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ALKUSANAT.

Pahan käsikirjaan on koottu kaikkien Suomessa käypien ja täällä viime
vuosina myytyjen Volvomallien alustojen ja moottorien selostukset sekä

niiden tarkastus-, huolto- ja voiteluohjeet.
Kirjan I jakso käsittelee LVB3 —84 — 85" moottoria ja alustoja, jakso

II sarjan LV93—94 — niitä osia. jotka eroavat edellisistä, ja jakso 111
selostaa Hesselman HÅ-tyyppisen moottorin, jakso IV sisältää kuvauk-
sen linjavaunujen 8 10-11 erikoisuuksista sekä eri lukuna lyhyen Volvon
uusityyppisten kuorma- ja linjavaunumoottorien FC ja FCH selostuksen.
Käytön helpottamiseksi nämä jaksot ovat eriväriset.

Toistojen välttämiseksi kirjan loppuun on kerätty sangen täydellinen
teknillinen luettelo, josta muun ohella selviää, missä käsikirjan kohdassa
kukin seikka on käsitelty. Käyttämällä tätä luetteloa ohjeena saa nopeasti
selville mitat, väljyydet ym. sekä missä kohdin eri alustojen ja moottorien
osat saattavat erota toisistaan.

Toivomme Volvovaunujen arv. käyttäjien noudattavan tämän kirjan
sisältämiä ohjeita ja viitteitä mahdollisimman tarkasti, koska heidän vau-
nunsa silloin toimivat hyvin, huokeimmin käyttökuluin ja varmimmin, ja
koska tehtaan pyrkimys palvella arv. asiakkaitaan siten tulee parhaiten
palkituksi.

Oy. VOLVO-AUTO Ab.
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VAROITUS!
xalamisen yhteydessä mootto-

rissa syntyy hulioksidia, joka
muiden polttokaasujen ohella
painuu ulos poistoputkesta.
xiiihoksidi (häkä) on näky-
mätön, hajuton ja erittäin
myrkyllinen kaasu, kuljetussa
huoneessa se saattaa vaikuttaa
tappavasti parissa minuutissa.

joi Ikää milloinkaan käyttäkö
moottoria suljetussa autopajassa!
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VAUNUN AJO ALKUAIKANA.

Moottorin kuntoonajoaikana on tietty
varovaisuus tarpeen, sillä moottorin tänä
aikana saama käsittely jää vaikuttamaan sen
koko loppuiäksi. Ensiluokkainen voitelu*
öljy sekä varova »kuntoonajo» korvaavat
itsensä monin verroin.

Jokaista moottoria on ensin käytetty
koepenkissä ja vaunuun asennettuna lisäksi
maantiellä. Tämän takia tiedämme, että
kaikki sovitukset ovat tyydyttävät, emmekä
vastaa moottorissa mahdollisesti tapahtu*
vista juuttumisista.

Ensimmäiset 1000 km. vaunua ei asa
ajaa nopeammin kuin 35 km. suurimmalla
vaihteella. Sen jälkeen nopeutta voidaan
asteittain lisätä lyhyillä matkoilla, mutta
suurta varovaisuutta on noudatettava.
Moottori ei saa joutua pitkäaikaisen ja
kovan kuormituksen alaiseksi ja kuumeta
liikaa. Tällöin näet männät ja laakerit
saattavat leikata. Toisaalta moottoria ei
saa koko kuntoonajoajan käyttää kovin
hitaasti ja sen jälkeen täydellä kuormituk*
sella, (sillä pelkästään hitaalla ajolla moot*
tori ei kuntoudu suuriin nopeuksiin) vaan
rasitusta ja nopeutta on lisättävä vähi=
telien.

Moottoriöljy vaihdetaan ensi kerran 500
km:n jälkeen, koska moottoriin mahdolli*
sesti jääneet siruset, jotka öljy on irroitta*
nut, on mitä pikimmin saatava pois. Tätä
öljynvaihtoa suoritettaessa otetaan öljytila
irti ja se ynnä öljysiivilä puhdistetaan
bensiinissä siveltimellä tai rievulla. Tras*
selin käyttöä on vältettävä.

Älkää käyttäkö tavallista moottoriöljyä
bensiinissä, sillä se vain synnyttää koksiu*
tumaa männillä, renkailla ja venttiileillä voi*
telua parantamatta. Erikoisten ylävoitelu*
öljyjen on oltava tunnettua valmistetta.

Kiristäkää silinterikannen pultit uudel*
leen 50 km:n ajon jälkeen (kts. siv. 7).

LYHYT LUETTELO.

Kehyslaakeripinta yhteensä
.. 136 cm 2

Moottori EOtyyppinen. Kts. piirrosta I

Nokka*akselilaakerien luku .. 4
Puristusrenkaiden luku (' /') 2Silinteriluku ' 6
öljyrenkaiden luku ( :'/;s_"»

Kehyslaakerien luku 7
Puristussuhde 5,5:1

Venttiilin läpimitta, lautanen,

Teho 75 hv.

Silinteritilavuus 3.67 litr.

Moottori on 6*silinterinen sivuventtiili
moottori ja mittasuhteiltaan seuraava:

Silinterien läpimitta ..(3.'/i,;") 84.14 mm männäntapin yläpuolella) . . 2
Iskun pituus 110.00 mm

imu 42 mm.
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Venttiilin läpimitta, lautanen, Ilmasuodatin ja siihen yhdistetty imu*
poisto* 37 mm. äänenvaimentaja on asennettu kaasuttimelle.

