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MALLI 501.
I OSA.

SELOSTUS.
VAUNUN PÄÄOSAT.

Automobiilin pääosat ovat runko (chassis) jaylärakenne (karosseri).
Runkoon kuuluu moottori, voimansiirtolaitteet, ohjauslaitteet,

kehys, pyörät ja resoorit, jarrut y. m.
Moottori, kytkinlaite ja vaihdelaatikko muodostavat yhtenäisen

kappaleen. Voimansiirto tapahtuu levykytkimen, vaihdelaatikon, kar-
daaniakselin ja tasauspyörästön avulla. Kardaaniakselin teräs-
suojus liittyy ristinivelen avulla vaihdelaatikkoon. Kehykseen liitty-
vät ohjauslaite ja pyörät puolisoikeine resooreineen. Valaistusta ja
käyntiinpanoa varten on vaunussa sähkölaitteet.

Ylärakenne voi olla joko avoin tai umpinainen.

Rungon pituus 3575 mm.
MITAT.

» » takaa 945 »

» leveys edestä 650 »

» paino 600 kg.
Vaunun » avoimine ylärakenteineen ja tarpeineen 900 i>

» » umpinaisine ylärakenteineen ja tarpeineen 1000 »

» alimman osan välimatka maasta 250 mm.
Akseliväli 2650 »

Raideväli 1250 »

Pyörärenkaat 760 X9O »

Tilaa ylärakenteelle 2300 »

Bentsiinikulutus n. 10 lit./100 km.
Korkein nopeus avoimella ylärakenteella 80 km./t.

MOOTTORI.
Kaikki 4 sylinteriä ovat valetut yhteen kappaleeseen. Pakoputki

on varustettu jäähdytyslaipoilla. Sylinterien ja venttiilien puhdista-
mista varten voidaan sylinterien kansi poistaa irroittamatta koko sylin-
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terikappaletta. Myöskin männät ovat valetut ja varustetut 3:11atii-
vistysrenkaalla.

Kampiakselia kannattaa kolme laakeria, jotka ovat montteeratut
kampikammion yläosaan, joten kampikammion alaosa voidaan poistaa
laakereihin koskematta.

Kuva 1

Moottorin mitat ja voima.

Sylinterien läpimitta 65 mm.
Sylinteriluku 4

» iskupituus 110 »

» tilavuus yhteensä 1,45 lit.
Kierrosluku minuutissa 2200—2500
Hevosvoimaluku 15—20

Kaikki venttiilit ovat samalla puolella ja yhtä suuret. Niitä liikut-
taa epäkesko- (nokka-) akseli, jota pyörittävät kierrehammaspyörät.
Sytytyskonetta (magneettoa) ja jäähdytysvesipumppua käyttää poikit-
tainen akseli ja kaksi hammaspyörävälitystä. Dynamo, jota käyttää
magneettoakselin ja sen välinen ketju, on ketjun kiristämisen helpot-
tamiseksi asetettu siten, että sen akseli on epäkeskinen.
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Venttiilien asennot.

Imuventtiili aukeaa 10° ylemmän kuolleen pisteen jälkeen.
sulkeutuu 45° alemman kuolleen pisteen jälkeen.»

Pakoventtiili aukeaa 42° ennen alempaa kuollutta pistettä.
» sulkeutuu 5° ylemmän kuolleen pisteen jakeen.

Korkein etusytytys 30°.
Imuventtiilin varren ja venttiilinnostajan väli kylmänä on 0,38 mm
Pakoventtiilin » » » » » » 0,58 »

Kuva 2

Jäähdytys.

Jäähdytysveden panee kiertämään keskipakoispumppu, joka pyörii
samalla nopeudella kuin moottori. Ilmavetoa jäähdyttäjän lävitse
parantaa aluminiumi-tuulettaja moottorin edessä.

Voitelu.

Voitelu tapahtuu paineella, jonka aikaansaa hammasrataspumppu,
joka on kampikammion pohjassa. Se voidaan helposti ulkoapäin irroit-
taa. (Kuva 5). Pumppu on aina öljyn peittämänä. Se saa käyttö-
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Kuva 3

Kuva 4
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SELITYS

1. Öljypumppu
2. Vetoakselin kytkin
3. Öljypumpun akselin simpukkapyörä
4. Ohjausakselin simpukkapyörä
5. öljyputki takimmaisiin kampilaakereihin
6. Epäkeskoakseli (Nokkasakseli)
7. Liikaöljyn pakoaukko öljynsäätäjästä
8. Öljynsäätäjäventtiili
9. Putkijohto öljynpainemittariin

10. Pää*öljyputki
11. öljyputki etumaisiin kampilaakereihin
12. „ välityspyöriin
13. Kampikammion öljypinnan osoittaja
14. Kampiakselilaakerin liikaöljyn pakoputki
15. Öljynsäätäjän liikaöljyn pakoputki
16. öljyputki pumpusta suodattajaan
17. öljyseulan hylssy.
18. öljynsuodattaja.
19. öljysäiliö kampikammion alla
20. Kampikammion pohjalla oleva öljyseula

Kuva 5



voimansa epäkeskoakselista kierrehammaspyorien välityksellä ja on
sen pystysuorassa akselissa keskellä kytkin.

Öljy puristuu kampiakselilaakereiden lävitse ja niistä edelleen kana-
via pitkin kampilaakereihin. Pääkanavan haara johtaa ohjausakseliin
ja hammaspyöriin.

Kuva 6

Öl jytys järjestelmään kuuluu paineventtiili öljymäärän säätämistä
varten. Tämä on kaasuttajapuolella ja ulkoapäin asetettava. Sitä-
paitsi on öljytyslaitteessa öljynsuodattaja, jonka voi helposti poistaa
irroittamalla paineventtiilin ja öljypainemittariin menevän putken,
joka on kiinnitetty tähän. Kampikammiossa oleva metallilevyseula
(diafragma) jakaa kampikammion kahteen osaan, joista alimmainen on
öljysäiliönä. Öljymäärän silmälläpitoa varten on kaasuttajapuolella
laite, johon kuuluu varren päässä oleva uimuri, joka on yhteydessä
ulkopuolelle näkyvän osottajan kanssa.

Kaasuttaja.

Kaasuttaja on FIATin patentoitua mallia, jossa on pienempi ase-
tettava suukappale käyntiinpanoa ja tyhjänäkäyntiä varten, n. k.
tyhjänäkäyntisuihkuttaja, sekä toinen, pääsuihkuttaja. Viimeksi-
mainitun yhteydessä on myös bentsiininsäästäjä, jonka toiminta jär-
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jestetään instrumenttilaudalla olevalla pienellä vivulla, joka taipu-
van kaapelin kautta on yhteydessä kaasuttajan kanssa. Tätä tulee
kuitenkin käyttää ainoastaan silloin, kun moottori on kuumana. Kaa-
suttajan vedenkokooja on varustettu irroitettavalla seulalla.

Kuva 7

Ilma imeytyy kaasuttajaan sylinterikappaleen lävitse, joten se tal-
vellakin on lämmintä. Keväällä voidaan käyttää ulkopuolistakylmäilma-
venttiiliä, joka itsetoimivasti sulkeutuu kun käyntiinpanomoottori on
toimessa. Bentsiini tulee kaasuttajaan omalla painollaan instrumentti-
laudan kohdalla olevasta säiliöstä. »Säiliö vetää 43 litraa, josta 5 ltr.
on hätävarana ja voidaan ottaa käytäntöön kääntämällä hana asentoon
R. (Kuva 15).

Kuva 8
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Kuva 9

Kuva 10



Sytytys.
Sytytys tapahtuu Marelli-korkeajännitysmagneetolla. Jos sylin-

terit lasketaan jäähdyttäjän puoleiselta päästä alkaen, tapahtuu syty-
tys ensiksi toisessa, sitten ensimäisessä, sitten kolmannessa ja vii-
meiseksi neljännessä sylinterissä. Niin ollen yhdistetään toinen sylin-
teri magneeton kiinnityskohtaan N:o 1 j. n. e.

VOIMANSIIRTO.
Kytkin.

Kytkin on n. k. levykytkin jossa on keskusviet eri, joka on vaihde-
laatikon etuosan sisässä täysin suojattuna tomulta. Kytkintä käyte-
tään painamalla vasenta poljinta, ja voidaan sitä tarkastaa poistamalla
vaihdelaatikon kansi.

Vaihdelaatikko.
Vaihdelaatikossa on 4 välitystä eteenpäin ja yksi taaksepäin. Nel-

jäs nopeus saadaan välittömästi kytkemällä väliakseli kardaaniakse-
liin. Vaihdelaatikon erottaa kampikammiosta väliseinä joka myös
estää öljyn roiskumisen kytkimeen. Vaihdelaatikon ulkopuolella on
öljyreikä, josta myös voi järjestää öljymäärän. Poistamalla kansi
voidaan vaihdehaarukat irroittaa ilman työkaluja. Molemmat polki-
met ovat vaihdelaatikkoon kiinnitetyn akselin varassa. Samoin ovat
siihen kiinnitetyt jarruihin menevien teräsköysien kiristyslaitteet.
Vaihto tapahtuu sivuttain liikkuvan viputangon avulla. Viputanko on
kuljettajan vieressä. Se vaikuttaa välittömästi vaihdelaatikkoon
joten se ei missään tapauksessa joudu epäkuntoon, kuten voi tapahtua
kun vaihdetanko on kiinnitetty sekä vaunun kehykseen että vaihde-
laatikkoon. Vaihdelaatikossa on myöskin nopeusmittarin käyttölaite.
Kardaaniakselin liittää pääakseliin puolipallon muotoinen nivel, jota
peittää samanmuotoinen suojus.

Taka-akseli.
Akselikotelo on kokoonpantu kahdesta puolikkaasta, jotka on nii-

tattu ja uutettu yhteen. Takapuolella on aluminikansi, joka suojaa
tasauspyörästöä, ja yhdessä sen kanssa voidaan vetää ulos poista-
matta vaunukoria ja irroittamatta eri rattaita toisistaan. Kuormitus
ja sysäykset kohtaavat ulkokuorta, kardaanikoteloa, joka on nivel-
laakerilla kiinnitetty vaihdelaatikkoon. Täten itse vetoakselit vapu-
tuvat muusta rasituksesta.

Tasauspyörästölaatikkoon kaadetaan öljyä takakannessa olevasta rei-
jasta, joka on niin korkealla, että se samalla on öljypaljouden mittana.

10



Kuva 11
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KEHYS.

Ohjaus.

Ohjauslaitteen välitys tapahtuu ruuvien ja simpukkapyörälohkon
avulla, joten hölkkyminen on mahdollisimman pieni. Välitys on kuula-
laakereilla varustettu. Ohjauslaite on kiinnitetty moottorin alustasta
lähtevään kannattajaan. Ohjaustangossa on vieterit kummassakin

Kuva 12

päässä. Kaasunsäätäminen tapahtuu polkimella tai kiertämällä oh-
jaustangon koteloa ohjauspyörän alla olevasta kädensijasta. Ohjaus-
laite voidellaan Simpukkapyörän kotelossa olevasta ruuvilla suljetusta
öljyreijästä ja kaikissa nivelissä olevilla rasvakupeilla.

12



Pyörät.

Sankey-malliset, irroitettavat teräspyörät. Etupyöräin navat ovat
varustetut kahdella kuulalaakerilla, joista ulommainen on yhdistetty
tuki- ja kannatuslaakeri, joka siten suojaa sisemmän laakerin vahin-
gollisilta rasituksilta käänteissä. Näiden laakerien sisäkannet ovat
varustetut labyrinttilaitteella, joka täydellisesti estää pölyn ja veden
tunkeutumisen laakeriin.

Jarrut.
Takapyörien jarrurumpuihin vaikuttaa kaksi sisäpuolista paisunta-

jarrua. Toinen toimii painettaessa oikeanpuolista poljinta ja toinen
käsivivun avulla. Välitys taka-akseleihin tapahtuu paksujen ja lujien
teräsköysien avulla.

Käsijarrun köyden kiristys tapahtuu vivun akselissa olevan mutte-
rin avulla ja jalkajarrun köyden kiristys kahden vaihdelaatikon kyl-
jessä olevan helposti liikkuvan ruuvin avulla.

Jarrujen välityksiin kuuluu ainoastaan yksi köysi kumpaakin jarru
paria kohti.

Kuva 13
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II OSA

VAUNUN KAVNTIINPANO.
KÄYNTIINPANOSÄÄNTOJÄ.

Öljy.

