10000 km. jälkeen. Väliaikoina on öljymäärä tarkastettava
joka 5000 km. jälkeen ja lisättävä sitä tarpeen vaatiessa.

Ylivaihde.
Voidakseen olla nykyaikaisen liikenteen tasalla, voidaan mallista 250 alkaen ylös*
päin lisätä niiden nopeutta käyttämällä ylivaihdetta. Tämä lisävaihde, jota käy*
tetään tyypeissä 250—300 ja joka on sijoitettu erilliseen vaihdelaatikkoon kytkimen
ja tavallisen vaihdelaatikon väliin, toimii erillisellä vaihdetangolla (katso kuvaa
125).
Tämä lisävaihde on kokonaan riippumaton tavallisesta vaihdedyörästöstä ia voi*
daan sitä käyttää millä nopeudella tahansa, vaikkakin sitä kaikkein mukavimmin
käyttää viimeisessä vaihteessa. Mitään erikoista ylivaihdepyörästöä ei käytetä mal*
lissa 350, jossa tavalliseen vaihdepyörästöön kuuluva viides vaihde on ylivaih*
teenä, (kuvat 125 a ja 125 b), joka on sijoitettu tav. vaihdepyörästön taakse ja sen
kanssa yhtenäinen ja toimii tavallisella vaihdetangolla. Tätä ylivaihdetta käytet*
taessa lisääntyy nopeus 30 %:lla. Ajettaessa ylivaihteella alhaisella nopeudella, toi*
mii se säästävänä vaihteena, sillä se vähentää moottorin kierroslukua ja siten
myös polttoaineen kulutusta.

Ylivaihdepyörästö malli 5 GS.
Nykyaikaisen suuren nopeuden tyydyttämiseksi ja moottorin säästämiseksi, on
alettu käyttää 4*vaihteista vaihdepyörästöä ja lisävaihdetta s:tenä vaihteena, joka
on muodostunut ylivaihteeksi.

Eri vaihteitten vaihdejärjestys on seuraava:

Vaihdepyörästön akselien laakeroimista varten on käytetty vahvasti mitoitettuja
kuula* ja rullalaakereita, jotka varmasti täyttävät kaikki vaatimukset.

l:nen vaihde on edessä vasemmalla
2:nen » » takana »

3:as » » edessä oikealla
4:äs » » takana »

s:es » » edessä »
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Vaihtaminen tapahtuu helposti. Ylivaihde on vaihdepyörästökammion taemmassa
osassa ja käytetään sitä suuremman nopeuden saavuttamiseksi ja moottorin säästä*
miseksi. s:s vaihde toimii silloin kun vaihdetanko on siirretty eteen oikealle.
Yleisesti noudatettakoon vaihdettaessa s:sta 4:een seuraavaa

1 paina kytkin vapaalle
2 siirrä vaihdetanko vapaalle
3 kytke kytkin
4 vaihda 4:een tai s:een
5 kaasuta

Kun on kysymyksessä vaihtaminen 4:sta ylivaihteeseen on tätä toimitusta varten
kytkin painettava vapaalle, siirrettävä vaihdetanko vapaalle ja jälleen vaihdettava.
Sitten siirretään vaihdetanko ilman vaihtamista oikealle eteen. Tätä seuraava kaa*
sutus nostaa moottorin kierroslukua ja siirtymisvaihde menee helposti sisään saa»
vuttaessaan saman kierrosluvun joka moottorilla on.
Sama toistuu vaihdettaessa takaisin s:sta 4:een, mutta ei kuitenkaan 4:sta
3:een vaihdettaessa. Tällöin käytetään tavallista vaihtamistapaa. Tämän lisävaih*
teen voitelu tapahtuu kokonaan erikseen päävaihdepyörästön voitelusta siten, että
öljyn lisääminen tapahtuu kuukausittain erikoisen täyttöaukon kautta.
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IV. Jarrut.
Kaikki ajoneuvot ovat varustetut kahdella toisistaan riippumattomalla jarrujärjes*
telmällä, kuten laissa on määrätty. Kaikissa malleissa toimii jalkajarru kaikkiin 4
pyörään vaikuttavana. Käsijarru on tarkoitettu pelkästään ajoneuvon paikoitusta

varten ja on sen käyttöä mikäli mahdollista vältettävä ajettaessa. Jarrut ovat eri*
laisia eri malleissa sen mukaan, kuinka raskaita kysymyksessäolevat vaunut ovat.
Malleissa 150 ja 200 toimii jalkajarru vain mekaanisena jarruna kaikkiin 4 pyö*
rään, kun taas käsijarru sen lisäksi että se vaikuttaa kaikkiin 4:ään pyörään vai*
kuttaa myös vaihdepyörästön takana olevaan vaihdepyörästöjarruun. Suurem*
missä malleissa, kuten kuormavaunuissa, on olemassa erikoisen vahva mekaaninen
jarru, jonka jarrutustehoa lisätään käyttämällä BoscruDevvandre laitetta (kuva 128).