Bensiinipumppu on varustettu siivilälläVenttiilin läpimitta, kara (Vn;') 7.94 mm.
Venttiilin liikuntavara, imu*.. 0,25 mm.
Venttiilin liikuntavara, poisto* 0.35 mm.
Voiteluöljyvetävyys kuivana .. 8 ltr.

ja sakkasäiliöllä.
Jäähdytysjärjestelmä käsittää moottorin

jäähdytysvaipan, jäähdytinkennoston, vesi*
pumpun sekä liiteputket. Jäähdytysvaippa
(vesitila) on niin rakennettu, että silinteri*
lohkon kaikki oleelliset osat ovat pakko*
suuntaisen runsaan vesivirran jäähdyttämät.
Jäähdytyskennoston suuri vetävyys tekee
täydellisen jäähdytyksen mahdolliseksi ta*
vallisuudesta poikkeavissakin ajo* ja sää*
suhteissa. Pumppu panee veden kiertämään
jäähdytysjärjestelmässä. Jäähdytysvesi voi
kiertää joko jäähdyttimen lävitse tai put*
ken kautta sen ohi. Lämpösäädin sään*
nostelee kennoston läpi kiertävän vesimää*
rän, jotta se ensin saisi sopivan mootto*
riintulolämmön. Siten moottori aina saa
kaikissa sää* ja kuormitustiloissa oikeassa
lämpötilassa olevan jäähdytysveden. Tällä
tavalla saavutetaan sopiva ajolämpökin
hyvin pienessä ajassa, mutta pakkassäällä
on välttämätöntä käyttää jäätymätöntä jääh*

Kampiakseli on staattisesti ja dynamisesti
tasapainoitettu.

Kiertokanget ovat taotut I*leikkaukseen.
Kiertokankilaakerit ovat teräksisiä, babbit*
sisusteisia irtokuppeja, jotka on hyvin
helppo uusia. Männäntappilaakerit ovat
pronssiheloja männänvarren yläpäässä. Sekä
männänvarsien että männäntappien laakerit
painevoidellaan kampiakseliin ja männän*
varsiin porattuja kanavia myöten.

Männät ovat valurautaa ja tavattoman
tarkkaan muotoon hiotut sekä niin hyvin
punnitut, että kaikki vakiomännät painavat
saman verran ja vieläpä ylimitoitetutkin
männät painavat yhtä paljon kuin vakio*
männät hyvin pienin virherajoin.

Nokka*akseli on teräksestä taottu, pinta*
karaistuin nokin sekä kauttaaltaan hiottu.
Sitä pyörittää äänettömästi käyvä rullaketju. dytinnestettä.

Kytkin

kytkinlevyllä.
on yksinkertainen kuivalamellikytkin 10"

Venttiilit ovat erikoisterästä, imuventtii*
lit nikkeli* ja poistoventtiilit piikromite*
rasta.

Ensi vaihde 6,03:1
Toinen » 3,74:1
Kolmas » 1,84:1
Neljäs » 1:1
Peräytys » 7,03:1

on 4 nopeutta eteen* ja 1 taaksepäin. Laa*
Vaihdelaatikossa

tikon kummassakin kyljessä on aukko voi*

Voitelujärjestelmä on täydellinen paine*
voitelu. Hammasrataspumppu painaa öljyn
kaikkiin kehyslaakereihin, kiertokankilaa*
kereihin ja männäntappeihin. Myös silin*
terien seinämät ja nokka*akselin käyttöketju
saavat ruiskeen painevoitelusta. öljypum*
pussa on siivilä ja moottorin ulkosivulla
öljysuodatin. öljyn ohenemisen estää kam*
pikammion tuuletuslaite.

manottoa varten. Vaihteet ovat:

Moottori on ripustettu neljästä kohdasta,
joissa kussakin on sopivankovuinen paksu
kumityyny, joka estää värinän siirtymästä
runkoon.

Kaasutin on »Carter» syöksykaasutin,
jossa on itsetoimiva kaasun etulämmitys*
säädin. Kuristinta säädetään käsin.

Etumainen kardaaniakseli on yhdis*
tetty vaihdelaatikon kiinnityskappaleeseen
»Hardy»*levyllä. Sen toista päätä kannat*
taa itsekeskittyvä välilaakeri. Takakardaa*
niakseli on kytketty etuakselin kiinnitys*
kappaleeseen neulalaakerilla varustetulla

Kardaaniakseli
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Kuva 1. Torpeedo takaa.
1. Latauksen tarkastuslamppu. 2. Nopeusmittari. 3. Sytytysavain. 4. Valaisu*
säädin. 5. Lämpömittari. 6. öljynpainemittari. 7. Kaasusäädin. 8. Kuristin.
9. Merkinantotorven kosketin. 10. Sytytyssäädin. 11. Peräytysvaihteen säppi
vaihdetangolla. 12. Bensiinimittari. 13. Tuuletusaukko. 14. Kytkinpoljin.
15. Täyss ja puolivalon katkaisin. 16. Jarrupoljin. 17. Käsijarrun tanko.

18. Kaasupoljin. 19. Käyntiinpanokosketin. 20. Kojelampun kosketin.

murtonivelellä. Kiila*akselin muotoinen pit*
kittäisliikelaite sijaitsee heti etumaisen
nivelen takana. Itse kardaaniakseli on tehty
teräsputkesta. Sen takapäähän on kiinni*
tetty toinen samarakenteinen murtonivel
kuin etunivelkin ja tämä on vuorostaan
kiinnitetty vetorattaan akselin kiinnitys*
kappaleeseen.

Taka*akselivälitys on hammasvälitys, jossa
iso ja pieni vetoratas ovat Gleason järjes*
telmän mukaan spiraalileikkeiset. Vakiona
pienessä vetorattaassa on 7 hammasta ja
isossa 41. Pienen vetorattaan edessä on
kaksi kartiorullalaakeria ja sen takana yksi
lieriömäinen. Tasauspyörästön tukea kan*
nattaa kaksi kartiorullalaakeria. Tasaus*
pyörästön kaikissa rattaissa on vaihdetta*
vat kulutinlevyt. Pienen vetorattaan rulla*
laakerien voitelu on uusinta järjestelmää
ja erittäin tehokas.

on »täysikuormittamatonta» tyyppiä, mikä
tarkoittaa, että akseleihin vaikuttaa ainoas*
taan vääntörasitus. Taka*akselisiltaan sen*

sijaan vaikuttavat kaikki vaunun ja kuor*
mituksen painosta aiheutuvat rasitukset.
Akselit ovat parasta erikoisterästä ja hyvin
tukevasti mitoitetut.