Ennenkuin moottori pannaan käyntiin, on katsottava, että kampi-
kammiossa on öljyä. Tämän näkee öljynosottajasta. Öljyn täytyy
olla parasta lajia jasopivan juoksevaa, s. o. »vacuum B» tai sen tapaista.
Kylmällä ilmalla onkäytettävä jonkunverran ohuempaa, esim. A-öljyä.

Öljy kaadetaan moottoriin kaasuttajapuolella olevasta reijästä.
Se avataan poistamalla kansi, joka samalla toimii kampikammion il-
manvaihtoaukkona. Täyttämiseen on käytettävä puhdasta, seulalla
varustettua suppiloa.

Öljysäiliöön mahtuu noin 4 litraa. On muistettava, että, jos öljy
on kylmää, kuluu jonkun aikaa ennenkuin se on juossut vaakasuoran
seulan lävitse, joten öljynosottaja ei heti näytä oikeata öljymäärää.

Vaihdelaatikko voidellaan C-öljyllä, jota pannaan sisään sivussa
olevasta reijästä. Vaunun taka-aksehssa on myytäessä öljyä, mutta
tulee ennen vaunun käytäntöön ottamista tarkastaa, että sitä on riit-
tävästi, mikä tapahtuu avaamalla öljyreijän kansi.

Niinikään on välttämätöntä joka kerta kun vaunua käytetään tai
öljytysohjeessa ilmoitetuin väliajoin kiertää kaikkia rasvakuppeja
kerran ympäri, s. o. ohjauslaitteessa, jarruissa, resooritapeissa j. n. e.
Sitäpaitsi on muutama pisara kevyttä öljyä tiputettava kaasunsäätäjän,
magneeton ja ohjauspyörän laakerin öljyreikiin.

Öljytysohje, katso siv. 22.

Vesi.
Jäähdyttäjä täytetään puhtaalla vedellä, mikäli mahdollista tis-

latulla, jotta vältettäisiin kalkin ja lian jääminen jäähdyttäjään, mikä
pienentäisi sen jäähdytyskykyä.
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Jos on kylmä, on varottava, ettei jäähdytysvesi jäädy. Siksi on
hyvä ensin lämmittää vesi, ennenkuin se kaadetaan kylmään jäähdyt-
tämään, ja heti sen jälkeen on moottori pantava käyntiin.

Kuva 14

Bentsiini
Bentsiinin tulee olla laadultaan hyvää ja ominaispainoltaan 0,710

0,720.
Erilaatuisten bentsiinien sekotus samoinkuin petroolisekotus ei-

vät ole suositeltavia, koska ne aiheuttavat vaikeuksia käyntiinpanossa,
sytytyksen myöhästymisiä ja suuren polttoainekulutuksen kun moot-
tori on lämminnyt.

Siksi on hyvä ottaa selvä bentsiinin laadusta ennen käyttämistä.
Tällöin ei ole kiinnitettävä huomiota ainoastaan sen ominaispainoon ja
väriin, vaan myöskin sen haihtuvaisuuteen. Viimeksimainittua omi-
naisuutta voi koetella kaatamalla muutama pisara bentsiiniä kou-
raan, ja katsomalla, kuinka pitkä aika kuluu kunnes se täysin kuivuu.
Tottunut henkilö voi jo bentsiinin hajusta päättää sen laadun.

Bentsiini on kaadettava säiliöön ehdottomasti puhtaan, seulalla
varustetun suppilon avulla. Jos on syytä epäillä, että bentsiinissä
on vettä seassa, kaadettakoon se säämiskäkappaleen lävitse. Säiliö
voidaan tyhjentää kolmihaarahanan kautta poistamalla kaasuttajaa
menevä putki, tai pohjalla oikealla puolella olevasta reijästä.
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Sytytys.

Magneeton jakolevy ja katkaisija on pidettävä ehdottomasti puh-
taina ja öljyttöminä. Erikoisen tärkeätä on, että öljyä ei ole katkaisijan
platinapäissä. Sytytystulpan elektroodien välin tulee olla 0,5—0,6
mm. Pienempi väli helpoittaa käyntiinpanoa, mutta tekee tyhjältään
käynnin epätasaiseksi. Porsliinin tulee aina olla puhdas, koska noki-
kerros voi pilata eristyksen.

Käyntiinpano.

Ennenkuin moottori pannaan käyntiin, on katsottava, että vaihde-
laitteen viputanko on 0-asennossa, s. 0., ettei mikään välitys ole kiinni.
Kun on avattu pääsäiliön bentsiinihana (kts. kuv. 15), ja kyllästyttä-
mättä kaasuttajaa, mikä meidän järjestelmässämme on aivan tar-
peetonta, annetaan moottorille jonkun verran etusytytystä kiertä-
mällä ohjauspyörällä olevaa vipua jonkun verran oikealle ja pidetään
bentsiiniaukko suljettuna, mikä tapahtuu kiertämällä ohjauspyörän
akselihylsy oikealle. Bentsiinisäästäjän säätäjävarren täytyy olla
pystyasennossa (kuv. 16) jakäytetään sitä ainoastaan kuten alempana
on selitetty.

Tämän jälkeen painetaan punaista sähkönappia, joka panee käyn-
tiin sähkömoottorin, joka puolestaan antaa moottorille alkuvauhdin.
Tällä hetkellä sulkeutuu ulkoilman imuaukko automaattisesti, joten
aikaansaadaan parempi kaasunimu, mikä helpottaa käyntiinpanoa.
Jos moottori on vaikea saadakäyntiin, on hyvä lyhyin väliajoin hiukan
polkaista kaasupoljinta sähkömoottorin ollessa käynnissä.

Kesällä, kun ulkoilman lämpö helpottaa kaasutusta, voi helposti
sattua, että kaasuseos tulee liian väkevä, mikä vaikeuttaa käyntiin-
panoa. Silloin on avattava ryyppyhanaa sen verran, että saadaan
sopiva kaasuseos. Heti kun moottori on lähtenyt käyntiin, päästetään
sähkönappi irti, jonka jälkeen lisätään moottorin nopeutta käsi-kaasun-
säätäjän avulla n. 500—600 kierrokseen minuutissa. Moottorin ol-
lessa käynnissä ei saa painaa käyntiinpanonappia.

Jos moottori ei pitkään aikaan ole ollut käynnissä, ja on kylmä
ilma, on hyvä antaa moottorille ryyppy, jossa on a /3 petroolia ja Vg
bentsiiniä, mikä helpottaa moottorin käyntiinpanoa ja kaasutusta. Ei
ole suositeltavaa käyttää paljasta bentsiiniä tähän tarkoitukseen, kos-
ka se liuottaisi liian paljon öljyä sylinterien seinistä ja venttiilien var-
sista, mikä tietenkin aiheuttaisi suhteettoman suuren kulumisen.

Huomautamme, että ylläolevia neuvoja on tarkoin noudatettava,
sillä muussa tapauksessa voi sähköstarttauksessa sattua häiriöitä.

Moottorien pysäyttämiseksi on ainoastaan painettava käyntiin-
panonapin alla olevaa mustaa nappia.
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Käyntiinpano kiertämällä.
Jos sähkökäyntiinpanolaite ei toimi, joko siksi, että akkumulaatto-

ri on tyhjä, tai muista syistä, voidaan moottori panna käyntiin kiertä-
mällä, jolloin on ruuvattava pois jäähdyttäjän alla oleva akselin päätä
peittävä holkki, jonka sijaan asetetaan kampi. Kone lähtee helpom-
min käyntiin, jos sytytyksensäätäjä on asetettu etusytytysasentoon,
mutta on kuitenkin varottava antamasta liiaksi etusytytystä, koska
moottori silloin voi lyödä takaisin. Muistettakoon myöskin, että käyn-
tiinpano kammilla on tehtävä vetämällä ylöspäin, koska muuten,
jos sytytys on liian korkea, kampi voi luistaa kädestä moottorin lähte-
mättä käyntiin.

Kuva 15

HUOMATTAVAA.

Kun moottori on pantu käyntiin, on sen annettavakäydä hetkinen
noin 500—600 minuuttikierroksella, niin että se tasaisesti lämpenee,
ennenkuin lähdetään ajamaan. Tämä tekee öljyn juoksevammaksi,
joten se helpommin tunkeutuu joka paikkaan. On huomattava, että,
kun moottori juuri on pantu käyntiin, varsinkin talvella, jolloin öljy
on kylmää, osoittaa öljypainemittari aluksi tavallista korkeampaa
painetta. Tämä tapahtuu siksi, että öljyn ollessa kylmää se juoksee
kankeammin, ja ainoastaan vaikeasti tunkeutuu putkiin, jos moottori
kiertää nopeammin kuin yllä on mainittu. Näissä olosuhteissa on siis
tarjolla vaara, että laakerit voisivat leikata tai painemittari voisi jou-
tua epäkuntoon.

Moottori.
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Lämpiämisen jouduttamiseksi talvella voi jäähdyttäjän vaikutusta
lieventää peittämällä se kankaalla, ettei kylmä ilma kulje sen lävitse.
Ensimmäisten kilometrien aikana ei tule ajaa kovaa, kunnes voi olla

Kuva 16

varma siitä, että moottori on kyllin lämmin. Moottorin käydessä on öljy-
painemittarin osotettava noin 3—4 kg. painetta nopeuden ollessa kes-
kinkertainen. Jos painemittari ei ollenkaan osoita painetta on tut-
kittava:

1) Onko kampikammiossa öljyä.
2) Onko venttiilin alla oleva seula puhdas.
3) Onko paineventtiilin vieteri eheä.
4) Onko painemittari kunnossa.
Jos painemittari osottaa alempaa painetta kuin 2 kg, eikä 2) ja 3)

mainituissa kohdissa ole mitään vikaa, on tutkittava.
a) onko paineventtiili virheellisesti asetettu paikoilleen tai onko

vieteri liian höllä;

b) onko öljy käynyt liian kevyesti juoksevaksi (etenkin kesällä).
Jos paine on normaalia korkeampi silloinkin, kun kone on lämmin,

on tutkittava, onko venttiili paikallaan, mutta venttiilin kireyttä ei
suotta pidä muuttaa, koska se on tehtaalla järjestetty sopivaksi.

18



Konetta ei saa pitää käynnissä, jos öljymittari ei osota
yhtään painetta.

Jos moottori on lämmin ja sitä tahdotaan käyttää jonkun aikaa,
on kaasuhana suljettava pienimpään mahdolliseen asentoon, niin että
moottori tekee ainoastaan 200—250 minuuttikierrosta. On hyvä sil-
loin tällöin tarkastaa vesimääiä jäähdyttäjässä ja lisätä sitä tarpeen
vaatiessa. On myöskin muistettava, että jos on pakkasasteita, on, kun
vaunu jätetään seisomaan, jäähdytysvesi poistettava sylintereistä,
pumpusta ja jäähdyttäjästä, koska ne jäätymisen kautta voisivat
vahingoittua.

Kuva 17

Jotta saavutettaisiin kohtuullinen jäähdytys, on välttämätöntä
katsoa, että tuulettajan hihna on sopivan kireällä. Sitä on siis joskus
tarkastettava ja tarpeen vaatiessa kiristettävä, jolloin on kuitenkin
vältettävä asettamasta sitä liian kireälle, koska se aiheuttaisi laakerien
tarpeettoman kulumisen. On huomattava, että »V»-hihnan ei tarvitse
olla niin kireällä kuin litteän hihnan.

Moottorin ei saa antaa käydä myöhäisellä sytytyksellä, varsinkaan,
joskaasuttaja on täysin auki, koska tästä johtuisi liika kuumeneminen
ja venttiilien pilaantuminen.

Bentsiinisäästäjää on käytettävä ainoastaan silloin, kun moot-
tori on lämmin. Tätä laitetta käytetään instrumenttilaudalla olevan
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«

vivun avulla, jota vähitellen käännetään alaspäin aina alimpaan asen-
toon asti. Tämä tulee kysymykseen etenkin pitkillä matkoilla, jol-
loin ei tarvitse moottoria usein pysähdyttää eikä vaihtaa välitystä.
Jos moottori alkaa hakata tai muuten käydä huonosti, on bentsiinin-
säästäjä järjestettävä niin, että käynti taas tulee tasaiseksi. Tähän
järjestelyyn tottuu vasta käyttämällä sitä.