63



Linja-autoissa on mekaanisten jarrujen sijasta nestepaineella toimivat jarrut, käsi*
jarru vaikuttaa kuorma*autoissa eri kenkien avulla takapyöriin ja vaihdepyörästö*
jarruun. Nestepaine»Bosch*Dewandre jarruja käytettäessä on huomattavava, että
käsijarru vaikuttaa ainoastaan vaihdepyörästöjarruun.

Ensimäinen tarkistus.
(myös jarrukenkien jarruhihnoja uusittaessa)

1. Vaunu on nostettava nostovivulla niin korkealle, että kaikkia pyöriä voidaan
pyörittää vapaasti.

2. Toisen henkilön tai jonkun laitteen avulla on jarrupoljin painettava alas
kunnes tuntuu vastusta (noin 1/« polkimen välimatkasta).

3. Tässä polkimen asennossa on kaikki neljä asetettava siten että kaikki pyörät
kädellä pyöritettäessä vastustavat yhtä paljon. Jarrut tarkistetaan vetovaijerissa
olevan asetusmutterin avulla.

4. Uusia jarruhihnoja asennettaessa on ne senjälkeen tasoitettava ajamalla, jarrut
annetaan jäähtyä täydellisesti ja todetaan jarruttamalla toimivatko ne tasaisesti.
Elleivät ne jarruta tasaisesti on ne säädettävä uudelleen.
Jarrujen toiminnassa ilmenevät viat johtuvat enimmäkseen eri pyörien jarrujen
epätasaisesta jarrutuksesta. Jos pyörät menisivät jarrutettaessa lukkoon tai vaunu
vääntäytyisi sivuun, täytyy eri pyörien jarrut säätää tarkasti. Öljyyntyneet jarru*
hihnat on uusittava ehdottomasti.

V. Kardaaninivel.
Liikkeelle paneva voima siirtyy moottorista kardaaniakselin ja nivelen avulla taka*
pyöriin. Tämä kardaaninivel on sijoitettu erittäin tukevaan poikkitukeen rungossa
(kuva 129).

Se ottaa vastaan työntö* ja jarrutusvoimat niin että takajouset vapautuvat koko*
naan tästä eikä niiden näin ollen tarvitse toimia muuna kuin varsinaisina jousina.
Koska tämän nivelen tulee ottaa vastaan kaikki taka*akselin heilahdukset, on se
asennettu täysin kevennetyksi (katso läpileikkausta kuvan 129 alla).

VI. Taka-akseli.
Kaikissa kevyissä kuorma*vaunuissa on takatakseli Se on muodos*
tettu puristetusta taka«akselisillasta, jonka sisällä sekä tasauspyörästö että akse*
lit ovat; se on kiinnitetty pulteilla laipalla varustettuun kardaaniputkeen, jotta se
tarjoaisi täyden tomusuojan kaikille sen sisällä oleville osille. Yksinkertaisessa
taka*akselin voimansiirrossa saa tasauspyörästön kruunupyörä liikkeensä kardaani*
akselin pikkupyörästä, kruunupyörän ollessa vuorostaan kiinnitettynä tasauspyö*
rästöön. Sekä pieni vetohammaspyörä että lautaspyörä ovat hammastetut kierrukka*
hampailla, jotta ne kävisivät niin äänettömästi kuin mahdollista (kuva 130). Jos
ajoneuvo on varustettu ylivaihteella ja vaunua käytetään perävaunun kanssa tai
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enimmäkseen kuljetaan mäkisessä maastossa, on yksinkertaisen voimansiirron sijasta
käytetty kaksoisvälityksellä varustettua taka*akselistoa, mikä suuresti lisää sen veto*

sekä mäennousuvoimaa ja siten pidentää vaunun ikää. Kaksoisvälityksellä varuste*
tussa taka*akselistossa on välityshammaspyöräpari sovitettu lautaspyörän ja tasaus*
pyörän väliin. Tässä mallissa on pieni vetopyörä ja lautaspyörä sovitettu erikoi*
scen pesäkkeeseen taka*akselin sillan ja kardaaniputken väliin (kuva 131).

Taka-.akselille tulee varsinainen kuorma, joten vetoakseli jää vapaaksi voimansiir*
toa varten on siten alttiina ainoastaan vääntövoimille. Vaunuihin voidaan sovittaa
erilaisia taka*akselin välityksiä kutakin erikoistapausta varten. Kaikki liikkuvat
osat taka*akselissa ovat helposti luoksepäästävissä paikoissa. Kuvasta 132 näkyy
taka*akselin yleisrakenne.