Taka*akseli

Etuakseli
on valmistettu taotusta ja lämpökäsitel*

lystä erikoisteräksestä. Ohjauksen helpot*
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Mitat: halkaisija 225 mm.,pua vasten.tamiseksi etuakselin ja olkatappien välin
paine kohdistuu kartiorullalaakereihin. leveys 64 mm.

Ohjauslaite Kehys

on Ross*rakennetta, itsehidastuva, sekä
»ruuvi ja tappi» järjestelmää. Ohjausko*
telo on kiinnitetty kehään etuakselin eteen.

on puristettu 5,5 mm:n aineesta, suurin
korkeus 190 mm. ja laippaleveys 70 mm.
Etuosassa kehys on vahvistettu leventä*
malla laippaa 95 mm:in. Kehyksessä on 5
poikkipalkkia, minkä lisäksi kaksi tukipalk*
kia estää sivupalkkien liikettä suhteessa
toisiinsa. Kehyksen leveys on 870 mm.

Jarrutusjärjestelm a'

Moottori' ja konealustanumerot.

on »Lockheed» rakennetta nestepainei*
sin jarruin kaikissa neljässä pyörässä. Jar*
rukenkiä on kaksi kussakin pyörässä ja
niissä on epäkeskoniveltapit. Jarrusilinte*
rien läpimitta on etupyörissä 1 '//' ja taka*
pyörissä 1 8 /4". Taka*akselien öljytiivis*
teinä on nahkarenkaat, minkä lisäksi öljy*
linkoin estää vuodon sattuessa öljyn pää*
semästä jarrunauhoille. Jarrurummut ovat
valetut ja varustetut erikoisin vahvikelai*
poin, jotka nekin lisäävät jäähdytystä.
Mitoitukset ovat:

Moottorin numero on sen vasempaan
kylkeen kiinnitetyssä levyssä. Konealustan
numero on kehyksen vasempaan palkkiin
peltisuojuksen alle kiinnitetyssä levyssä.

Jarrurummun läpimitta 406 mm.

Jarrunauhan leveys 2 V2"
Jarrunauhan vahvuus 1/i"
Jarrutuspinta, edessä 838 cm.2

» takana 838 »

» kaikkiaan 1676 » |

ovat 12 voltin järjestelmää käsittäen 90
watin generaattorin, jossa on itsetoimiva jän*
nitesäädin ja jota käyttää sama hihna kuin
tuuletintakin, 60 amperitunnin paristo sekä
1,2 hv:n käynnistysmoottori. Paristosyty*
tys säätää itsestään sytytysasennon. Moot*
torissa on Bosch sytytystulpat M 95/2.

Sähkövarusteet

LV 83-84—85

Käsijarru toimii ulkopuolisella nauhalla
kardaaniakselille kiinnitettyä valettua rum*

Joustimet

L. V.

Joustin

1420 mm.
63 »

2å 9 » I
7» 8 »

ovat pitkät, voimakkaat, elliptiset, kiisu*
manganiteräksiset. Takajoustimissa on apu*
jouset.

'. 83

Joustin ApujoustinApujoustin
L. V. 84—85

900 mm.
63 »

2å 8 »

4» 7 »

6a 7 »Jousiluku ja svahvuus

1420 mm.
63 »

Eiujousiin.
Pituus

Leveys
900 mm.

Takajoustin
Pituus

57 »

2 å 8 »>

Leveys

1000 mm.

Jousiluku ja svahvuus

63 »

2 å 9 »

9» 8 »

2ä 8 »

1000 mm.
57 »>

6» 7 » 6» 7 »
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Pyörä ja kumivarusteet.
LV 83—84—85:ssä on 6" vanteet, yksin

takapyörin l" takana. Vakiona alustoissa
on seuraavat kumirenkaat:

ja välilaudalla varustettuina. Kojelautaan
on asennettu nopeusmittari, öljynpaine*
mittari, bensiinimittari, lämpömittari, koje*
laudan lamppu, latauksen tarkastuslamppu,
sytytyskatkaisin sekä valo*, kuristus*, kaasu*
ja sytytyssäätimet. Välilauta ja torpeedo
ovat puristetut samasta kappaleesta. Teräk*
sestä U*leikkaukseen puristettu puskuri on
ruuvein kiinnitetty kehyksen etulaitaan.
Varusteisiin kuuluu lisäksi varapyörä (ilman
kumeja) ynnä kehyksen alla takana oleva
pidin sekä työkaluja.

Yksin pyörin Kaksois*
Edessä ! Takana [ pyörin

Vakiovarusteet.

L.V. 83-84—85 7x20" 36x8" 7x20"

Konealustat toimitetaan etulokasuojin,
torpeedolla, konesuojuksella, kojelaudalla

Pitäkää moottori puhtaana ja
siistinä, niin sen käsittely on
helpompi ja mieluisampi.

Pitäkää varalla mihin suinkin
voitte sopivia kiintoavaimia.

TARKASTUS- JA VOITELUOHJE
Kts. myös piirrosta 11.

Tarkastus; tai voitelu* v .. , ,-*_■•
, , ,

. Voiteluaine ym. O h i ekohdat

Päivittäin.

Moottori Moottoriöljyä Tarkastakaa öljytaso kampikammiossa.
Jäähdytin Katsokaa että vettä on riittävästi.

Joka toinen viikko.

Paristo Tislattua vettä Tarkastakaa veden taso. Puhdistakaa kaapelien helat
ja sivelkää ne vaseliinilla.
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Tarkastus* tai voitelu*
kohdat Voiteluaine ym. Ohje

Kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä).

Vaihdelaatikko Laskekaa öljy pois. Puhdistakaa vaihdelaatikko ja
täyttäkää uudella, vuodenaikaan sopivalla öljyllä.