Kun vaunu ajon jälkeenon pysähdytettävä, on ehdottomasti asetet-
tava vaihdevipu vapaa-asentoon. Samalla on otettava tavaksi tar-
kastaa:

a) Onko vesi jäähdyttäjässä vähentynyt, jolloin vettä tarpeen
mukaan on lisättävä, sekä otettava selvää, mistä väheneminen on joh-
tunut.

b) Ovatko moottorin kiinnityskohdat lujassa.
c) Että magneetto on lujasti kiinni ja että sen jasytytystulppien

ruuvit ovat kyllin lujassa.
d) Että kaikki vesi- ja bentsiiniputket ovat moitteettomassa kun-

nossa.
vSen jälkeen on katsottava, paljonko öljyä on kulunut ja lisättävä

uutta.
Jos vesi on ruosteista tai muuten likaista, on se uusittava.
Talvella on hyvä tiputtaa muutama pisara petroolia ryyppyhanois-

ta sylintereihin käyntiinpanon helpottamiseksi seuraavalla kerralla.
Sylinterien ja mäntien tiiviyttä on myös toisinaan tarkastettava

kiertämällä moottoria käsikammilla.

Kytkin.

Vaunun ollessa käynnissä ei kytkintä pidä polkea irti moottorin
nopeuden kiihdyttämiseksi, vaan on sen sijaan käytettävä alempaa
välitystä. Antamalla kytkimen luistaa kulutetaan sitä turhaan. Sa-
masta syystä ei kytkintä yleensä pidä polkea muulloin kuin milloin se
on välttämätöntä, sillä paitsi että kytkin silloin voi luistaa, rasitetaan
siten polkimen laakeria, joka siten kuluu ja voi ruveta rämisemään.

Vaihdelaatikko.

Jotta vältettäisiin hammasrattaiden rämiseminen välitystä vaih-
dettaessa on huomattava, että viputanko on hyvin asetettava asentoonsa
niin että hammasrattaat tulevat kokonaan toisiaan vastaan eivätkä
kuluta toisiaan reunoista. Tällöin on kytkin painettava kokonaan
auki ja samalla päästettävä kaasupoljin irti. Kun välitystä pienenne-
tään (esim. vastamäessä) on kytkin ainoastaan osaksi poljettava auki,
ja on kaasua vähän lisättävä. Välityksen vaihto ei milloinkaan saa
tapahtua kovakouraisesti.
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Jarrut.
Jarruja on käsiteltävä varovasti, ettei niitä turhaan kuluteta ja

etteivät ne käy kuumiksi.
Ajettaessa pitkää alamäkeä on jarrutettava koneella antamalla

jonkun vaihteen olla päällä ja sulkemalla kaasu. Jos lasku on jyr-
kempi kuin 5 %, on käytettävä toista tai kolmatta välitystä ja samalla
varovasti jarrutettava, jos vaunu tahtoo kulkea liian nopeasti.

Huomioonottaen, että molemmat jarrut vaikuttavat takapyöriin,
on niitä käyettävä vuorotellen, niin että rummut kuluvat tasaisesti.
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111 OSA.

HOITO- ]A KAVTTOOHJE
AJOITTAISET VOITELUT JA HOITO

YLEENSÄ.

Oheenliitetyssä voitelukaavassa on selvästi osoitettu, kuinka mo-
nen kilometrin ajon jälkeen tulee kuhunkin vaunuun osaan lisätä
tai vaihtaa öljyä. Annamme tässä kuitenkin muutamia täydentäviä
ohjeita, miten mainittua kaavaa paraiten voi käyttää hyväkseen.
Jos ohjeita tarkoin noudatetaan, tulee se huomattavasti lisäämään
moottorin ikää.

Moottori.
Paitsi että öljymäärä moottorissa pidetään tasaisena lisäämällä

joka 300 km. päästä tarpeellinen määrä öljyä, suosittelemme öljyn
täydellistä uusimista kuukausittain tai joka 3000 km. ajon jälkeen.
Tämä tapahtuu siten, että vanha öljy lasketaan pois kampikammion
pohjalla olevasta reijästä. Senjälkeen huuhdotaan kampikammio pet-
roolilla, jonka jälkeen uutta öljyä kaadetaan sisään. Tuulettajan laa-
keri voidellaan joka 300 kilometrin päästä kevytjuoksuisella öljyllä.
Magneettoon pannaan viikottain pari tippaa kerrallaan kevyt juok-
suista öljyä. Magneeton jakolevy on joka 3000 km. ajon jälkeen ir-
roitettava ja puhdistettava petrooliin kastetulla lapulla, jolloin on
tarkoin poistettava kaikki mahdollisesti kontaktien väliin muodostu-
nut hiilipöly. Sähkömoottorin etummainen laakeri voidellaan öljy-
kannulla mutta ainoastaan n. joka 3000 kilometrin jäkeen, koska moot-
tori ei yleensä paljoakaan rasitu.

Sytytys- ja kaasunsäätäjät on voideltava kiinnityskohdistaan n.
joka 300 km. jälkeen.

Kuukausittain tai joka 3000 km. ajon jälkeen on jäähdytettäjä
kokonaan tyhjennettävä ja senjälkeen täytettävä soodaliuoksella. Moot-
torin annetaan käydä, niin että tämä puhdistusvesi lämpenee ja huuh-
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ÖLJYTYSKAAVA.

Kuva 18

Selitys.
Jokainen voideltava kohta on värillisellä viivalla yhdistetty vaakasuoraan viivaan, joka osottaa, kuinka monen kilometrin ajon jälkeen kukin kohta on voideltava.
Värillisten viivojen jatkona olevat pikkuviivat osottavat, milloin voitelu viimeistään on toimitettava.
Viheriä viiva merkitsee B-öljyä (talvella BB.), punainen Oöljyä. Musta viiva tarkoittaa, että kohta on tarkastettava.



too sylinterien vaipat ja jäähdyttäjän. Senjälkeen jäähdyttäjä tyh-
jennetään, täytetään kerran puhtaalla vedellä ja lasketaan taas tyh-
jäksi, ja vasta sen jälkeen täytetään uudestaan. Joka 3000 km. jäl-
keen puhdistetaan kaasuttajan seula mahdollisimman tarkoin. Kaa-
suttajan bentsiinisäiliö on joskus sisäpuolelta tarkastettava ja puhdis-
tettava joka 3000 km. ajon jälkeen.

Kuva 19

Voimansiirto.

Joka 1000 km. ajon jälkeen on kytkimeen öljyruiskulla pantava
sekoitusta, jossa on yksi osa öljyä ja kaksi osaa petroolia. Ruisku-
tettaessa on levyt pidettävä erillään painamalla poljinta niin syvälle
kuin se menee ja samalla on moottoria käsin kierrettävä ryyppyhanat
avattuina. Ennenkuin sekotus ruiskutetaan sisään, on alapuolella ole-
va aukko avattava, jotta vanha öljy juoksee ulos.

Vaihdelaatikossa oleva öljymäärä on silloin tällöin, ainakin joka
1000 km. ajon jälkeen tarkastettava, ja jos se on vähentynyt, on
uutta öljyä lisättävä. Joka 10,000 km. ajon jälkeen on vaihdelaatikko
kokonaan hajotettava ja kaikki osat puhdistettava petroolilla. Samalla
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on tarkoin tutkittava, onko joku osa kulunut, ja tarpeen vaatiessa
pantava uusia varaosia kuluneiden sijaan.

Tasauspyörästökoteloon pannaan sakeata (»C») öljyä silloin kun
vaunua muutenkin tarkastetaan. Öljy on uusittava joka 10,000 km.
ajon jälkeen.

Ohjauslaitteen välitys ja pyörät.

Ohjauslaitteen kaikki nivelet ovat varustetut rasvakupeilla, joita
on joka 100 km. ajon jälkeen kierrettävä kiinnemmäksi ja jotka joka
300 km. jälkeen täytetään uudella rasvalla. Simpukkapyörään on
pantava uutta rasvaa joka 3,000 km. ajon jälkeen. Ohjaustangon
jalkalaudalla oleva laakeri on voideltava kevyellä öljyllä joka 600 km.
jälkeen. Samalla voidellaan myöskin jarrujen välitykset.

Pitkien ajojen jälkeen, kun pölyä on kokoontunut ohjauslaittei-
siin, muodostaa se yhdessä öljyn kanssa sakan, jokakuluttaa välityk-
siä. Sen vuoksi on ohjauslaitteen kaikki osat joka 5,000 km. ajon jäl-
keen puhdistettava, tarkastettava ja uudestaan voideltava. Tarpeen
vaatiessa on kuluneet osat vaihdettava uusiin.

Etupyöräin navat voidellaan sakealla öljyllä joka 3,000 km. ajon
jälkeen. Tällöin irroitetaan pyörä navasta ja voidellaan pultit, joilla
se on kiinnitetty, jotta ne eivät pääsisi ruostumaan kiinni pyörään
mikä vaikeuttaisi pyörän irroittamista seuraavalla kerralla. Vara-
pyörän napaa vastaan tulevan kosketuspinnan tulee myös olla voideltu
jotta olisi helpompaa panna se paikoilleen tarvittaessa.

Joka toinen kuukausi, tai kun jarrut eivät tunnu toimivan moit-
teettomasti, on takapyörät irroitettava janavat puhdistettava samoin-
kuin jarrurummut ja kiskot, ja on tällöin vanha öljy tarkoin poistet-
tava ja sen jälkeen kevyesti öljyttävä mutterit, vieterien kiinnekohdat
ja epäkeskolevyt.

Venttiilit.

Jos puristus jossain sylinterissä ei ole riittävä, mistä saa selvän
kiertämällä moottoria käsin, tulee katsoa, onko kannessa tai sytytys-
tulpassa vuoto. Tämän saa selville voitelemalla kansi ja tulppa öl-
jyllä ja kiertämällä moottoria, jolloin öljy vuodon kohdalla muodos-
taa kuplia. Jos vuotoa ei ole, on tutkittava venttiilit, etenkin pako-
venttiili, ja jos se on vioittunut, on se otettava irti ja tarkemmin tut-
kittava. Saadakseen pois venttiilit tulee poistaa sylinterien kansi.
Samaa tilaisuutta tulee käyttää räjähdyskammion puhdistamiseen.
Venttiilin hiominen tapahtuu seuraavalla tavalla: venttiilin aukon reu-
noja vastaan tuleva kosketuspinta voidellaan hienon lasi- tai smergeli-
jauheen ja öljyn sekotuksella. Sitten asetetaan venttiili paikalleen
moottoriin ja kierretään edestakaisin taltalla, joka asetetaan venttiilin
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päällä olevaan rakoon. Kun on väännetty 5—6 kertaa edestakaisin,
muutetaan asentoa % kierrosta ja jatketaan hiomista samaan tapaan.
Tällä tavalla tulee joka kerta kohtaa venttiilin reunasta hiotuksi ja
venttiili tulee paikalleen sopivaksi. Kun huomaa, että kitka käy pie-
nemmäksi, syystä että hiomistahna on kokonaan kulunut pois, on
tahnaa lisättävä ja hiomista jatkettava, kunnes koko pinta on aivan
sileä. Kun hiominen on lopetettu, on hiomistahna petroolilla tarkoin
poistettava venttiilistä ja venttiilinsijasta. Niinikään on venttiilin
varsi tarkoin puhdistettava, jonka jälkeen venttii 1 i taas asetetaan pai-
kalleen. Tällöin on varsi voideltava kevyellä öljyllä ja toimitettava
venttiilivälin tarkistus kuten alempana on mainittu.

Kuva 20

Venttiilinnostajat

Venttiilinvarren ja nostajan välin tulee olla 0,38 mm. imuventtiileissä
ja 0,59 mm. pakoventtiileissä moottorin ollessa kylmänä. Välin tar-
kistus toimitetaan sitä varten tehdyllä teräspalasella, joka sovitetaan
venttiilinvarren ja nostajan väliin, vastaavan sylinterin ollessa kuol-
leessa asennossa, jolloin siis molemmat venttiilit ovat kiinni. Sen jäl-
keen ruuvataan irti nostajan vastanmtteri ja asetetaan tarkistusruuvi,
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niin, että teräskappale juuri mahtuu rakoon olematta siinä kireällä.
Sen jälkeenruuvataan vastamutteri taas lujasti kiinni. (Kts. kuv. 21).
Jos väli on liian suuri, voi venttiili ruveta rämisemään. Jos väli taas
on liian pieni, on tarjolla vaara että venttiili ei pääse täysin sulkeu-
tumaan.

Magneetto.

Ainoa tarkistus joka magneetossa on tehtävä, on katkaisijalaitteen
platinakon taktien välimatkan järjestäminen kiertämällä toista niistä
(kts. kuva 14, v.), jossa on vastamutteri. Näiden kontaktien välin
tulee olla 0,38—0,48 mm., ja toimitetaan tarkistus mittalevyn avulla.
Tätä tarkistusta ei pidä tehdä ennenkuin on todettu, että se on aivan
välttämätöntä.