VII. Etuakseli
Etuakseli on tavallista rakennetta takoteräksestä, taottu jousien väliseltä osaltaan
"I" muotoiseksi muuttuen vähitellen molemmista päistään, mihin jarruvääntö koh*
distuu, pyöreäksi. Kuva 133 osoittaa tämän yksityiskohdat.
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Htupyörillä tulee olla 3% sisäviistous (Camber) ja etuviistouden tulee olla 5—7
mm. Väärä asennus kuluttaa eturenkaat nopeasti ja vaikeuttavat ohjausta. On
tarkistettava useasti vaihdetankoa, ettei se ole vahingoittunut kiviin y. m. s. koska
pienimmätkin muutokset voivat aiheuttaa oikeasta sisäviistoudesta poikkeamisen ja
siitä johtuvan "shimmyn".

VIII. Ohjaus.
Ruuvi* ja kierukkatyyppinen ohjauspyörä, joka nähdään kuvassa 134, on siten ra*

kennettu, etteivät tien epätasaisuudesta etupyöriin johtuvat iskut vaikuta ohjaus*
pyörään. Ohjaajan ohjauspyörään vaikuttava voima siirretään kierukan ja mutteri*
hylsyn avulla ohjausvipuun ja siitä vaunun pituussuuntaan menevän ohjausvarren
kautta vaihdetankoon ja sieltä olka*akseleihin.
Kierukka on korkealaatuista terästä. Teräksisen mutterihylsyn sisäpuoli on valettu
valkometallilla. Avaamalla ohjauspesäkkeen 4 ruunumutteria voidaan ohjausakseli
pesäkekansineen ja ohjauspyörineen vetää ulos ohjauspesäkkeestä (Kuva 135).

Ohjauslaite ei vaadi mitään erikoista huomiota, paitsi voiteluun nähden. Koko
ohjauslaite vipuineen on tarkistettava ajoittain halkeamisen varalta jotteivät ne
ehkä ennemmin tai myöhemmin voisi johtaa murtumaan.

IX. Jousitus.
Ne on sijoitettu liukuviin riipukkeisiin, jotka eivät vaadi enempää huolenpitoa ja
aikaansaavat sen, että jouset asettuvat itse niihin kohdistuvan kuormituksen mu*

kaan, siten, että kuormitettujen jousilevyjen lukumäärä kasvaa kuorman tullessa
suuremmaksi, joten kulku kaikissa olosuhteissa on tasainen. Kuvassa 136 nähdään
takajousi apujousineen, jotka alkavat toimia kun kuorma on erittäin raskas. Etu*
jouset riippuvat pulteissa antaen siten etuakselille tarpeellisen joustavuuden.

X. Alustan voitelu.
Alustan voiteluun on käytettävä vain öljyä, joka saatetaan voideltaviin paikkoihin
öljyruiskun avulla voitelunippelien kautta, joita on sijoitettu käytännöllisesti kat*
soen kaikkiin voideltaviin paikkoihin. Moottoria lukuunottamatta, joka voidellaan
moottoriöljyllä, on kaikki voitelukohdat voideltava tahmealla hammaspyöräöljyllä.

•
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Yhtä tärkeätä kuin polttoaineen täydellinen pala-
minen on hyvä ja tehokas moottorin voitelu.

Voiteluöljyt ja niiden tarkoitus

Tarkastellessamme paljaalla silmällä hiottua pintaa näyttää se aivan
tasaiselta. Kun tarkastamme samaa pintaa mikroskooppisesti, huo*
maamme siinä joukon epätasaisuuksia. Kun kaksi tällaista pintaa on
liikkuvassa kosketuksessa toistensa kanssa, tarrautuvat pintojen epä*
tasaisuudet toisiinsa, josta syntyy liikettä vastustava hankaus. Tätä
kutsutaan kitkaksi, jonka vaikutusaste riippuu pintojen rasittavasta
paineesta sekä pintojen ja niiden epätasaisuuksien laadusta.

Yleisimmin tunnetut eri kitkalaadut ovat: liukukitka, pyörintäkitka
ja nestekitka. Liukukitkaa syntyy silloin, kun jokin pinta liukuu toi*
sella pinnalla. Tällaista kitkaa havaitsemme esim. kampiakselin ja
kiertokangen laakereissa. Tästä syntyy suuri kitkavastus, ja se voi*
ma, joka vaaditaan tämän vastuksen voittamiseksi, muuttuu suurim*
maksi osaksi lämmöksi. Jos pintoja vielä rasittava suuri paine ja sa*

maila käytetty öljy on sopimatonta, tulevat laakerit siksi kuumiksi,
että laakerimetalli ylikuumuudesta sulaa. — Pyörintäkitkaa on todet*
tavissa silloin, kun jokin pyörivä pinta koskettaa toista pintaa, kv*
ten on laita esim. kuulalaakereissa. Pyörintäkitkan vastustusvoima
on paljon pienempi kuin liukukitkan. — Nestekitkan aikaansaa nes*

temolekyylien välinen hankaus (havaittavissa esim. öljyssä).