Vaihdelaat.öljyä

Taka*akseli

laakerit

Laskekaa öljy pois. Puhdistakaa takasilta ja täyttä*
kää uudella öljyllä.

Taka*akseliöljyä

Etu* ja takapyörien Kuulalaakerirasvaa Puhdistakaa ja täyttäkää uudella rasvalla. Tarkis*
takaa etupyörien laakerit.

Etupyörät
Sytytystulpat
Jäähdytin

Puhdistetaan. Elektroodien välit tarkistetaan 0.6 — 0.7
mm:ksi.

Tarkastakaa suppeuma.

Vesi lasketaan pois ja jäähdytin huuhdellaan puh*
taaksi.

Generaattori
Irroituslaakeri

Kerran vuodessa.

Bosch*rasvaa Otetaan irti, puhdistetaan ja voidellaan.
Kytkintä tarkastettaessa puhdistetaan ja voidellaan

Joka 800 km.

Kuulalaakerirasvaa
irroituslaakeri.

» »

» »

>> »

» »

Rasvaa

OöljyäJousipultit
Olkatapit
Yhdystanko
Poljinakseli
Kytkinakseli

Moottoriöljyä
Bosch*rasvaa
Göljyä

Vesipumpun akseli
Kumirenkaat

»

Voidellaan.

»

»

»

»

Joka 2000 km.
Uusikaa öljy (loka—huhtikuulla).
Kiertäkää voidekuppia kierros ympäri.
Katsokaa että öljyä on rittävästi.

Paineet tarkastetaan.

Moottori
Virranjakaja

Moottoriöljyä

Kuulalaakerirasvaa

Ohjauskierukka

Joka 4000 km.

laakeri

Voidellaan.
Puhdistetaan

Kaasupolkimen akseli
Polttoainesuodatin
Kardaaniakselin tuki*

Voidellaan.

Moottoriöljyä Uusikaa öljy (touko —syyskuulla).
Voidellaan.

Käynnistinmoottori
Jalkajarru

Moottoriöljyä

Moottori

C*öljyä Kiila*akseli ja nivelet voidellaan.
Älkää käyttäkö rasvaa.
Uusitaan.

öljyä

Murtonivelet

Öljysuodatin

Kuulalaakerirasvaa tai C*Tuuletinlaakeri

Voidellaan. HUOM! Ei liikaa öljyä.
Volvo Erikoisöljyä N:o 3

Joka 5000 km.

Tarkastakaa säiliön öljytaso. Tarkistakaa jarru*
kengät.
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Kuva 2. Silinterin kannen pulttien kiristy skaava.

TARKISTUKSET SEKA NEUVOJA
ja pidettävä mallikelpoisessa kunnossa. Kos*
ketusväli tarkistetaan 0,4 mm:ksi. Nämä työt
on uskottava vain tottuneelle mekanikolle.
Katkojakärkien palaminen tai väärä tarkis*
tus tekevät käynnistyksen vaikeaksi jakäyn*
nm epätaloudelliseksi.

Silinterikannen jälkikiristys. Kuv. 2.

Jos silinterikansi on syystä tai toisesta
ollut avattu, on pantava uusi tiiviste. Kansi
kiristetään tiukalle kaavaa noudattaen sekä
uudelleen 50 km. ajettua. Tämä on hyvin
tärkeää, sillä moottorin käydessä syntyvä
kuumuus puristaa tiivisteen kokoon. Kuu*
mat kaasut pääsevät vähitellen virtaamaan
välistä polttaen tiivisteen, ellei kantta uudel*
leen kiristetä.
Moottorin tarkistus.

Sytytysasento muuttuu eri osien kuluessa
ja kun vaihtelut saavat olla vain hyvin vähäi*

Eräät moottorin kohdat on ajoittain tut*
kittava ja mahdollisesti tarkistettava:

Venttiilit lyöttyvät vähitellen istukkoi*
hinsa, mikä pienentää niiden liikkumava*
raa. Moottorin ollessa lämmin tulee imu*
venttiilin väljyyden olla 0,25 mm. ja poisto*
venttiilin 0,35 mm. Liian vähäiset liikkuma*
varat vähentävät voimaa, lisäävät bensiinin*
kulutusta ja polttavat venttiilit.

Kuva 3. Sytytysasennon merkki
vauhtipyörässä.

set, jotta moottori olisi täysin tehokas, on
tämä asento tarkastettava usein ja huolelli*
sesti. Sytytysasennon tulee olla 11° ennen
männän huippuasemaa ja se on merkitty
vauhtipyörään suhteessa ensimmäiseen silin*
teriin. Jos asento on liian korkea, nakuttaa
moottori joutuessan vähimpäänkin rasituk*
seen. Jos se taas on liian alhainen, huono*
nec kiihtyväisyys ja bensiininkulutus kas*
vaa. Tarkastusreikä sijaitsee vauhtipyörän
suojuksen oikealla sivulla.

Sytytystulppien kärkivälin (kipinäaukon)
tulee olla 0,6—0,7 mm. Palaminen kuluttaa
elektroodeja, jotka on aika*ajoin tarkistet*
tava. Tarkistuksen ohella tulpat puhdiste*
taan, mutta varoen vikuuttamasta porsliinia.
Nokiset, väärin tarkistetut sytytystulpat vai*
keuttavat käyntiinpanoa ja aiheuttavatkäyn*
nm epätasaisuutta sekä polttoainehukkaa.