Kuva 21

Jos kontaktit ovat kuluneet epätasaisiksi, on ne irroitettava ja
varovasti tasoitettava hienolla viilalla ja senjälkeen hangattava smir-
gelikankaalla. Kun ne sitten asetetaan paikoilleen, on ne tarkoin
pestävä bentsiinillä puhtaaksi rasvasta, jonka jälkeen ne ruuvataan
paikoilleen ja asetetaan välimatka edellä osotettuun tapaan.

Jarrut.
Jarruja on tarkistettava, kun ne toimivat liian heikosti, mikä taval-

lisesti johtuu rumpujen ja jarrukenkien kulumisesta. Tällöin on ruu-
vattava irti vaihdelaatikon sivussa olevat pienet pyörät (kuva 13 R.),
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jotka ovat yhteydessä jalkajarrujen kanssa, ja tämän jälkeen voi jar-
ruköysiä kiristää. Käsijarrua voi asetella ruuvilla R kuvassa 22.

Jarrujen asettelun jälkeen on hankittava varmuus siitä, että taka-
pyörät liikkuvat vapaasti. Tämä tarkastetaan nostamalla vaunun
takapää nosturilla ylös ja pyörittämällä pyöriä käsin. Ennenkuin jar-
ruja käytetään, on katsottava, että sekä poljin että käsivipu liikkuvat
tyhjiltään noin neljännen osan koko liikkuma-alastaan.

VAUNUN HOITO.

Pesu.

Vaunukorin pesun tulee tapahtua mitä suurimmalla huolellisuudel-
la varsinkin, kun vaunu on uusi, koska vernissa silloin vielä on ver-
rattain tuoreena ja voi helposti pilaantua. On tarpeetonta huomaut-

Kuva 22

taa, että likavesi ja öljy on mahdollisimman pian poistettava korista.
Ennenkuin pesu alotetaan, on sadekatos pantava pystyyn ja istuimet
ja matot otettava ulos ja puhdistettava erikseen. liikaa ei saa pois-
taa raappimalla. Paras tapa puhdistaa vaunu on käyttää vesisuih-
kua, jossa on sopiva paine. Tällöin on kuitenkin varottava laskemasta
vettä akkumulaattoriin, joka voisi siitä pilaantua. Pesuun käytet-
täköön kahta sientä, toista vaunukoria ja toista kehystä ja pyöriä
varten. Jos vaunu on kovin likainen, on se ensin huuhdottava paljolla
vedellä. Moottorin suojusta ei pidä pestä sen ollessa kuumana. Pesun
tulee tapahtua varjossa ja haalealla vedellä. Talvella on katsottava,
ettei pesuvesi jäädy, mikä vahingoittaisi maalausta. Vaunukoria ei
tule kiilloittaa ennenkuin lika on tarkoin poistettu. Pestyt paikat on en-
sin kuivattava sienellä ja sitten puhtaalla säämiskällä. Ne eivät saa
kuivaa itsestään.

Petroolia tai bentsiiniä saa käyttää ainoastaan kehyksen tai pyö-
rien pesuun, jolloin sangolliseen vettä voi sekoittaa V4litraa petroolia.
Likapilkut, jotka eivät lähde vedellä, voidaan poistaa öljyyn kaste-
tulla pienellä villalapulla.
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Puhdistus.

Nahkapäällystykset puhdistetaan kuivalla tai tarpeen vaatiessa kos-
tealla rievulla, jonka jälkeen ne kevyesti voidellaan ruokaöljyllä.

Puulla päällystettyjä osia ei koskaan tule pestä vedellä, vaan on
ne ainoastaan puhdistettava rievulla. Älä milloinkaan käytä tähän
petroolia tai spriitä.

Matot puhdistetaan kovalla harjalla, ja voidaan ne myöskin pestä
vedellä. Jos niissä on öljypilkkuja, poistetaan ne saippualla, mutta
niin varovasti, ettei maton väri pilaannu. Mattoja ei saa puhdistaa
petroolilla.

Jottei sadekatoksen kangas tulisi ruosteiseksi tai homehtuisi, ei
sitä koskaan ole pantava kokoon kosteana. Ovien saranain ja lukkojen
tulee olla hyvin voideltuja.

Vaunua on yleensä pidettävä kuivalla ja valoisalla paikalla, sillä
pimeässä ja kosteassa paikassa voi vaunun väri muuttua. Jos vaunu
ei ole käytännössä, on se kuitenkin pari kertaa kuussa puhdistettava
ja senjälkeen tuuletettava.
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IV OSA

VIRHEELLINEN KAVNTI
KÄYNTIINPANOVAIKEUDET.

Sytytys.

Jos moottori ei tahdo käydä, vaikka kaikki edellä sanottu on otettu
huomioon ja venttiilien on havaittu olevan kunnossa, eivätkä sytytys-
tulppien kaapelit ole vaihdoksissa eikä niiden eristys ole vialla ja vir-
rankatkaisijaan menevä kaapeli on kunnossa eikä siis missään ole ole-
massa lyhytsulkua moottorin ja magneeton välillä, voivat vaikeudet
moottoria käyntiin pantaessa aiheutua alempana esitetyistä syistä.

Jos dynamo toimii moitteettomasti, on akkumulaattori aina ladat-
tuna, ja jos käyntiinpanomoottori toimii, on se merkkinä siitä, että
akkumulaattori on kunnossa. Jos moottori kuitenkaan ei lähde käyn-
tiin, on tutkittava magneeton katkaisijalaite. Tällöin on katsottava
että platinakontaktit ovat puhtaat ja tasaiset, ja jos niin ei ole laita,
ovat ne tarkoin puhdistettavat ja tasoitettavat kuten edellä on mai-
nittu. Tapahtuu joskus sen parempi harvoin, että katkaisijan vipu-
varsi syystä tai toisesta on tarttunut kiinni, jolloin primäärivirta jää
auki eikä magneetto niin ollen anna kipinää. Kun kansi avataan,
on siis katsottava, että vipuvarren liikkumisella ei ole muuta vastusta
kuin sitä painava vieteri.

Kun näin on todettu että primäärivirrassa ei ole vikaa, on tutkit-
tava sekundäärivirta. Silloin on ensin poistettava virranjakajan kansi
irroittamatta johtoja jakatsottava että jakajalevy on puhdas, jatarpeen
vaatiessa puhdistetaan se puhtaalla, petroolilla kastetulla lapulla.
.Samalla poistetaan harjoihin mahdollisesti jäänyt irtonainen hiilipöly.
Niinikään on katsottava, että hiiliharjat ovat ehjät ja että ne ovat
hyvin kiinni. Jos jakajalevy on kunnossa, voidaan koettaa, antaako
magneetto kipinöitä, kiertämällä moottoria ryyppyhanojen ollessa auki
ja koskettamalla pyörivää kontaktia jollakin metalliesineellä suoran
maa johdon aikaansaamiseksi.
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Jos tällöin syntyy kipinöitä, voidaan kansi panna kiinni. Jos moot-
tori ei sittenkään lähde käyntiin on tutkittava sytytystulpat. Vaikka-
kin joku niistä voi olla epäkunnossa, sattuu sangen harvoin, että ne
kaikki yhtaikaa ovat vialla. Sytytystulppia tutkittaessa on huomattava,
että niiden kärkien välimatkan tulee olla 0,5—0,6 mm. Tämä väli-
matka voidaan kuitenkin lyhentää 0,4 mm:ksi, joten käyntiinpano käy
helpommaksi. Jos sytytystulppien kärjet ovat likaiset tai öljyiset, ei
se merkitse muuta kuin että räjähdyskammioon tulee liiaksi öljyä. Jos
sytytystulpat ovat puhtaat, on se tietysti edullisinta, koska se osoittaa,
että sytytys toimii säännöllisesti ja että kaikki palaneen öljyn hiili-
jätteet palavat. Sytytystulpissa olevan porsliinin tai steatiitin tulee
aina olla puhtaana öljystä ja noesta, koska niiden eristysvoima muuten
vähenee. Jos öljytys on ollut hyvin järjestetty ja kaasutus hyvä, on
jonkun aikaa käytännössä olleen sytytystulpan steatiitilla ruskehtava
väri. Jos se on musta, on siihen tullut nokikerros palaneesta öljystä,
tai liian väkevästä kaasusta.

Tulppain steatiitit puhdistetaan pienellä, kovalla harjalla, jokakas-
tetaan petrooliin. Muuten puhdistetaan koko sytytystulppa bentsiinillä.
Kierteet kuivataan javoidellaan ohuesti tulpanruuvaamisen helpottami-
seksi. Joskus sattuu, että vaikka sytytystulppa on puhdas ja antaa
hyvin kipinöitä ulkoilmassa, se kuitenkin paikoilleen ruuvattuna sy-
tyttää epäsäännöllisesti. Se voi johtua siitä, että eristys on haljennut,
jolloin kipiuä purkautuu helpommin tästä halkeamasta, jossa on ta-
vallinen ilmanpaine, kuin sylinterin sisässä, jossa on kova puristus.

Jos sytytystulpat ovat kunnossa, mutta kipinää ei synny, on vika
luultavasti magneetossa, joka silloin on tutkittava edellä osotettuun
tapaan.

Moottoria tutkittaessa on sitä kierrettävä käsikammilla, koska akku-
mulaattori voi panna moottorin liikkeeseen ainoastaan 8— 10 kertaa
peräkkäin, jos sitä ei välillä ladata, ja jos moottori on kylmä.

Kaasutus.

Jos sytytys on kunnossa, mutta moottori siitä huolimatta ei tahdo
lähteä liikkeelle, on tutkittava kaasuttaja, edellyttäen, että käyntiin-
panoohjeita on seurattu ja että bentsiinin paine on riittävä.

On mahdollista, että moottori ei lähde käyntiin siksi, että sylinte-
reissä oleva öljy on pikiintynyt, tai sentähden, että akkumulaattori
ei ole tarpeeksi ladattuna. Näissä tapauksissa on moottoria kierrettävä
käsin ja annettava sille ennen selitetty petrooli n ja bentsiinin sekoitus-
ryyppy, joka liottaa öljyn ja vähitellen haihtuu.

Jos moottori pannaan käyntiin sähkö-käyntiinpanolaitteella, alkaa
automaattinen sähkö-ilmaventtiili toimia, eikä kaasunkehitys tällöin
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voi olla liian heikko, paitsi talvella, jos ulkopuolinen imuaukko on
auki. Jos sitävastoin moottoria kierretään käsin, voi kaasu seos olla
liian heikko. Tämä voidaan auttaa kyllästyttämällä kaasuttaja, s. o.
kohottamalla uimuria niin että bentsiinin pintaa kohoo ja bentsiini
vuotaa ulos suukappaleesta. Täten saadaan väkevämpi seos ensimmäi-
sille kierroksille. Ei kuitenkaan pidä laskea bentsiiniä liiaksi, koska
moottori silloin voi kokonaan kieltäytyä lähtemästä käyntiin.

Jos lämpömäärä on alhainen, on käyntiinpano vaikeampaa, johtuen
siitä, että bentsiiniä, etenkin jos se on raskasta, tällöin on vaikeampi
kaasuttaa. Jos lämpömäärä on 0° paikkeilla, ei bentsiini sentähden
saa olla raskaampaa kuin 0,73. Jos uimurikotelossa on vettä, estää
se moottorin lähtemästä käyntiin. Tällöin on kaasuttaja tyhjennet-
tävä ja suodattaja irroitettava ja puhdistettava. Niinikään on bent-
siinisäiliö tyhejennettävä niin että joka pisara vettä juoksee ulos ja
uudestaan täytettäessä on bentsiini suodatettava säämiskän lävitse.

Voi myöskin sattua, että tyhjäkäyntisuukappale on tukossa. Se
on silloin puhdistettava puhaltamalla sen lävitse, minkä voi myös tehdä
ilmapumpulla. Suukappale voi myös tukkeentua oksideerautumalla,
sillä jotkut bentsiinilajit voivat sisältää jotakin happoa.

Missään tapauksessa ei tule pistää lankoja tai metalliesineitä suu-
kappaleen lävitse, sillä siten voisi reikä pilaantua, jolloin kaasuttaja
toimisi huonosti. Sattuu joskus, että joku ruuvi ei ole kunnollisesti
paikoillaan. Tämmöinen vika, vaikka se olisi tuskin huomattava,
riittää estämään bentsiinin säännöllisen imeytymisen tyhjäkäyntisuih-
kuttajan lävitse. Siksi on ehdottomasti katsottava, että kaikki mutte-
rit ovat kunnollisesti kiinni ja että tiivisteet ovat kunnossa.