Osa liukukitkasta muuttuu nestekitkaksi silloin, kun liukulaakeria
voidellaan. Emme kuitenkaan liukupintojen yhteydessä voi havaita
täydellistä nestekitkaa, johtuen tämä öljyn tartuntaominaisuudesta
laakeripintoihin. Akselien liukulaakerien välistä kitkaa voidaan alen*
taa mahdollisimman pieneen järjestämällä tälle kohtaa oikean ja te*
hokkaan voitelun. Näitten kosketuskohtien välillä oleva öljy muodos*
taa metallipinnoille ohuen öljykalvon, joka estää näitten pintojen me*

tallikosketusta toisiinsa. Samalla se estää metallipintojen kuumene*
misen.

Liukulaakerin pinnalla voi vielä esiintyä kitkaa 3:ssa muodossa, ni
mittain nestekitkana, puolikuivana sekä täysin kuivana kitkana.
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Jos metallipintojen välillä on havaittavissa öljykitkaa, käsittää tämä
käytännöllisesti katsoen vain öljymolekyylien välistä kitkaa. Koska
laakereita rasittavat kuitenkin eri suuruiset paineet, on edellämainit*
tv kitkaominaisuus näissä kuitenkin harvoin havaittavissa muuttuen
kitka paineen lisääntyessä puolikuivaksi kitkaksi.

Jos epäonnistuneen öljynvalinnan johdosta öljykalvo katkeaa, t.s. jo*
km metalliosa paljastuu eikä siis ole enää voitelun alainen, muuttuu
kitka täysin kuivaksi. Tämä aikaansaa laakereissa yhä korkeamman
lämpötilan, öljy ohenee ja sen voitelukyky pienenee. Koskeluspinto*
jen paljastuessa tarttuvat näitten epätasaisuudet toisiinsa, josta on
lopulta seurauksena laakerien palaminen. Sen takia on mitä tärkein*
ta, että moottorin liukulaakerit voidellaan tähän tarkoitukseen eh*
dottomasti sopivalla öljyllä, jotta puolikuivan tai täysin kuivan kit*
kan syntyminen estyisi. Hyvän voiteluominaisuuden lisäksi kuuluu
voiteluöljylle vielä sekin tehtävä että se johdattaa laakereissa esiin*
tyvän kuumuuden muihin metalliosiin ja säilyttää laakerien lämpöti*
lan samalla alhaisena.
Että öljylle on asetettava erilaisia vaatimuksia sen laatun nähden
johtuu seuraavista seikoista: moottorin rakenteesta ja sen toiminta*
perusteista, laakereita rasittavan paineen suuruudesta, voitelujärjestel*
mästä, moottorin työskentelylämpötilasta, ulkoilman lämpötilasta y.m.