Virranjakajan katkojakärjet palavat vähi*
telien huonontaen tai kokonaan pilaten säh*
kökosketuksen. Kärjet on ajoittain viilattava
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Kaasuttimessa, kuv. 4 ja 5,
on ainoastaan kaksi ulkoapäin tehtävää

tarkistusta, tyhjänäkäynnin ja kovan vauh*
din tarkistukset. Jos kaasuttimessa syntyisi
jokin vika, on joko lika tai uimurin neu*

laventtiilin kuluminen todennäköisesti sen
syynä. Lika voidaan poistaa ja vuotava
neulaventtiili uusia, mutta tämä työ on
erinomaisen tarkkaa ja siksi uskottava vain
korjaamolle tai mekanikolle, jolla on siihen
tottumusta.

väliajan pituuden. Uudesta moottorista on
noki poistettava ja venttiilit hiottava ensi
kerran 7,000—8,000 km:n jälkeen ja sitten
joka 12,000—15,000 km:n kuluttua edellyt*
taen kuitenkin, että venttiilit eivät ole ker*
laakaan olleet liian tiukassa niin että niiden
pinnat ovat palaneet. Venttiilien hionnan
jälkeen niiden liikkumavarat on tarkastet*
tava kun on ajettu noin 500 km. Vuoto
venttiileissä on tavallisin syy bensiininku*
lutuksen nousuun.

?

Kuva 4. Kaasuttimen vasen puoli Kuva 5. Kaasuttimen oikea puoli.

Bensiinikaasujen palaessa moottorissa
muodostuu nokea, joka vähitellen tarttuu
palamista ympäröiviin pintoihin. Liian run*

sas noki aiheuttaa ennakkosytytyksiä ja voi*
manhukkaa lisäten tämän johdostabensiinin
kulutusta. Moottori on sen takia säännölli*
sin väliajoin puhdistettava noesta. Tämä
suoritetaan aina venttiilien hiomisen yhtey*
dessä.

1. Kovan vauhdin tarkistus. 2. Kuristusvipu. 3. Läppäakselivipu. 4. Läppäakseli. 5. Tyhjänäkäynti
nopeuden säätöruuvi. 6. Tyhjänäkäyntiseoksen säätöruuvi. 7. Tyhjänäkäynnin ilmaventtiili.

Karstan (noen) poisto ja venttiilien hi*
onta on suoritettava korjaamossa, jolla on
taitavat mekanikot ja ajanmukaiset koneet,
jotta sekä venttiileihin että niiden istukkoi*
hm tulisi oikein muokatut tiivistyspinnat.
Venttiilien ja istukkojen hiomiskoneet saas*
tavat paremmin ainetta kuin käsityökalut.

Noen poisto venttiileistä ja niiden
hiominen.

Milloin on tarvis jostakin syystä irroittaa
voimansiirtopyöriä käyttävä ketju, on se
asetettava paikoilleen siten, että kampi* ja
nokka*akselin hammaspyörät ovat toisiinsa
nähden määräasennossa. Rattaissa onkin
merkit, ja akselit asetetaan siten, että mer*

Tavallisissa oloissa on tarpeen tarkastaa
venttiilit useammin kuin poistaa moottorista
noki, minkä johdosta venttiilit määräävät

Voimansiirtopyörien asetus.
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kaan, sillä jäähtöveden lämpö on
muutenkin oikea, ja toiseksi: että
pakkassäällä on käytettävä jääty*
mätöntä jäähdytysnestettä, koska
jäähdytin on moottorin lämpimiä*
seen kuluvan ajan kokonaan ero*

tettuna moottorista ja voi muuten
jäätyä ennen kuin lämpöä tulee
moottorista jäähdyttimeen asti.

Jäähdyttimen puhdistus.
Jäähdytysjärjestelmä on silloin

desti vuodessa ja nimenomaan ke*
väällä, jos pakkas*seosta on käy*
tetty, jäähdyttimen pohjaletku on
irroitettava ja jäähdytin perinpoh*

tällöin tyhjennettävä vedestä ja tay*
tettävä uudelleen. Ainakin kah*

jm huuhdeltava. Jos käytetään ko*
vaa vettä ja sakkaa on kertynyt jääh*Kuva 6. Voimansiirtopyörien asetus.

kit ovat toisiaan vastapäätä janalla, jonka
ajatellaan yhdistävän kummankin akselin
keskipisteet kuv. 6 mukaisesti.

dyttimeen, on tämä puhdistettava soodalla.
Noin 0,5 kg. soodaa liuoitetaan 20 litraan
lämmintä vettä. Jäähdytysjärjestelmä laske*
taan tyhjäksi ja soodaliuos kaadetaan sii*
hen. Moottorin annetaan nyt käydä 15—20
minuuttia, minkä jälkeen soodaliuos laske*
taan pois. Huuhdelkaa lopuksi 3 å 4 ker*
taa, jotta jäähdytysjärjestelmä täydelleen
puhdistuisi.

Jäähdytysjärjestelmä käsittää moottorin
jäähdytysvaipan, jäähdyttimen ja yhdys*
putket. Jäähdytysnesteen panee kiertämään
pumppu. Jäähtöveden sopivin lämpötila on
n. 80 astetta. Alempi lämpötila aiheuttaa
suuremman bensiininkulutuksen ja liikku*
vien osien kulumisen. Moottorin on sen
takia päästävä tähän ajolämpöön mahdolli*
simman nopeasti, mikä tapahtuu kytkemällä
jäähdytin eroon lämmönsäätöventtiilillä. Sa*
maila termostaatti aukaisee jäähdytysvaipan
poistoliitoksen ja pumpun välisen suoran
putkitiehyeen, joka sijaitsee jäähdyttimen
ja vaipan syöttöliitoksen välillä. Jäähdytys*
vesi kiertää nyt vain vaipassa ja suorassa
putkijohdossa kunnes sen lämpö on kohon*
nut noin 80 asteeseen. Lämmönsäädin avaa
nyt osittain jäähdyttimeen johtavan venttiilin
ja sulkee suoran putkijohdon sen verran,
että haluttu tulolämpö syntyy.

Jäähdytysjärjestelmä.

Jäätymättömät jäähdytysnesteet.
Kylmänä vuodenaikana on alati olemassa

vaara, että jäähdytin jäätyy rikki, ja siksi
on välttämätöntä käyttää erikoista pakkas*
seosta jäähdytinnesteenä. Näitä on kaupassa
hyvin lukuisia, ja sääntönä voidaan sanoa,
että useimmat tehoavat valmistajan ilmoit*
tamaan pakkasasteeseen saakka. On helppo
itsekin valmistaa aivan ostetun veroinen pak*
kasseos. Yleisimmät seokset ovat denatu*
roitu sprii ja vesi, glyseriini ja vesi sekä
sprii, glyseriini ja vesi.