Joskus voi sattua, että, vaikka moottori on juuri ollut käynnissä
ja siis vielä lämmin, ja ulkoilman lämpömäärä on korkea, kuten esim.
troopillisissa maissa, moottorin käyntiinpano osoittautuu vaikeaksi,
vaikka mitään yllämainituita vikoja ei ole. Syy voi silloin olla siinä,
että, kun kaasuttaja edelleen on lämmin, bentsiinipinta on kohonnut
joten syntyy liian väkevä kaasuseos, joka voi aiheuttaa vaikeuksia
sytytyksessä. Tällöin voidaan asia auttaa avaamalla bentsiininsääs-
täjä, ja jos se ei riitä, avaamalla joku jakiertämällä
moottoria muutama kerta ympäri. Imu on tällöin voimakas, koska
kaasuhana on melkein kokonaan kiinni, kuten sen käyntiinpannessa
tulee olla. Tällä tavoin laimennetaan kaasuseosta, ja kun on saatu
oikea suhde, suljetaan ryyppyhana ja pannaan kone käyntiin.

On myös muistettava, että moottori on helpompi panna käyntiin
kaasuttajan ollessa tyhjäkäyntiasennossa. Joskus, vaikkakin harvoin,
voi sattua seuraavanlainen tapaus: Jos vesi jäähdyttäjässä on pääs-
tetty vähenemään, niin että moottori kuumenee liikaa, juoksevat vent-
tiilien varret reijissään kankeasti. Tämän huomaa helposti siitä, että
puristus sylintereissä on huono, jakun moottori pysäytetään, jää joku
venttiilivarsista yläasentoon, vaikka sen tulisi olla alhaalla. Asia au-
tetaan pesemällä venttiilihylsyt petroolilla.
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KONE KÄY EPÄSÄÄNNÖLLISESTI.

Moottori pysähtyy heti käyntiinpanon jälkeen.

Voi sattua, että moottori pysähtyy heti käyntiinpanon jälkeen,
näennäisesti ilman syytä, ja tämä voi toistua useita kertoja peräkkäin.
Todennäköisimmät syyt tähän on jo edellä esitetty, ja ovat tärkeimmät
niistä seuraavat:

Ensinnäkin voi syynä olla se, että etusytytystä ei ole tarpeeksi,
etenkin talvella, jos kipinä on heikko, johtuen tämä liian runsaasta
öljyntulosta ja siitä, että moottorin täytyy aluksi, niin kauvan kuin
se vielä on aivan kylmä, voittaa verrattain suuri kitkavastus, ja jos
lisäksi joku sytytystulppa sytyttää huonosti, riittää tämä pysäyttä-
mään moottorin. Silloin on annettava hiukan enemmän etusytytystä,
jota taas vähennetään niin pian kuin moottori on käynnissä. Niin-
ikään on kaasua lisättävä niin että moottori saa noin 500—600 minuut-
tikierroksen nopeuden.

Kaasuseos voi olla liian heikko, mikä yhdessä heikon kipinän
kanssa voi helposti aiheuttaa sytytyshäiriöitä ja pysäyttää moottorin.

liian heikko sekoitus voi johtua siitä, että tyhjäkäyntisuihkuttaja
on liian pienenä, mutta todennäköisempää on, että syy on liian alhai-
sessa lämpömäärässä, mikä on riittävä syy tekemään kaasutuksen
epätäydelliseksi. Tämä huomataan helposti kaasuttajassa tapahtu-
vista räjähdyksistä, ja voi asian auttaa antamalla koneen vähän aikaa
käydä nopeammin, kunnes se lämpenee.

Jos kaasutus on liian heikko, voi se johtua myös siitä, että tyhjä-
käyntisuihkuttaja on osittain tukkeentunut. Tässä tapauksessa py-
sähtyy moottori heti käyntiinpanon jälkeen. Tämä autetaan anta-
malla moottorin käydä kovaa siksi, kunnes huomataan, että vika on
autettu.

L,opuksi voi moottori pysähtyä siksi, että kaasutus on liian runsas,
minkä huomaa mustasta pakosavusta. Tämä voi johtua siitä, että
suihkuttaja on väärin asetettu, taikka siitä, että bentsiinitaso kaasut-
tajassa on liian korkealla, mikä taas johtuu siitä, että uimuriventtiili
on epäkunnossa. Tämmöisessä tapauksessa moottori tavallisesti ei
pysähdy, vaan käy epäsäännöllisesti. Tällöin on kuitenkin moottori
pysäytettävä, koska savu ja epäsäännöllinen palaminen likaavat sy-
linterin ja sytytystulpat, aikaisemmin mainituin seurauksin.

Jos kaasuttajaan on päässyt vettä, aiheuttaa se luonnollisesti häi-
riötä, ja on vesi tietenkin heti poistettava.

Epäsäännöllinen käynti.

Epätasaiset räjähdykset ja normaalia pienempi nopeus voivat
j-ohtua myös liian heikosta kaasutuksesta. Jos kaasutus on hyvin
heikko, syntyy alinomaa kaasuttajaräjähdyksiä, mikä hidastuttaa vauh-
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dm. Tämä vika voidaan usein poistaa lisäämällä etusytytystä, mutta
jotta saataisiin vika lopullisesti autetuksi on katsottava, ettei bentsiini
ole liian raskasta, ettei lämpömäärä ole liian alhainen ja ettei pääsuih-
kuttaja ole tukossa. Edelleen on katsottava, että suodattaja on aivan
puhdas ja lopuksi, ettei ole ilmavuotoja kaasuttajan ja sylinterin
välissä. Bentsiininsäästäjän virheellinen käyttö voi myös olla syynä
tämmöiseen vikaan.

Jos bentsiiniä on liikaa, vähenee moottorin työteho. Tällöin on
pakoputkessa paukkinaa ja palaneen bentsiinin käry käy tuntuvaksi.
Jos sekoitus on hyvin vahva, ovat nämä tunnusmerkit sitäkin selvem-
min havaittavissa, jotapaitsi pakoputkesta tulee mustahkoa savua,
mitä ehdottomasti on vältettävä, jos sytytystulpat tahdotaan pitää
puhtaina. Syynä tähän voi olla bentsiinipinnan kohoaminen kaasutta-
jassa, mikä taas voi johtua siitä, että uimuri vuotaa tai venttiili on ir-
taantunut. Myöskin voi tämä johtuasiitä, että suihkuttaja on pilattu
liian kovakouraisella puhdistamisella.

Voi myöskin sattua, että ilma moottorisuoj uksen alla on liian kuu-
maa, jolloin kaasutus on liian runsas. Tällöin on katsottava, että
tuulettaja toimii moitteettomasti ja käytettävä bentsiininsäästäjää
kuten aikaisemmin on selitetty.

Sytytyshäiriöt.

Jos huomataan sytytyshäiriöitä, on ensiksi katsottava, ettei vika
ole sytytystulpissa, mikä tapahtuu siten, että tulpan yläpää yhdis-
tetään moottorin runkoon jollakin metalliesineellä. Jos sytytys-
tulppa toimii kunnollisesti, tulee moottori tällöin heti hiljentämään
vauhtiaan; päinvastaisessa tapauksessa ei nopeus muutu, joten vika
tulpassa on löydetty. Vika voi olla siinä, että tulpan kärjet ovat liian
kaukana toisistaan tai liian lähekkäin. Ne on silloin asetettava sopivan
välin päähän toisistaan. Jos porsliinieristys on rikki, on otettava uusi
sytytystulppa.

Jos sytytyshäiriöitä on useammassa sylinterissä yhtaikaa, voi
vika tuskin olla sytytystulpissa, vaan pikemmin siitä, että katkaisi-
jamekanismin koskettajat ovat likaisena j. n. e. Sytytyshäiriö voi
myös johtua kaasutus viasta, jolloin syntyy kaasuttajaräjähdyksiä, ja
jolloin vika korjataan edellä annettujen ohjeiden mukaan.

Koneen voiman heikkeneminen.
Paitsi niitä tapauksia, joissa voiman väheneminen johtuu kaasutus-

tai sytytyshäiriöistä, voi sattua, että, jos moottori on pitemmän aikaa
ollut käynnissä, venttiilit, varsinkin pakoventtiilit, ovat kuluneet.

Yksinkertainen tapa päästä selville tästä on koetella puristusta
kiertämällä moottoria käsin. Tällöin voidaan huomata seuraavat
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viat: että venttiilinnostajat eivät ole paikoillaan tai että joku tiivis-
tysrengas on huono. Koska viimeksimainittu vika on jokseenkin har-
vinainen, voi vika olla siinä, että joku venttiili on pikiintynyt, jolloin
se on puhdistettava edellä esitettyyn tapaan.

Voiman heikkeneminen voi johtua voiteluhäiriöistä, jolloin laake-
rit ja kiertokanget voivat leikata. Tätä voi epäillä varsinkin silloin
kun moottori yhtäkkiä hiljentää vauhtiaan,vaikka sytytys on kunnossa.
Silloin on ehdottomasti moottori heti pysäytettävä. Senjaikeen kierre-
tään moottoria käsin avoimin ryyppyhanoin, jolloin voidaan huomata,
onko vastus normaalia suurempi.

Jos moottori on uusi ja pelätään että männät pikiintyvät, on ryyp-
pyhanoista kaadettava sisään öljyn ja bentsiinin sekotusta, ja senjäl-
keen kierretään moottoria käsin ryyppyhanojen ollessa avoimina
ja katsotaan, että öljynpinta säiliössä on normaali. Ennenkuin anne-
taan vaunun kulkea kuormituksella, on sen kuitenkin annettava käydä
tunnin ajan mahdollisimman vähällä kaasulla.

Jos öljyt3 :,slaitteet ovat kunnossa ja öljy oikeata lajia, ei täm-
möisiä vahinkoja milloinkaan satu.

Kuumeneminen.

Joskus voidaan huomata, että vesi jäähdyttäjässä kiehuu tai aina-
kin että sen lämpömäärä on yli 90° C. Todennäköisiin syy tähän on
silloin se, että tuulettaja ei pyöri kyllin nopeasti. Asian voi helposti
auttaa kiristämällä tuulettajan vetohihnaa, mutta on kuitenkin varot-
tava kiristämästä sitä liikaa, etteivät laakerit turhaan rasittuisi. Sitä-
paitsi voi pakoventtiilien kuumeneminen johtua liian myöhäisestä sy-
tytyksestä. Samoin voi liian runsas kaasutus aiheuttaa kuumenemi-
sen. Vielä voi syynä olla se, että jäähdyttäjään on kokoontunut likaa,
mikä pienentää jäähdytyspinnan. Tämän vuoksi muistettava, että jääh-
dyttäjään saa panna ainoastaan täysin puhdasta vettä, joka on vaih-
dettava niin pian kuin se tulee likaiseksi.

Jos moottorista kuuluu kumeata metalliääntä, kuten silloin, kun
on liian korkea etusytytys, voi se johtua palaneen öljyn jätteistä räjäh-
dyskammioissa ja männässä. Jos tämmöinen vika huomataan, on heti
irroitettava sylinterinkansi ja puhdistettava sylinterin sisäseinä mah-
dollisimman huolellisesti, varoen kuitenkin vikuuttamasta pintaa.

Epätasainen, hiljainen vauhti.

Jos moottori ei käy kunnollisesti tyhjällään, voi tämä ensinnäkin
johtua siitä, että tyhjäkäyntisuihkuttaja ei ole oikein asetettu. Se
voidaan auttaa kiertämällä ruuvia »Sp» (kuv. 6) ja voi tällöin syty-
tyksen säännöllisyyden todeta avaamalla jonkun ryyppyhanoista.
Jos tämä ei riitä ja sytytys edelleen toimii huonosti, tutkittakoon syty-
tystulpat ja magneeton katkaisijalaite, kuten yllä on esitetty.

34



Moottori pysähtyy äkkiä.

Jos moottori ollessaan käynnissä yhtäkkiä pysähtyy ilman nähtä-
vää syytä, voi se johtua siitä, että kaasuseos on käynyt liian heikoksi,
mikä huomataan kaasuttajaräjähdyksistä. Myöskin voi pysähtyminen
johtua siitä, että kaasuttajaan on joutunut vettä tai jotain muuta epä-
puhtautta.