Voiteluöljyltä vaadittuihin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu sen
tahmeusarvo eli viskositeetti. Kuta ohuempaa öljy on, sitä huonom*
min se kykenee pitämään suojelukalvon koossa. Jo tästä huomataan,
että suuren rasituksen alaiset laakerit vaativat sakeamman öljyn, jot»
ta suojuskalvo pysyisi eheänä. Tahmeusarvo ei kuitenkaan lopulli*
sesti ratkaise öljyn laatua, vaan on myöskin sen edhessiarvo öljyn
laatua tarkasteltaissa hyvin tärkeä tekijä.
Öljyn tultua kuumaksi muuttuu se kokoomukseltaan ohuemmaksi
ja samalla sen voitelukyky heikkenee. Kun siis pyydämme jostakin
öljystä tahmeusarvoa, on myöskin erittäin tärkeätä ottaa selvää,
missä lämpötilassa tämä arvo on saatu. Kuta pienempi vaihtelu on
havaittavissa jonkin öljyn tahmeusarvossa eri lämpötiloissa, sitä pa*
rempaa on öljy laadultaan ja voiteluominaisuuksiltaan. Hyvän voi*
teluöljyn tulee olla mahdollisimman vähän riippuvainen lämmön
vaihteluista. Esimerkkinä mainitsemme seuraavaa: Erään öljylaadun
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viskositeetti on sö:ssä Celsius asteessa 15° Engl. ja 100 Ossa 2,4°
Engl., kun taas erään toisen öljyn vastaavat arvot ovat 50 C:ssa 13,5°
Engl. ja 100 C:ssa 2,3° Engl. Jälkimmäinen öljy on tässä tapauksessa
parempaa, koska sen viskositeettiero on pienempi. Valitessanne siis
sopivan öljyn moottoriinne on Teidän otettava selvää öljyn viskosi*
teettiarvosta 2:ssa toisistaan huomattavasti eroavassa lämpötilassa mi*
tattuna. Jos käytettävän öljyn tulee olla ohutta, on otettava selkoa
öljyn viskositeetista eri lämpöerojen vallitessa, esimerkiksi 25, 50 ja
100 asteelle. Jos taas moottorinne kaipaa sakeampaa öljyä, riittää
vastaavasti 50 ja 100 asteen arvot. Moottoriöljynä on käytettävä ai*
noastaan n. s. mineraaliöljyä. Kasvisöljy ei yleensä sovi tähän tar*
koitukseen, mutta poikkeuksen tekee kuitenkin risiiniöljy.
Moottorin työskentelylämpö on riippuvainen työskentelytehosta.
Henkilöauton moottorilla, joka toimii useimmiten kevyesti kuormi*
tettuna, on työskennellessään alhainen lämpötila. Linja* ja kuorma*
automoottoreissa, jotka useimmiten työskentelevät raskaasti kuormi*
tettuina, on taas korkeampi lämpötila. Kaasuttajamoottorin lämpötila
eri kohdissa on seuraava: puristustilassa palamishetkellä 1100*2000°
C, sylintereissä puristustahdin alkaessa 150*550° C, kiertokangen laa*
kereissa 60*120° C ja kampikammiossa 35*100° C. Paine polttomoot*
torin laakereissa on myöskin korkea. Niinpä esim. männän tappeja
rasittaa palamishetkellä 150 kg:n paine cm 2 kohti, mutta tämä paine
pienenee jo kiertokangen ja kampiakselin laakereissa 75:ksi ja 60
kg:ksi cm 2 kohti, öljyn, joka työskentelyssä omaa näissä kohdin 60°*
120°: n lämmön, tulee näin ollen olla hyvin vastustuskykyistä, niin
ettei öljykalvo katkeaisi.
Öljyn laatu on luonnollisesti riippuvainen raaka*aineen laadusta sekä
öljyn tislauksessa käytetystä rafinioimismenetelmästä. Huono raaka*
öljy sisältää m. m. koksiaineksia, joko jauhemaisena taikka kidemäi*
sessä muodossa. Jauhemainen koksi on vähemmän vaarallista, koska
se useimmiten poistuu moottorista pakokaasujen mukana, jotavastoin
kidemäinen koksi voi aikaansaada suurtakin vahinkoa. On myöskin
raakaöljylaatuja, joista tislaamalla saadaan kumimaista massaa sisäl*
tavaa öljyä. Ellei massaa ole saaatu öljystä poistetuksi, on sellainen-
kin öljy katsottava ala«arvoiseksi. Poistokaasujen väristä voimme to*
deta, jos ne ovat harmaita tai sinisiä, että sylinterit saavat liiaksi öl*
jyä. Jos taas pakokaasu on väriltään mustaa, merkitsee se sitä, että
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moottori saa joko liiaksi taikka huonoa polttoainetta. Jälkimmäisessä
tapauksessa muodostuu männän päälle sekä sylinterin seinämiin voi*
makas nokikerros. Jos tällaista muodostuu suuremmissa määrin, pur*
kautuu osa siitä pakokaasujen mukana ulos, eikä tällöin luonnolli*
sestikaan voida syyttää öljyä pakokaasujen nokipitoisuudesta. Moot*
toria käynnistettäessä on pakokaasu usein harmaata ja siis saman
väristä kuin mitä edellä on mainittu öljypitoisesta pakokaasusta.
Tämä pakokaasujen harmaus johtuu kuitenkin siitä, että pakoput*
kesta purkautuva kaasu on kyllästetty vesihöyryllä. Vesihöyryn muo*

dostuminen kestää kuitenkin vaan niin kauan, kun pakoputki ja
äänenvaimentaja ovat tulleet lämpimiksi. Dieselmoottorit vaativat
korkeitten työskentelypaineittensa takia mitä parhaimman voitelun,
sillä niiden pitkään ikään vaikuttaa osaltaaan ratkaisevasti moottori*
öljyjen tarkka sopivaisuus näihin: öljyjä ei siis ole ostettava umpi*
mähkään vaan on öljyn tuojalta vaadittava öljyjen analyysi ja tark*
kailtava niiden sopivaisuutta dieselmoottoreihin. Ohjeet oikeitten
voiteluöljyjen valintaa Bussing dieselmoottoreita varten löydätte edel*
la sivulta 28. Edelläolevassa emme ole antaneet tarkkoja ohjeita öljyn
valitsemisessa, vaan olemme vain halunneet suurin piirtein käsitellä
sellaisia seikkoja, jotka ovat osaltaan ratkaisevia tässä suhteessa. Kun*
km tehtäväksi jää ottaa selkoa eri öljymerkkien sopivaisuudesta
omiin moottoreihinsa, ja kokeilemalla muutamia laatuja valita öljyk*
seen sen, mikä käytännössä antaa parhaimmat tulokset.