Glyseriini taas pyrkii syövyttämään let*
kut ja tiivisteet sekä ajanoloon myös irroitta*

Spriillä on se varjopuoli että se helposti
haihtuu, minkä takia sitä on jälestäpäin
lisäiltävä.

Edellä olevasta seuraa ensinnäkin: että
jäähdytin ei tarvitse suojapeitettä talvisai*
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maan sylinterilohkoon kertyneitä kerrostu*
mia ja ruostetta. Glyseriini ei haihdu.

tiukentako hihnaa liikaa, sillä se vain rasit*
taa kaikkia laakereita tuottamatta mitään
etua.Seuraavat taulukot osoittavat pakkasseok*

sien kokoomukset ja jäätymäpisteet:

Sprii ja vesi.
Spriitä

t-., Seoksen Täatymapistetilavuus* J ! r
ominaispaino noinprosenttia F

Bensiinin syöttöpumppu.
Bensiinipumppu on kalvopumppu, jonka

paineliikkeen suorittaa jousi ja paluuliik*
keen silmukkaliike. Sitä käyttää nokka*ak*
seli. Se voi toimia vain jousen pontta vas*

taavaan paineeseen saakka. Jos neulavent*
tiili sulkeutuu korottaen painetta, lakkaa
pumppu toimimasta kunnes paine laskee.
Venttiilit ovat painejousisia massalevyjä,
jotka väliin on uusittava. Pumpun yhtey*
dessä on tiheä siivilä ja suodatinkammio.
Kammiossa on tyhjennysruuvi, jolla siihen
mahdollisesti kertynyt vesi voidaan laskea
pois. On tärkeää etiä vesi lasketaan pois
usein, etenkin talvisaikaan, koska venttiilit
muuten saattavat jäätyä kiinni estäen pvm*
pun toimimasta. Tämän vian voi väliaikai*
kaisesti korjata kiertämällä kuumaan veteen
kastettu riepu pumpun ympärille. Siivilä
ja kammio ovat silloin tällöin puhdistetta*
vat kiinteästä liasta, mikä voi estää ben*
siinintulon tai kerääntyä kaasuttimen neula*
venttiilille saaden sen tulvehtimaan. Jos
pumpun johdot ovat olleet irtikytkettyinä
tai kaasutin poissa, voi kaasuttimeen pvm*
puta bensiiniä käsivivulla pariston säästä*
miseksi.

10 0,988 - 5° C
20 0,975 -10° C
30 0,964 —20° C
40 0,954 —30° C

60 0,913 —42° C
50 0,933 —35° C

70 0,897 -55° C

Sprii, glyseriini ja vesi.
Spriitä ja glyse*
riiniä yhtä suu* Vettä

T.i jäätymäpisteret osat tilavuus* J ' r
T.t . noinlilavuus prosenttia

25 75 —13° C
85 — 7° C

30 70 —20° C

40 60 —32° C
35 65 -28° C

prosenttia

Jos käytetään pelkästään glyseriiniä ja
vettä, sekoitetaan nämä glyseriinin valmis*
tajan ilmoittamassa suhteessa.

15

45 55 - 35° C

Hmanp uhdistin.

50 50 —36° C

Kaasuttimen imuaukon suulla on ilman*
puhdistin, joka estää tomun ja muun kiin*
teän lian pääsemästä kaasuttimen kautta
moottoriin lisäämään liikkuvien osien kulu*
mista. Ilmanpuhdistin on täynnä öljyyn
kastettua kuparivillaa. Tomu tarttuu öljyyn
ja tukkeaa metallilastujen välit. Ilmanpuh*
distin on sentähden määräajoin, noin kun*
kin 4000 km:n kuluttua puhdistettava. Tämä
tapahtuu siten, että suodatin irroitetaan, ra*

vistetaan hyvin bensiinissä ja annetaan kui*
vua, kastetaan uudelleen öljyyn, annetaan
valua ja pannaan taas paikoilleen.

Sprii* ja vesiseoksen ominaispaino mää*
rataan areometrillä.

Tuuletinhihnan kiristys.
Tuuletinta ja samalla akselilla olevaa vesi*

pumppua ynnä generaattoria käyttää kam*
piakselista V*muotoinen hihna. Generaat*
tori on asennettu liikkuvalle nivelelle, ja
hihna kiristetään avaamalla ruuvit 1 ja 2
kuv. 7, työntämällä generaattoria sopivalla
voimalla moottoriin päin sekä kiertämällä
ruuvit tiukkaan. Hihnan tiukkuus tarkas*
tetaan kuv. 7 osoittamalla tavalla. Älkää
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Kuva 7. Tuuletinhihnan kiristys.

Varokkeet.Käynnistysmoottori

Johtoverkosto on varustettu varokkein,
jotta oikosulut eivät pääsisi sitä tärvele*
maan. Jos nämä sulavat, voidaan ne hei*
posti uusia. Ennen uusimista itse vika on
korjattava, koska muuten uusikin varoke
sulaa ellei satunnainen ylikuormitus ole
sitä sulattanut. Älkää missään tapauksessa
käyttäkö nauloja, rautalankaa t. m. s., sillä
ne tekevät tehottomiksi kaikki autoon vara*

tut varmistuslaitteet ja tuloksena voi olla
kalliit korjaukset. Autossa tulee aina olla
varalla jokunen varoke. Niinä käytetään
Bosch*merkkisiä WSG 501/12, 15 amp.

Käynnistysmoottorissa on n. k. Bendix*
laite, s. t. s. ruuviksi muodostetulle akse*
lille asennettu hammasratas. Bendix*jousi
on suljettu teräsputkeen, mikä estää jousen
ja sen ruuvien murtumasta myöhäisellä syty*
tyksellä. Sekä roottorin että Bendix*laitteen
akseli on tehty samasta kappaleesta. Tämä
lisää rakenteen lujuutta ja estää varomatto*
man käynnistyksen aiheuttamat vauriot.