Riittämätön voitelu voi aikaansaada, että männät ja laakerit
leikkaavat. Tällöin moottori tietysti heti pysähtyy. Siksi on tarkoin
noudatettava ylempänä annettuja ohjeita voitelusta.

Toinen tapaus, jolloin moottori äkkiä pysähtyy voi olla se, että
magneetto jotenkin on joutunut epäkuntoon, tai että maajohdon eris-
tys on vahingoittunut ja moottorin kanssa syntynyt yhteys. Asia
voidaan auttaa seuraamalla edellä annettuja ohjeita.
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V OSA

VALAISTUS JA KAVNTIINPANO-
LAITTEET.

Sähkölaitteiden osat.

vSähkölaitteisiin kuuluu:
1) Dynamo jännityksensäätäjineen ja minimi jännityskatkaisi-

jöineen.
2) Pieni sähkömoottori.
3) Akkumulaattori.
4) Rasia, jossa on lamppujen ja sähkömoottorin katkaisijat ja

sähkö-imuilmaventtiilin säätäjä.

Kuva 23

Dynamo on kiinnitetty alustaansa pultin avulla, joka puristaa
alustassa olevan kohokkeen dynamon vaipassa olevaa uurretta vas-
taan. Dynamon akseli on sen mittausopilliseen akseliin nähden epä-
keskinen. Kääntämällä dynamon vaippaa voidaan siis vetoketjua ki-
ristää.
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Toiminta.

Valaistuslaitteisiin kuuluvat dynamo ja akkumulaattori. Edellinen
antaa aina koneen käydessä, riippumatta nopeudesta, valaistukseen
tarvittavan virran ja pitää akkumulaattori n hyvin ladattuna. Akku-

Kuva 24

Kuva 25

mulaattorista taas saadaan virta käyutiinpanomoottoriin ja mootto-
rin seisoessa valaistukseen. Virran jännitys on 12 volttia. Dynamossa
on itsetoimiva jännityksen säätäjä, joka pitää volttimäärän tasaisena
koneen nopeudesta riippumattomana, edellyttäen kuitenkin, että kier-
rosluku on vähintäin 700 minuutissa.
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Dynamossa on ainoastaan yksi johto, joka johtaa virran ma-
tala jännitys-katkaisijaan. Viimeksimainittu on suljettuna erikoiseen
aluminiumikoteloon ja varustettu pitkittäisellä kannattajalla oikealla
ja tästä menee virta amperemittarin ja instrumenttitaulun kautta
akkumulaattoriin. Minimikatkaisijan tehtävä on itsetoimivasti kat-
kaista yhteys dynamon ja akkumalaattorin välillä silloin, kun dynamon
jännitys on alempi kuin akkumulaattorin, johtuen siitä, että nopeus
on liian pieni.

Kuva 26

Kuva 27 Kuva 28

Kytkinrasia.

Kytkinrasia on instrumenttilaudalla. Siinä on sitäpaitsi ampere-
mittari ja öljynpainemittari, sähkö-käyntiinpanolaitteen nappi (pu-
nainen), pikkulyhtyjen nappi (oikeapuolinen nikkelinappi) moottorin
pysäyttämisnappi (musta) ja suurten lyhtyjen nappi (vasemmanpuo-
linen nikkelinappi) sekä käyntiinpano- ja valaistuslaitteitten lukko,
johon kuuluva avain on erilainen kussakin vaunussa, joten sivulliset
eivät voi käyttää näitä laitteita.

L-ukko avataan pistämällä avain sisään ja kiertämällä neljännes-
kierros oikeaan tai vasempaan, tällöin jää avain lukkoon kiinni
(kuva 27), jos se tahdotaan poistaa, on kierrettävä vielä neljännes-
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kierros samaan suuntaan, jolloin avaimen voi vetää pois lukon
jäädessä auki (kuva 28). Valot syttyvät kun napit painetaan sisään
ja sammuvat kun ne vedetään uls. Kumpaankin asentoon voidaan
napit lukita.

Kuva 29

Amperemittari

Amperemittarissa on kaksi asteikkoa, s. o. 0-asento on keskellä
taulua. Osottajan siirtyminen oikealle osoittaa, että akkumulaattori
lätaantuu; kun osottaja siirtyy vasemmalle, purkaantuu lataus.

Pitämällä silmällä Amperemittaria voidaan nähdä virran voima
ja virtalähde ja sitäpaitsi todeta, että sähkölaitteet toimivat moitteet-
tomasti. (Katso tarkemmin sähkölaitteitten taulukosta).

Kun kone seisoo tai kun nopeus on pienempi kuin 350 minuutti-
kierrosta (jolloin dynamon kierrosluku on 700), ei amperemittari
osoita mitään, mutta kun kierrosluku siitä suurenee, tulee mittarin osoit-
taa latausta. Tämä virta voi vaihdella oja 10 amperin välillä, riippuen
akkumulaattorin latauksesta sillä hetkellä ja moottorin nopeudesta.
Kun akkumulaattori on täyteen ladattu, jolloin sen jännitys on 13
volttia, ei mitään virtaa synny, olkoonpa moottorin nopeus mikä
tahansa.

Jos lyhdyt palavat ja moottori seisoo tai sen nopeus on pienempi
kuin 350 kierrosta, osittaa amperemittari n. 5 amperea akkumalaattorin
purkautumista. Jos moottori pyörii nopeammin kuin 350 kierrosta
minuutissa, tulee virta kokonaan tai osaksi dynamosta. Moottorin
vauhdin kiihtyessä siirtyy mittarin viisari 0-asentoa kohti, ja jos
akkumalaattori on lataamatta, osoittaa viisari muutaman amperen
latausta.
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Virta valaistukseen y. m. vaunun sisässä otetaan suoraan jännityk-
sensäätäjän A ja C kiinnekohdista ja menee tämä virta säätäjässä
olevan varakappaleen V kautta, (kts. kuva 29).

Katettujen vaunujen sisäjohdot ovat varustetut eri katkaisijoilla.
Vaunun sisässä käytettyä virtaa ei amperimittari osoita.

Kuva 30

Akkumalaattorin ja dynamon virrat menevät katkaisijarasiaan,
ensinmainittu varakappaleen ja amperemittarin kautta ja dynamon
virta taas joko lataa akkumulaattoria kulkien mittarin ja varakap-
paleen kautta, tai menee suoraan, kuitenkin amperemittarin kautta,
katkaisijarasiaan. Katkaisijarasiasta menee virta kulloinkin käytän-
nössä oleviin johtoihin.

Kukin johtosaa virtansa yhdistelyrasiasta, jossa ne ovat hyvin eris-
tetyt lyhytsulun välttämiseksi. Koko rasiaa peittää eristysaineesta
tehty kansi, joka estää johtoja irtaantumasta. Yhdistelyrasiaan tule-
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vien johtojenkaapelikengät on tehty eri suuruisiksi, ettei niitä erehdyk-
sessä pistettäisi vääriin reikiin. (Katso yhdistelykaavaa, kirjan lopussa).

Yhdistelyrasi an peittää peltikansi, joka suojaa kiinnekohtia. Siitä
lähtevät johdot kulkevat pitkin vaunun kehystä ja ovat metallisuojuk-
sien sisässä.

Dynamon hoito.

Dynamon laakeriin on viikottain tai ainakin joka
1,000 km. ajonjälkeen tiputettava muutama pisara öljyä.
Jos kollektori ei ole puhdas, on se puhdistettava hie-
nolla mirkelikankaalla. Tällöin poistetaan harjat ja an-
netaan moottorin pyöriä hitaasti ja hangataan kollektoria
puukalikalle pingoitetulla mirkelikankaalla. Kokoonpan-
taessa katsottakoon, että harjat ovat kokonaan kiinni
kollektorissa ja että ne eivät ole poreilla tai muuten
huonot, jolloin ne on uusittava. Harjat on myös uusit-
tava, jos ne ovat liian kuluneen näköiset. Jos harjanpi-
timet ovat pölyttyneet, on ne puhdistettava. Jos liika
öljy ja pöly ovat lianneet kollektorin tai harjanpitimet,
on ne puhdistettava bensiiniin kastetulla sudilla, jonka
jälkeen kollektori kevyesti voidellaan paraffiinilla. Jän-
nityksensäätäjä ja minimikatkaisija eivät kaipaa mitään
hoitoa eikä niihin saa milloinkaan kajota.

Akkumulaattori.

Akkumulaattori on etuistuimen alla vasemmalla puo-
lella ja päästään siihen käsiksi nostamalla pois pielus. Se
on ohuessa metallilaatikossa, jonka etupuolella on puu-
päällystys, johon kaapelit ovat kiinnitetyt. Kiinnekohdat
ovat juotetut kehyksestä tuleviin johtoihin kiinni jakiin-
nitetään niihin akkumulaattorista tulevat johdot ruuveilla.
Niitä suojaa puupäällystys, mutta silti on hyvä voidella ne

vaseliinilla tai sakealla öljyllä, jotta
rikkihapon vahingollinen vaikutus

Kuva 31

vältettäisiin. Molemmat päät, po-

jotka ovat erisuuruiset, ettei niitä vahingossa pistettäisi vaihdoksiin.

sitiivinen ja negatiivinen, ovat va-
rustetut kumikaapelilla ja tapeilla,

Jos vaunu jätetään pitemmäksi aikaa seisomaan (kuten talveksi) on
hyvä irroittaa akkumulaattorista johdot ja ottaa akkumulaattori pois.

Akkumulaattorin varaamiskyky on niin suuri, että virtaa riittää
kaikkein sähkölaitteiden normaalia toimintaa varten Kuitenkaan ei
ole hyvä polttaa isoja lyhtyjä kauempaa kuin 2 tuntia eikä pieniä lyh-
tyjä kauempaa kuin 4—5 tuntia koneen olematta välillä käynnissä.
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Ajoittain on akkuniulaattoria tarkastettava. Tämä tapahtuu voltti-
mittarin avulla kuvassa 41 esitettyyn tapaan, ja on sitä varten akku-
mulaattorin pooleista raaputettava eristävä vernissaus pois. Jännitys
ei saa olla pienempi kuin 11 y 2volttia. Jos lataus on enemmän pur-
kaantunut, on akkumulaattori ladattava dynamon tai muun lähteen

Kuva 32

avulla, joka antaa pysyväisen virran. Jos happo on päässyt syövyt-
tämään puu- tai rautalaatikkoa, on laatikko tarkoin puhdistettava ja
sen jälkeen maalattava haponkestävällä maalilla.

Ajoittain on katsottava, että happo kokonaan peittää lyijylevyt.
Jos ne ovat paljaina, lisätään tislattua vettä, jota saa rohdoskaupoista
(älköön milloinkaan käytettäkö juoma- tai sadevettä) ja joka on kaadet-
tava sisään lasisen (ei metallisen) suppilon avulla.

Akkumulaattorissa oleva happo on 29° Be vahvuista rikkihappoa.
Kun uuteen akkumulaattoriin on kaadettu tämä happo, akkumulaat-
torin annetaan seistä muutama tunti, jonka jälkeen ladataan sitä 25
tuntia yhtämittaa 4 amperen virralla. Tämän jälkeen virran voimak-
kuus vähennetään puoleen ja latausta jatketaan edelleen 20 tuntia, ja
tämän jälkeen jätetään tunniksi seisomaan. Sitten on akkumulaat-

42



toria vuoroon ladattava ja seisotettava, tunti kerrallaan kutakin, kun-
nes levyihin ilmaantuu kaasukuplia heti, kun latausvirta katkaistaan.

Latauksen viimeinen tunnin aikana on hapon väkevyyttä pidettävä
tarkoin silmällä, niin että se aina on 29° Be ja tulee hapon aina täysin
peittää levyt. Edelleen on katsottava, ettei lämpömäärä kohoa liian
korkealle, ei missään tapauksessa yli 40° C. Jos laite kuumenee liikaa,
on ladattava hitaammin ja pidennettävä väliaikoja.

Ennenkuin lataus aloitetaan, otetaan pois tulpat, jotka pannaan
takaisin paikoilleen vasta tunnin kuluttua latauksen päättymisestä,
jakatsotaan samalla että tulpissa olevat reijat ovat täysin auki. Tämän
jälkeen on akkumulaattori valmis käytettäväksi.

Kuva 33

Ylläoleva tarkoittaa ainoastaan tapauksia, jolloin akkumulaattori
on kokonaan lataamatta.

Tämmöissesä tapauksessa on kuitenkin mukavinta jättää lataus
jonkun sähköverstaan tehtäväksi.