Erikoisesti on huomattavaa, että nopeakäyntiset Dieselmoottorit vaa*

tivat sellaista polttoainetta jolla on hyvät syttymis* ja palamisomi*
naisuudet, sillä muunlaiset polttoaineet voivat aikaansaada epätasai*
sen käynnin ja »Diesel nakutuksen». Sentähden pitäisi Dieselmoot*
toreissa käyttää vain erikoispolttoaineita.
Tällaista erikoispolttoainetta on saatavana nykyisin Suomessakin.
Shell*Diesoline on osoittautunut täyttävänsä kaikki ne vaatimukset,
jotka Bussig*Dieselmoottoreiden polttoaineelta vaaditaan.
Mitä taas Biissig*Dieselmoottoreiden voiteluun tulee, haluamme huo*
mauttaa, että tehdas suosittelee käytettäväksi Shell*öljyjä, tarkemmin
sanoen Triple ShelTiä kesä* ja Single Shell'ia talvikäyttöä varten.
Ilmoitus.
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12 voltin sytytysjärjestelmä ajoneuvoissa
mallit LD3, LD4, LDS ja LD6.
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Selostus LD4, LDS ja LD6 kytkinkaavasta
(24 voltin).

A = Käynnistinmoottori
812 = Kaksi paristoa, a 12 volttia

F Sch = Valonhimmennyskatkaisija, jalkakatkaisijasta toimiva
G = 4—6 kpl hehkuttajaa

G Sch = Hehkutusvirran katkaisija
Gw = Hehkutusvastus
H = Merkinantotorvi

Ainoastaan f ib = Sisävalo
varten \IBSch = Sisävalonkatkaisija

I = Kojetaulun lamppu
K = Tarkistushehkuttaja
L = Generaattori
P = Sivulyhdyt
R = Varakytkimiä

R Sch = Säätökytkin
Rfl — Peruutusvalo

RflSch = » katkaisija
S — Valonheittäjät

Sa = Valonheittäjien himmentäjäjohto
Sha = » pääjohdot
Shi = » apujohdot
Sd = Varakappalerasia

Schk — Kytkinrasia
Schl = Numerolamppu
Schn — Tuulilasinpuhdistaja

Stp = "Seis"'valo
StpSch — "Seis"'Valon katkaisija

Tr — Transparenttivalo
W= Suunnanosoittimet

Kaapelipituus Kaapeliläpileikkaus

10-20 m 25 mm*

10 metriin 16 mm' 1
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Selostus LD3, LD4, LDS ja LD6 kytkinkaavasta
(12 voltin).

A = Käynnistinmoottori
Bii = 12 voltin paristo

BSch = Paristo-yliheittäjä SSH 13/3Z
F Sch =■ Jalalla poljettava valonhimmentäjäkatkaisija
G Sch = Hehkuttajatulppien katkaisija SSH 15122.

G — 4, 5 tai 6 kaksinapaista hehkuttajaa
HW= Merkinantotorvi, suunnanosoittajat

I = Kojetaululamppu
K = Tarkistushehkuttaja, katkaistava
L = Generaattori
P = Sivulyhdyt
S = Valonheittäjät

Sa — Valonheittäjien himmennysjohto
Schk = Kytkinrasia
Schl = Numerolamppu

Schw = Tuulilasinpuhdistaja
Sd = Varakappalerasia 50—100 amp. varakappaleita varten

Sha — Valonheittäjien pääjohdot
Shi = » apujohdot
Std = Kosketin perävaunua varten

V— 3,5 voltin tarkistushetkuttajan vastus 4 syl. moottoreita
varten, 6"syl. moottoreissa ei ole tarkistushehkuttajan
vastusta

Avaimen asento katkaisijarasiasso

0 Kaikki virtapiirit katkaistu
Avain ulosvedetty

1 tai 2 Virtapiirit auki kuten II paitsi käynnistinmoottoriin

g Kytkettyinä: Merkinantotorvi, Suunnanosoittimet,
Tuulilasin puhd. ja käynnistinmoottori.

Avain sisään
painettu

, Kytkettyinä: Kaupunkivalot, Jarrulamppu, Koske=
tm perävaunua varten, Kojetaululamppu.II

2 Kytkettyinä: Valonheittäjät tavallisella ja himmen*
netyllä valolla
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Avainasento hehkuttajarasiassa SSH 1517Z.