Jos käynnistyspyörä sattuisi vauhtipyö*
rän hammaskehän hampaiden kulumisen
johdosta takertumaan kiinni käyntiin pan*
taessa, voi käynnistysmoottorin akselia kier*
tää jakoavaimella taaksepäin. Akseli näet
ulottuu hieman käynnistimen suojuksen ui*
kopuolelle ja sen pää on molemmilta puo*
lilta lappea. Moottori irtaantuu heti kun
akselia kierretään taaksepäin.

Varokkeet sijaitsevat kahdessa rasiassa,
joista toinen on välilaudassa konesuojuksen
alla vaunun vasemmalla puolella ja toinen
välilaudan takasivulla torpeedon alla. Ko*
nepellin alla oleva rasia sisältää seuraavat
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Kuva 8. Välilauta

1. Sytytyskela. 2. Varokerasia. 3. Jakorasia. 4. Nestejarrun öljysäiliö. 5. Koko* ja puolivalonkatkaisi*
jan kosketin. 6. Öljynpainemittarin putki. 7. Käynnistyskosketin. 8. Jäähdytysvesilämpömittarin ele*
mentti. 9. Sähkökaapelit virranjakajaan. 10. Kuristus* ja sytytyssäädön kaapelit. 11. Käsikaasusäädön

kaapeli. 12. Nopeusmittarin kaapeli

varokkeet ylhäältä laskien: 1) Seisvalo.
2) Takavalo. 3) Seisotusvalo. 4) Puolivalo,
molemmat valonheittimet. 5) Täysvalo, va*

sen valonheitin. 6) Täysvalo, oikea valon*
heitin. Torpedon alla olevassa rasiassa ovat
seuraavat varokkeet oikealta lukien: 1) Mer*
kinantotorvi. 2) Kojelamppu. 3) Bensiini*
mittari. 4) Vapaana, tuulilasinpuhdistimen
kytkemistä varten.

Hehkulamput.
Kaikki hehkulamput ovat 12 voltin jän*

nitteiset. Valonheittimissä käytetään yhdis*
tettyä täys* ja puolivalolamppua: Bilux 25
watin, 2*napainen. Istukka on Bosch LFA
62/3 Z. Valonheittimien seisotusvaloina
käytetään 5 watin l*napaisia pistinkiinni*
tyksellä. Takalyhdyssä käytetään samaa
lamppua sekä taka* että seisvaloon: 5 wa*

tm, sukkulamainen, kosketin kummassakin
päässä. Kojelamppu on: 5 watin, 1 napai*
nen. Latauksen tarkastuslamppu on: 0,25
watin, taskulamppukiinnityksellä.

Paristo.

Valaistuksen säätö

Valonheittimien eri lamput kytketään ko*
jelaudassa olevalla katkaisimella. Katkaisin*
asento 1 on seisotusvalo. Katkaisinasento
2 on täys* tai puolivalo. Täys* ja puoli*
valot kytketään lattiaan kytkinpolkimesta
vasempaan sijoitetulla jalkakoskettimella.

Paristo on 6*kennoinen, 12 voltin, ruot*
salaista valmistetta ja varaumiskyvyltään 60
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amp*tunt. Se sijaitsee kahden poikkipalkin
väliin vaihdelaatikon taakse sijoitetussa laa*
tikossa. Pariston kestävyys ja toiminta riip*
puu kokonaan sen saamasta huollosta. Ellei
paristoa hoideta, voi se aivan lyhyessä ajassa
mennä kokonaan pilalle.

soonhiottu pinta ja toisaalta, kytkimen ai*
kaessa toimia, jousipaineinenpainolevy. Kyt*
kin on siten rakennettu, että se siirtää moot*
torin voiman pehmeästi ja tasaisesti taka*
pyöriin. Tämä estää liikakulumisen ja suo*

jelee osia murtumasta ylikuormituksessa.
Kuitenkin on vältettävä kytkimen liiallista
hankaamista, sillä kitka synnyttää lämpöä,
joka saattaa tehdä lamellin teräslevyn kar*
saaksi tai halkaista painolevyn.

Hoito=ohjeita. Vähintään joka toinen
viikko on nestetaso kussakin kennossa tar*
kastettava. Sen tulee olla 10 mm. levyjen
yläpuolella. Tarpeen tullen on lisättävä tis=
lattua vettä. Älkää milloinkaan käyttäkö
vesijohtovettä eikä peltisuppiloa, vaan suo*

rittakaa täyttö lasi* tai emalijoidulla suppi*
lolla. Lämpötilan ollessa o°:n alapuolella
vettä on lisättävä juuri ennen vaunun käyt*
töä. Jos vesi saa seistä täytön jälkeen, on
vaara tarjona, että se ei kyllin nopeasti
sekoitu muuhun nesteeseen, vaan jäätyytur*
mellen kennoston.

Pitäkää huoli, että kytkinpolkimella on
noin 50 mm:n liikkumavara. Jos tämä vara
käy liian pieneksi, hankaa kytkin ja liika*
kuumeneminen voi sitä vikuuttaa. Liikku*
mavara on tämän takia ajoissa tarkistettava.
Muussa suhteessa kytkintä ei voida tarkis*
taa, ja suurta huolellisuutta kehoitetaan
noudattamaan uusittaessa vioittuneita kyt*
kinosia, sillä itse kytkin on tasapainoitettu,
ja jos tasapaino häiriytyy, syntyy värinää,
joka ensinnäkin on epämieluinen ja toiseksi
saattaa edetä muihin laitteisiin niissä kas*
väen, jolloin voi olla vaikeaa määritellä,
mikä osa alkuaan on värinän tai kolinan
aihe.