Jos vaunu jätetään pitemmäksi aikaa seisomaan, on akkumulaat-
tori otettava pois ja asetettava johonkin viileään paikkaan ja on se täl-
löin ainakin kerran kuukaudessa ladattava, jolloin samalla lisätään tis-
lattua vettä, niin että levyt aina ovat upoksissa. Tässä tapauksessa
tulee latauksen tapahtua 2 amp. virralla. Latausta on jatkettava, kun-
nes jokaisessa elementissä on ainakin 2,75 voltin jännitys. Käytettä-
vän hapon väkevyyden tulee tässäkin tapauksessa olla 29° Be. — Älkää
unhoittako poistaa tulppia latauksen ajaksi.

Normaalioloissa on akkumulaattorin elinikä noin puolitoista vuotta.
On aina muistettava, ettei koskaan saa antaa latauksen kokonaan pur-
kautua, koska rikkihappo tällöin turmelee levyt ja laitteen toiminta
käy epävarmaksi.
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Valonheittäjät.

Valonheittäjät ovat kahdella ruuvilla kiinnitetyt lokasuojusten väli-
seen tankoon (kuva 32), niin että ne voidaan asettaa eri asentoihin, niin
että tie tulee mahdollisimman hyvin valaistuksi. Sangen tärkeitä
tekijöitä valovoimaan nähden ovat lampun asema peilin polttopistee-
seen nähden ja hehkulangan muoto. Lamppu onkin huolellisesti raken-
nettu tätä silmälläpitäen ja huomioonottaen, että sen yhteys johtojen
kanssa on mahdollisimman hyvä, ja ettei se vaunun tärinän johdosta
voi höltyä tai irtaantua.

Kuva 34

Lamppuja ei tule vaihtaa toisiin voimakkaampiin tai muuten eri-
laisiin, koska tehtaan valmistamat ovat kaikin puolin mahdollisimman
tarkoituksenmukaiset ja virran jännitykselle sopivat. Valonheittäjän
lamppu vaihdetaan kuvassa 32 esitetyllä tavalla, jota varten ei ole tar-
peellista irroittaa valonheittäjän lasia, mikä olisikin hankalaa, lasi kun
on ilmatiiviisti kiinnitetty paraboloidipeiliin. Tämän järjestelmän
tarkoituksena on estää peilin raapiintuminen ja vahingoittuminen lamp-
pua muutettaessa. Lamppua muutettaessa tulee tietysti virran olla
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katkaistuna. Jos tällöin tarvitaan valaistusta, käytettäköön pikku-
lyhtyjä. Jäähdyttäjässä olevaa kontaktia ei tarvitse irroittaa; on ai-
noastaan hiukan höllitettävä lampun pistokontaktia ja senjälkeen kier-
rettävä lamppua hiukan oikealle, jolloin se irtaantuu.

Kuten mainittu, on lasi ilmatiiviisti kiinnitetty. Kun vaunua pes-
tään vesisuihkulla, on varottava suuntaamasta suihkua lyhtyihin, koska
vesi tällöin voisi takaapäin tunkeutua lyhdyn sisään mahdollisesti ai-
heuttaen häiriöitä johdoissa ja sumentaen lasin pinnan.

Kuva 35

Pikkulyhdyt

Nämäkin ovat kiinnitetyt lokasuojusten väliseen tankoon, aivan
valonheittäjien alle. Lampun vaihtamistapa käy selville kuvasta 34.
Itse hehkulamppu on putken muotoinen, samanlainen kuin instrumentti-
laudan ja numerolevyn lamput.

Sisävalaistuksen johdot ovat yhteydessä matalajännityskatkaisu-
rasian kanssa (kuva 29, johto I), johon varakappale on sijoitettu.

Instrumenttilaudan lyhty sytytetään painamalla sitä suojaavaa
hylsyä sisäänpäin ja kiertämällä sitä hiukan sivulle.
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Sähkötorvi.

Sähkötorvi on moottorikopan alla venttiilipuolella. Se saadaan
toimimaan painamalla kuljettajapaikan vieressä olevaa nappia. Jos
se ei toimisi kunnollisesti, on sen korjaamisessa meneteltävä seuraa-
vasti:

Kuva 36

Kuva 37

a) on katsottava, että johdot ovat kunnollisesti kiinniruuvatut,
b) on katsottava, että katkaisijarasiassa oleva varakappale on ehjä;
e) on katsottava, että painonappi pitää virran suljettuna. Tämä

voidaan helposti tutkia asettamalla torven nappiin johtavakiinnekohta
maakontaktiin. Jos torvi tällöin soi, vaikkei se toimikaan nappia
painamalla, on vika napissa;

d) on tutkittava torven platinalevyjen asetteluruuvit. Tätä var-
ten on torven takakansi avattava irroittamalla kaksi ruuvia, joilla se
on kiinnitetty, jonka jälkeen asetteluruuvit laitetaan siihen asentoon,
jossa torvi soi parhaiten.
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Käyntiinpanolaite.

Sähkömoottori on kiinnitetty kampikammion alaosaan niin, että
sen hammasratas tarttuu vauhtipyörän hampaisiin.

Kytkinlaite on FIATin patentoitua mallia, jossa paitsi liikkuvaa
hammasratasta, joka käyntiin pantaessa siirtyy vauhtipyörän koh-
dalle, on pieni levykytkin, jonka avulla kytkeminen tapahtuu vähitel-
len, etteivät hampaat pääse vahingoittumaan, kuten esim. voisi käydä,
jos nappia painetaan kun moottori jo on käynnissä.

Kuva 38

Kun nappia painetaan, syntyy kontakti konduktorin ja harjojen
välille, joita viimeksimainittuja kaksi spiraalivieteriä painaa alaspäin.
— Samalla kertaa sulkeutuu automaattisesti ilmantulo kaasuttajaan
kuten toisessa paikassa on selitetty.

Sähkömoottorin laakeri voidellaan pienestä reijasta, joka kuvassa
38 on merkitty »0».

Jos käyntiinpanomoottori toimii huonosti, on tutkittava volttimit-
tarilla, onko akkumulaattori tarpeeksi ladattuna. Jos jännitys on alle
11 voltin, on meneteltävä kuten latausohjeessa on selitetty.

Akkumulaattorin lataus riittää 8— 10 käyntiinpanoa varten koneen
ollessa kylmän ja 30—40 peräkkäiseen käyntiinpanoon kun kone on
lämmin. Jos jännitys on laskenut alle 9 y 2 voltin, on akkumulaattori
ehdottomasti ennen käyttämistä ladattava, koska se muuten pilaantuu
käyttökelvottomaksi.

Akkumulaattori lataantuu muuten itsestään, jos vaunua ajetaan
muutamia tunteja käyttämättä valaistus- ja muita virtaakuluttavia
laitteita.
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VI OSA.
SÄHKÖLAITTEITTEN KUNNOSSAPITO.

Mitä ampere-
mittari osot-

taa.
SYY TARKASTUS

Amperemittari
ei osota yhtään
latausta vaunun
kulkiessa n. 20
km. tuntinopeu-
della.

1. Akkumu-
laattori on
täyteen la-
dattu.

Sytytä valonheittäjät ja amia moot-
torin käydä hiljaa (n. 300 minuuttikier-
roksella); tällöin tulee amperemittarin
osottaa n. 5 amp. purkaantumista. Kun
koneen vauhtia vähitellen lisätään, tulee,
jos akkumulaattori on ladattu, ampere-
mittarin siirtyä nollaa kohti, pysähtyen
lopuksi nollaan.

Varmempi tapa: sytytä valonheittäjät
ja mittaa akkumulaattorin jännitys ku-
vassa 1 esitetyllä tavalla. Jos akkumu-
laattori on täynnä, tulee volttimittarin
osottaa 12*4—13 v. jännitystä.

2. Dynamon
jännitys on
liian matala,

Irroita dynamon ulkokontakti. Anna
moottorin käydä vähintäin 1000:11ami-
nuuttikierroksella. Mittaa sitten dyna-
mon jännitys volttimittarilla, jonka ne-
gatiivinen pooli yhdistetään oikeanpuo-
liseen hiilipitimeen ja positiivinen mas-
saan (dynamon runkoon) kuvan 42 mu-
kaan.

1. Akkumu-
laattorin la-
taus on ko-
konaan pur-
kautunut.

Sytytä valonheittäjät ja mittaa akku-

KORJ AUKSET

mulaattorin jännitys volttimittarilla ku-
van 41 mukaan.

Amperemittari
osottaa 10 amp.
latausta vaunun
kulkiessa taval-
lista vauhtia.

Jos volttimittarin osottama jännitys on
alle 15v., on säätäjää ruuvattava kiinnipäin
kunnes jännitys on 15 v. Tätä ei tule tehdä
säätäjän ollessa kuumempana kuin että sii-
hen voi käsin koskea. (Kuva 44).

Jos jännitys on alle 10 volttia eikä vaunu
tule kulkemaan päivällä niin pitkää aikaa,
että akkumulaattori ennättäisi lataantua,
on viimemainittu ladattava latausasemalla.
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Mitä ampere-
mittari osot-

taa.
SYY TARKASTUS

2. Dynamon
jännitys on
liian korkea.

Irroita dynamon ulkokontakti ja anna
moottorin käydä vähintäin 1000:11ami-
nuuttikierroksella. Mittaa sitten dyna-
mon jännitys kuvassa 42 esitetyllä ta-
valla .

3. Jänni-
tyksen sää-
täjä ei toimi

Irroita dynamon ulkokontakti ja anna
moottorinkäydä vaihtelevalla nopeudella
500:n ja 1000:nminuuttikierroksen vä-
lillä. Mittaa dynamon jännitys kuvassa
42 esitetyllä tavalla. Silloin tulee jänni-
tyksen vaihdella koneen nopeuden mu-
kaan ja on se, koneen kiertäessä nopeaan,
yli 15 volttia.

Tutki tarkoin instrumenttilaudan ta-
kana olevat varakappaleet.

Amperemittari
ei osota mitään
virtaa, vaikka
kone käy tar-
peeksi nopeasti.

1. Varakap-
pale on sula-
mistilassa.

KORJAUKSET

2. Dynamon
ulkokontak-
ti ei ole hy-
vin kiinni.

Dynamon ulkokontakti tutkittava.

Jos jännitys on yli 15 volttia, ruuvataan
säätäjän mutteria ylöspäin (kuva 44), kun-
nes jännitys on 15 volttia. Tällöin ei sää-
täjä saa olla kuumempana kuin että siihen
voi käsin koskea.

Huom.l Tämä vika voi, jos moottorin
annetaan kulkea kovaa, turmella koko lait-
teen. Vika on siis korjattava heti kun se
huomataan.

Tarkasta että kiinnitysruuvi A (kuva 44)
on hyvin eristetty, ja että dynamossa oleva
johto, joka yhdistää ruuvin A dynamokää-
mitykseen, ei ole lyhytsulussa. Jos nämä
ovat kunnossa, mutta säätäjä ei kuitenkaan
toimi, on se vaihdettava uuteen.

Varakappaleet on uusittava, mutta on
sitä ennen otettava selvä siitä, että kaikki
johdot ovat järjestyksessä eikä missään ole
lyhytsulkua.
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Mitä ampere-
mittari osot-

taa.
SYY TARKASTUS

3. Dynamon
poolit ovat
vaihtuneet.

Irroita dynamon ulkokontakti japoista
kansi. Yhdistä volttimittarin negatiivi-
nen pooli dynamon eristettyyn hiilipiti-
meen ja positiivinen massaan (dynamon
runkoon) kuten kuvassa 43. Anna moot-
torin käydä noin 500 minuuttikierroksen
nopeudella. Jos volttimittarin viisari
tällöin menee nollan vasemmalle puolelle
(pois asteikosta), ovat poolit vaihtuneet.

Anna moottorin käydä 1000 minuutti-
kierroksen nopeudella ja hiljennä vauhtia
vähitellen, tarkaten amperemittaria. Tä-
mä osoittaa silloin vähenevää latausta ja
siirtyy lopuksi, kun moottori kulkee hi-
taasti, purkaantumispuolelle, jonne se
jää kun moottorin vauhti on mahdolli-

Amperemittari
osoittaa pur-
kaantumista
kun koneen
vauhtia hiljen-
netään pienim-
pään mahdolli-

Minimikat
kaisi ja ei toi
mi kunnolli-
sesti.

seen. simman pieni.

KORJ AUKSET

Dynamon ulkokontakti kiinnitetään jäl-
leen ja annetaan moottorin käydä hyvin
hitaasti. Muutaman minuutin ajan anne-
taan akkumulaattorivirran mennä dyna-
moon yhdistämällä minimikatkaisijan kiin-
nitysruuvit kuvassa 45 esitetyllä tavalla.