Virta hehkuttajaan
ja käynnistinmootf
toriin katkaistu,
avain poistettavissa

Virta hehkuttajiin
kytketty vastuksien
(19-17) 18 kautta

Hehkuttajat ja käynnistin
moottori kytketyt

Etuvastukset (19-17)
oikosulussa

o 1 2

Avain- ja Kytkin varrenasen to kytkinrasiassa HS 24

Seisonta

Kytkinkohdat 5411 ja 5412
58-5711 ja 57/2 yhdiste*
tyt (Päiväajossa tarpeellu
set kytkennät sivulamput,
transparenttilamppu, koje=
taulun lamppu, peruutus*

Virta tarkistuslamp=
puun katkaistu

Kytkinvarsi lukittu
O Virta kaikkialle

katkaistu
2

valo, ja numerovalo

Päiväajo
Yöajo

Kytkinkohdat 5411 ja 54/2
58-57/1 57/2 56/1 ja 56/2
yhdistetyt. (Päiväajossa far=
peelliset kytkennät sivulam=
put, kojetaulun lamppu,
suunnanosoittimet, transpa=
renttilamppu ja numerovalo

Tarkistuslamppu
kytketty. Kytkin*
varsi käyttövalmis
yhdistystä varten

Kytkinkohdat 5411
ja 54'2 yhdistetyt
(Seis=valo, summeri,
merkinantotorvi ja

1 3

suunnanosoittaja
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24 voltin kytkinkaava vaunuille, joissa on LD4,
LDS ja LD6, Diesel moottori.

On oltava aina selvillä onko käynnistinmoottorin yhdistinkohia 61 yhdistettävä
käynnistinmoottorin yhdistyskohtaan 3li vaiko generaattorin yhdistinkohtaan
61, jälkimmäisessä tapauksessa täytyy käynnistinmoottorin yhdistyskohdan 61
yhdistämisen 31i:een jättää tekemättä, koska laitteiden toiminta tällöin häiriytyy
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Kuorma- ja linja-auto-
omistajat,
käyttäkää erikoisvahvistettuja
GENERAL renkaita, sillä ne

tulevat ajanmittaan Teille hal-
vimmaksi.

GENERAL on uusin peri-
aattein ja erikoismenetelmin
valmistettu rengas.

GENERAL renkaissa on enemmän kudoskerroksia, jotka
kaikki ulottuvat reunasta reunaan ja ovat ankkuroidut reu-
nalankoihin.

GENERAL renkaat ovat aina tuoreita, koska niitä ei va-
rastoida missään; ne toimitetaan suoraan tehtaasta — mei-
dän välityksellämme- kuluttajille.

Tukkumyyjä:

AUTO- JA RENGASTUOTE
Omist. J. Korpivaara

Heikinkatu 9 Helsinki Puh. 20202

Helsinki 1936. Kirjapaino Oy. LIBRIS.



Voitelukaava LD3 Dieselmoottorilla varustettuihin malleihin 150 ja 200.

1. Jousiriipukkeet ja tapit P tahmea hammaspyöräöljy

2. Taka-akselin öljyntäyttöaukko K
3. Taka-akselin napa K
4. Jarruviputangot V
5. Kardaaniputken nivel V
6. Jarrun kulmavipu V

11. Raidetanko P tahmea hammaspyöräöljy

»

7. Käsijarrun vipuvarsi V »

12. Ohjausvarsi P

8. Vaihdelaatikon öljyntäyttöaukko K

13. Kuningaspultit P

14. Etupyörän laakerit V » »

15. Moottoriöljyntäyttö P moottoriöljyä
16. Ohjauksen vipuvarsi P tahmea hammaspyöräöljy

»

17. Ohjausruuvin pesäke P

9. Jarrupolkimen vipuakseli V
18. Kardaaniakseli V »

10. Kytkinakseli V
79. Vesipumpun voidenippeli V Vesipumpunvoidetta

P=päivittäin, V=viikottain, K=kuukausittain



Voitelukaava Diesel-moottorilla LD4 varustettuihin malleihin 260-285.

1. Jousiriipukkeet ja tapit P tahmea hammaspyöräöljyä
2. Taka-akselin öljyntäyttöaukko K
3. Takajarrun vivut VV »

4. Jousenkannattaja V
5. Takapyörän laakerit V » »

Jarrun tasoittajavipu V » »

7. Kardaaniputken nivel V » »

Pääjarruakseli V »

Käsijarrun akseli V » »

12. Kytkimen akseli V tahmea hammaspyöräöljyä
13. Raidetanko P » »

14. Ohjausvarsi P »]

15. Kuningastappi P » »

16. Etupyörän laakerit P » »

17. Jarruvipu V » »

18. Moottoriöljyntäyttö P moottoriöljyä

10. Vaihdelaatikon öljyntäyttö K » »

11. Käsijarrun vipu V » »

19. Ohjauksen vipuvarsi P tahmea hammaspyöräöljyä
20. Ohjausruuvin pesäke P » »

21. Kardaaniakseli V » »

P V=viikottain,
22. Voidenippeli vesipumppua vart. V Vesipumpunvoidetta

K=kuukausittain.



Voitelukaava Diesel-moottoreilla LDS ja LD6 varustettuihin malleihin 305 ja 375.

1. Jousiriipukkeet ja tapit P tahmea hammaspyöräöljy
2. Taka-akselin öljytäyttöaukko V »

3. Takajarrun vivut V »

»

»

4. Jousen kannattaja V » »

5. Takapyörän laakerit V » »

6. Kardaaniakseli V » »

7. Kardaaniputken nivel V »

8. Jarruntasottaja-akseli V »

»

9. Pääjarruakseli V »

»

»

13. Käsijarrun tanko
14. Vaihdelaatikko
15. Kytkin akseli]
l\6. Moottoriöljyntäyttö

l\7. Raidetanko

V tahmea hammaspyöräöljy
K » »»

1/ » »

p » »

p » »

p » »

p » »

V » »

1/ » »

»

»

10. Käsijarrun akseli V »

18. Ohjauksen vipuvarsi
19. Kuningaspultif
20. Etupyörän laakerit
2\l. Jarruvipu

11. Käsijarru V »

»

»

12. Jarrupolkimen akseli V »

22. Ohjausruuvin pesäke »

23. Vesipumpun voidenippeli »

» P=päivittäin, V=viikottain, K





Varastoimme englantilaisia laatuöljyjä Diesel-moottoreille, joita myymme
seuraaviin hintoihin:

Kesäkäyttöä varten
"ARNOCO" Diesel Engine Oil Extra Heavy . . Smk. 13:25 kg. 1/1 ast.

Talvikäyttöä varten
"ARNOCO" Diesel Engine Oil Medium Heavy . Smk. 11:50kg. 1/1 ast.
Ominaista näille öljyille on niiden kestävyys korkeimmissakin puristuksissa.} oiryiue on niiaen Kesravyys KorKeimmissaxin purisruKsissa

Analyysi:
Omin. Viskositeetti

~

So°"f° Eso°clloo°C L,ek
' P - P °'g " tfq teitä

y'.°!
f
s
q '"iq

.910 18.5 3.01 260° C ei löydy ei ole poistettu

.9\9 9.3 2.02 242° C » c »

Kesäöljy
Talviöljy

Hintalisäys 1/2 astioissa a noin 95 kg. 50 penniä kilolta.
Myyjät Helsingissä:

OY THE ARNO OIL COMPANY LTD., Puh. 28007
KORPIVAARA& HALLA OY. » 20202.

BOSCH ERIKOISKORJAAMOMME
koettelee, tarkastaa ja korjaa myös
Dieselmoottoreitten suihkutinlaitteita.
BOSCH-tehdas on valmistanut erinäi-
siä tarkastuskojeita ja aputyökaluja,
jotka tekevät kaikkien kysymykseen
tulevien tarkastus- ja korjaustöiden
suorittamisen yksinkertaisesti ja luotet-
tavasti mahdolliseksi.

BOSCH-erikoiskorjaamomme on tie-
tenkin varustettu myös näillä tarkas-
tuskojeilla ja aputyökaluilla, ja voi se
siis taata parhaan työn.

OY. VVALFRID ALFTAN
Helsinki, Pörssifalo. Korjaamo: Helsinki P. Ranta 2



a

79

> Qf

VOIDELKAA BUSSING-
vaununne oikein
O/Y Vacuum Oil Company A/B suosittelee
dieselmoottorilla varustettujen BUssing-
N. A. G. linja-autojen voiteluun:

Moottoriin
Kesällä GARGOYLE MOBILOIL "BB"

GARGOYLE MOBILOIL ARCTICTalvella

Yllämainittu talvisuosittelu on voimasssa lämpötilan
ollessa 0:n alapuolella. Jos autoa talvella säily-
tetään lämpimässä vajassa, eikä se joudu seisomaan
ulkona pakkasessa, voidaan kuitenkin seurata ke-
säsuosittelua tai käyttää lähinnä ohuempaa
merkkiä (Mobiloil "AF":ää)

Vaihdelaatikkoon
ja Taka-akseliin

Kesällä GARGOYLE MOBILOIL "C"
GARGOYLE MOBILOIL "CVVTalvella

HU OM.! Jos vaunun vaihdelaatikkoon ZF-Aphon-
tyyppiä, on sen voiteluun käytettävä Gargoyle
Mobiloil "EPX"-öljyä, johon talvella on lisättävä
puoleksi Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä.
(O/Y Vacuum Oil Company A/B antaa pyydettä-
essä mielellään lisäohjeita)

Yllämainitut suosittelut täyttävät Bussing-
N. A. G.-käsikirjassa mainitut voiteluöljylle
asetetut vaatimukset.

o/y VACUUM OIL COMPANY A/ B

Hinta 20