Jos amperemittari osoittaa enemmän
kuin 2— 3 amp. purkaantumista ennenkuin
minimikatkaisija katkaisee akkumulaattori-
virran, on minimikatkaisijan säätäjäruuvia
R (kuva 45) kierrettävä alaspäin, jonka jäl-
keen sen vastamutterit on kierrettävä hyvin
kiinni.



MALLI 505.
OSA I

VAUNUN PÄÄOSAT.

Vaunun pääosat ovat runko ja ylärakenne.
Runkoon kuuluu moottori ja vaihdelaitteet, jotka muodostavat

yhtenäisen kappaleen, joka on neljästä kohdasta kiinnitetty vaunun
kehykseen. Edelleen kuuluvat runkoon voimansiirtolaitteet, m. m.
tasauspyörästö kardaaniakselin ja taka-akselien yhtymäkohdassa, pyö-
rät, jarrut, ohjauslaitteet, resoorit, sähkökäyntiinpano- ja valaistus-
laitteet j. n. e.

Ylärakenne voi olla joko avoin tai umpinainen.

SELOSTUS.
Moottori: 4-sylinterinen. Sylinterin läpimitta 75 mm., iskupituus

130 mm. Koneen voima n. 30 vaik. HV.
Kaasuttaja: FIATin patentoitua erikoismallia, varustettu bentsiini-

säästäjällä.
Sytytys: Korkeajännitysmagneeton avulla.
Kytkin: Metallinen levykytkin.
Vaihdelaite: Erikoismallinen, 4 välitystä eteenpäin ja yksi taaksepäin
Ohjaus: Oikealla puolella, ruuvin ja simpukkapyörän avulla. Ohjaus

takapyörien jarrurumpuihin.

rattaalla kaasun ja sytytyksen säätäjät. Sitäpaitsi jalkakiihdyttäja
Jarrut: Käsi- ja jalkajarru, toisistaan riippumattomat, vaikuttavat

Pyörät: Puristettua terästä, irroitettavat, 820x120 kokoa.
Voitelu: Automaattinen painevoitelu kaikkiin moottorin osiin.
Jäähdytys: Vesijäähdytys keskipakoispumppuineen ja tuulettajineen.
Bentsiinintulo: automaattisesti syntyvällä paiseella.
Valaistus: Sähkövalaistus dynamon ja akkumulaattorin avulla.
Käyntiinpano: Vauhtipyörään liittyvällä sähkömoottorilla.
Varusteet: Täydellinen työkalusto, ilmapumppu, nosturi, varapyörä,

numerolevy, sähkötorvi.
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MITAT.;
Rungon pituus 4,125 mm

» leveys edestä 700 »

» » takaa 1,050 »

» alimman osan väli maasta 260 »

Raideväli 1,400 »

Akseliväli 3,050 »

Rungon koritila 2,670 »

» paino 900 kg.
» » korineen 1,300 »

Korkein nopeus 80 km. tun.
Bentsiinikulutus 1,2 ~~1>6 litraa penink. kohti.

Moottori.

(Katso malli 501).

Moottorin mitat ja voima
Sylinteriluku 4
Sylinterien läpimitta 75 mm.

» iskupituus 130 »

» yhteenlaskettu tilavuus 2,3 litraa
Kierrosluku minuutissa 1200
Voima 30 hv.

Venttiilien asennot.

Imuventtiili aukeaa 10° ylemmän kuolleen pisteen jälkeen
sulkeutuu 45° alemman kuolleen pisteen jälkeen

Pakoventtiili aukeaa 42° ennen alempaa kuollutta pistettä
sulkeutuu 5° alemman kuolleen pisteen jälkeen.

Korkein etusytytys 30°
Imuventtiilin varren ja venttiilinnostajan väli kylmänä 0,6 mm.
Pakoventtiilin » » » » » 0,6 »

Jäähdytys.

Katso malli 501.

Katso malli 501.

Oljytys.
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Kaasuttaja.

Kaasuttajan bentsiininsäästäjä saadaan toimimaan kiertämällä
ohjausrattaalla olevaa merkkitorven nappia. Kaasuttaja muuten
kuten mallissa 501. Bentsiininsyöttölaitteista katso jälempänä olevia
ohjeita.

Sytytys.

Kuten mallissa 501.

Voimansiirto.

Kuten mallissa 501.

Kehys.
Kuten mallissa 501.

Käyntiinpanon, hoidon, käytön, virheellisen käynnin ja sähkölaitteit
ten suhteen on yleensä seurattava mallia 501 koskevia ohjeita.

Kuva 4
Malli 505, kaasuttaja.
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Kuva 1
Malli 505, moottori, venttiilipuoli

Kuva 2
Malli 505, moottori, kaasuttajapuoli.
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FIAT 505 ja 510 automobiilien kaasuttajan
syöttölaitteet.

KÄYTTÖOHJEITA.

FIAT 505 ja 510 automobiilien kaasuttajan syöttölaitteisiin kuuluu:
1) Paine-bentsiinisäiliö (vaunun takaosan alla).
2) Välisäiliö, jonka bentsiinipinta on aina yhtä korkealla.
3) Moottorin paineilmapumppu.
4) Paineilmaputki edellisestä painesäiliöön, liitoksineen.
5) Bentsiiniputki painesäiliöstä välisäiliöön, liitoksineen.
6) Bentsiinimäärän osottaja.
Jos vaunussa ei ole bentsiiniä, on sitä kaadettava painesäiliöön,

koska sitä välisäiliöön mahtuu ainoastaan vähän, ja on erehdys luulla,
että se tästä suuremmassa määrin pääsee painesäiliöön.

Kun kuitenkin painesäiliö on alempana kuin välisäiliö, ei bentsiini
ilman muuta mene edellisestä jälkimäiseen, vaan on ensin saatava paine-
säiliöön tarvittava ilmanpaine. Tämä käy päinsä kahdella tavalla,
nim. joko siten että moottorin ilmapumpun vasemmalla puolella ole-
vasta aukosta pumpataan ilmaa sisään rengaspumpulla, tai siten, että
välisäiliöön pannaan jonkun verran bentsiiniä, jolla moottori pääsee
käyntiin, jolloin moottorin ilmapumppu automaattisesti synnyttää tar-
peellisen paineen. Pumpattaessa ilmaa käsipumpulla on pumpattava
kunnes pumpun mittari osoittaa 3 metriä painetta. — Kummassakin
tapauksessa tulee tietenkin painesäiliön olla tiiviisti suljettuna.

Jotta syöttölaitteet toimisivat moitteettomasti, tulee seuraavien
osien olla painetiiviit:

1) Painesäiliön bentsiiniosottajan kotelo ja putkien kaksinkertainen
liitos.

2) Paineilmaputki liitoksineen.
3) Moottorin ilmapumpun ja moottorin välinen liitos ja ilmapumpun

putkiliitokset.
Syynä epäsäännölliseen syöttöön voi myös olla välisäiliönuimurin

ja neulaventtiilin joutuminen epäkuntoon.
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MALLI 510.
SELOSTUS.

VAUNUN PÄÄOSAT.

Vaunun pääosat ovat runko ja ylärakenne.
Edelliseen kuuluvat moottori, vaihdelaitteet, voimansiirtolaitteet,

resoorit, pyörät, kehys, sähkövalaistus- ja käyntiinpanolaitteet ja oh-
jauslaitteet.

Ylärakenne voi olla joko avoin, (torpeedo ja urheilumalli) tai umpi-
nainen (landaulette, ilmousine tai sedän).
Moottori: 6 sylinterinen. Sylinterin läpimitta 75 mm., iskupituus

130 mm. Koneen voima n. 40 vaik. HV.
Kaasuttaja: FIATin patentoitua erikoismallia, varustettu bentsiinin-

säästäjällä.
Sytytys: Korkea jännitysmagneeton avulla.
Kytkin: Metallinen levykytkin.
Vaihdelaite: Erikoismallinen, 4 välitystä eteenpäin ja yksi taaksepäin.
Ohjaus: Oikealla puolella, ruuvin ja simpukkapyörän avulla. Ohjaus

rattaalla kaasun ja sytytyksen säätäjät. »Sitäpaitsi jalkakiihdyttäjä.
Jarrut: Käsi- ja jalkajarru, toisistaan riippumattomat, vaikuttavat

takapyörien jarrurumpuihin.
Pyörät: Puristettua terästä, irroitettavat, 895 X 135 kokoa.
Voitelu: Automaattinen painevoitelu kaikkiin moottorin osiin.
Jäähdytys: Vesijäähdytys keskipakoispumppuineen ja tuulettajineen.
Bentsiinmtulo: Automaattisesti syntyvällä paineella.
Valaistus: Sähkövalaistus dynamon ja akkumulaattorin avulla.
Käyntiinpano: Vauhtipyörään liittyvällä sähkömoottorilla.
Varusteet: Täydellinen työkalusto, ilmapumppu, nosturi, varapyörä,

sähkötorvi, kello ja nopeusmittari.

MITAT.
Rungon pituus 4,120 mm.

» leveys edestä 700 »

» » takaa 1,050 »

» alimman osan väli maasta 260 »
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Raideväli 1,400 mm.
Akseliväli 3,400 »

Rungon koritila 2,800 »

» paino 1,000 kg.
» » korineen 1,500 »

Korkein nopeus 95 km. tun.
Bentsiinikulutus 1, 6 —2 litraa penink. kohti.

MOOTTORI.

Sylinterit ovat valetut yhteen kappaleeseen, jossa on irroitettava
sylinterikansi. Pakoputkessa on jäähdytyslaipat. Männät ovat niin-
ikään valetut ja on niissä erikoinen järjestelmä, joka estää öljyn mene-
misen räjähdyskammioon. Venttiilejä liikuttaa epäkeskoakseli. Moot-
toriakselia kannattaa neljä babbitsilaakeria, jotka ovat montteeratut
kampikammion }däosaan, joten alaosa voidaan poistaa laakereihin
koskematta.

Kuva 1
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Moottorin mitat ja voima.
Sylinteriluku 6
Sylinterien läpimitta 75 mm.

» iskupituus 130 »

» yhteenlaskettu tilavuus 3,45 litr.
Kierrosluku minuutissa 2200
Hevosvoimaluku 45

Venttiilien asennot.
Imuventtiili aukeaa 10° ylemmän kuolleen pisteen jälkeen

sulkeutuu 45° alemman » » »

Pakoventtiili aukeaa 42° ennen alempaa kuollutta pistettä
sulkeutuu 5° ylemmän kuolleen pisteen jälkeen.

Korkein etusytytys 30°
Venttiilinnostajan ja imuventtiilin varren väli kylmänä 0,8 mm.

» » pakoventtiilin » » » 0,6 mm.

Kaasuttaja.

Erikoismallinen FIAT kaasuttaja, jossa on kaksi pientä suihkutta-
jaa tyhjänäkäyntiä varten ja kaksi suurta moottorin vetäessä käytet-
tävää suihkuttaj aa. Bentsiininsyöttölaitteista katso edellistä.

Sytytys.

Sytytys tapahtuu Marelli korkeajännitysmagneetolla. Jos sylin-
terit lasketaan jäähdyttäjän puoleisesta päästä alkaen, tapahtuu sy-
tytys ensiksi ensimmäisessä, sitten viidennessä, senjälkeen kolmannessa,
kuudennessa, toisessa ja viimeiseksi neljännessä sylinterissä. Lyhyesti
sanoen on siis sytytysjärjestys seuraava: I—s—3—6—2—4, tämän
edellyttäen, että magneetossa virranjakaja on pysähtynyt jakolevyn
kohtaan N:o 1. Etusytytys on korkein kun ohj ausrattaalla oleva
säätäjävipu on ylimmässä asennossa.

Voimansiirto.
Kuten mallissa 501.

Kehys.
Kuten mallissa 501.

K äyntiinpanon, hoidon, käytön, virheellisen käynnin ja sähkölaittei-
den suhteen on yleensä seurattava mallia 501 koskevia ohjeita.
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Magneetot,
Sytytystulpat,

Hälyytystorvet,
Valaistuslaitteet,

Käyntiinpanomoottorit
i

ovat tunnetusti alallaan maailman parhaat.

Pääedustajat Suomessa:

m. WALFRID ALFTAN o/v
Helsinki, Pörssitalo.



Käyttämällä

Autorenkaita
saatte rengaskulunne supistumaan

mahdollisimman vähiin.

-.

Pääedustajat Suomessa:

O/Y. AUTO.VULCANO
Helsinki, Mikonk. 5.