Tarkastakaa ainakin joka neljäs viikko
areometrin avulla kennostonesteen ominais*
paino. Täysinladatuissa kennoissa se ko*
hoaa 1,28:an. Mitatkaa paino kussakin keri*
nossa ja pitäkää vara, että neste kaadetaan
takaisin siihen kennoon, mistä se imettiin.
Jos ominaispaino on laskenut alle 1,20:n,
on paristo otettava ulos vaunusta ja jätet*
tävä latausasemalle ladattavaksi. Talvisai*
kaan on erikoisen tärkeää pitää paristo hy*
vin ladattuna. Purkautunut paristo näet
jäätyy jo heikossakin pakkasessa, täysin la*
datun sietäessä jopa —40° C.

Vaihdelaatikko. Kts. piirr. V
Kaikki liikkuvat akselit on varustettu

kuulalaakerein ja ensi sekä kolmannen vaih*
teen välisessä laakeritilassa on rullalaakeri.
Tämän takia vaihtaminen on suoritettava
varovasti ja taidolla, ettei siruja tai palasia
lyödä irti työnnettävistä tai niihin vastaa*
vista rattaista, jotka huolimattomasti vaih*
dettaessa kolhivat toisiaan. Tällaiset siruset
tärvelisivät kuulalaakerit sangen nopeasti
ja vikuuttaisivat myös rattaita, turmellen
niiden hammaspinnat ja tehden käynnin
äänekkääksi. Jos alkaa kuulua sivuääniä
(kolinaa) tai nakutusta, on vaihdelaatikko
heti tyhjennettävä ja huuhdeltava paloöl*
jyllä hyvin tarkoin, minkä jälkeen se tay*
tetään uudella öljyllä. On myös tärkeää
täyttää vaihdelaatikko, voiteluohjeen mu*

kaisesti, ohuemmalla öljylläkylmän vuoden*
ajan tullen, sillä on vaikeaa vaihtaa kan*
keata vaihdelaatikkoa äänettömästi tai ham*

Paristo ja kaapelihelat ovat aina pidettä*
vät puhtaina ja vapaina hapetuksesta. Ken*
noihin ei saa päästä minkäänlaista likaa.
Jotta hapettumaa ei muodostuisi napahe*
loille, on nämä siveltävä kevyesti vaselii*
nilla. Jos hapettuminen on jo alkanut, puh*
distetaan kaapelihelat ensin väkevällä soo*
dalipeällä ennenkuin vaseliini niille sivel*
lään.

Kytkin.

Yksinkertaisen lamellin kumpikin sivu
on silattu kitka*aineella. Näitä pintoja vas*

ten pusertuvat toisaalta vauhtipyörän ta*
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Kuva 9. Sähköjohdoston kytkinkaava
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päitten raapimatta toisiaan. Jos jokinvaihde
laatikossa alkaa pyrkiä itsestään solumaan
toiseen, on tarkastus tehtävä ja vika kor*
jattava heti, sillä muuten rattaat kuluvat
viistoiksi ja saattaa tulla pakko ne uusia.
Syynä vaihteen solumiseen on usein se,
että vaihdeakselin säppi on jotenkin taker*
tunut. Peräytysvaihteessa on säppilaite, joka
on yhteydessä vaihdetangossa olevaan ka*
densijaan. Tätä kädensijaa on ensin koho*

Kardaaniakselin takajatkoksen kummas*
sakin päässä on neulalaakerimalliset mur*

tonivelet. Tämä niveltyyppi ei kaipaa muuta
hoitoa kuin voitelukaavan mukaisen voi*
telun.

Jos tukilaakeri pyrkii pitämään melua tai
vetämään mukaansa kuulalaakerin ulomman
renkaan, on luultavasti pelti, jolle tukilaa*
keri on asennettu, saanut sysäyksen ja tai*
punut. Pelti on silloin oikaistava, mutta

sitä ennen tukilaakeri on otettava irti, muu*

ten voi helposti syntyä merkkejä kuulalaa*
kerin uriin. Tukilaakerin ulkorenkaan
tulee olla niin höllässä, että sitä voi työn*
tää pituussuuntaan ilman erikoista pon*
nistusta.

tettava, jotta vaihde voidaan kääntää yli
vasemmalle ennen kuin peräytysvaihde voi*
daan asettaa kohdalleen.

Kardaaniakseli.
Rungoissa on kaksijakoinen kardaani*

akseli. Sen etujatkoksen kärki on yhdis*
tetty vaihdelaatikon myötäliittimeen Har*
dy*levyllä. Tästä ei yleensä ole suurta
vaivaa, kunhan se vain on hyvin kiris*
tetty. Kardaaniakselin etujatkoksen pe*
rää kannattaa tukilaakeri, kuten kuv. 10
osoittaa.

Tärkeintä on pitää taka*akrelivälitys hy*
vin voideltuna asianomaisella öljyllä, öl*
jyn tulee olla puhdasta, s. o. se ei saa sisäl*
tää mitään vieraita kiinteitä aineksia. Rat*
taiden hammaspuristus on niin voimakas,

Taka*akselivä litys.
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että pieninkin jyvänen voi vioittaa hammas*
tai laakeripintoja ja jouduttaa niiden kulu*
mista. Tästä luonnollisesti syntyy kolinaa
pyörästössä, jos hammasrattaat ovat vialla
tai rullalaakeri kulunut. Vaihtakaa sen ta*
kia taka*akselin öljy säännöllisesti ja huuh*
delkaa tällöin sisus mitä huolellisimmin
paloöljyllä. Jos kolinaa kuuluu taka*akse*
lista, on se viipymättä tarkastettava, sillä
jos välitys saa pitemmän ajan kuluessa syö*
pyä virheelliseen asentoon, on ääntä mel*
kein mahdoton poistaa tarkistamalla. Taka*
akselin tarkistus on uskottava vain pate*

palanen voitaisiin rautatangon avulla pa*
kottaa ulos. Jos murtopinnasta päätellen
siruja on lohjennut akselista, on taka*akseli*
sillassa oleva tarkastuskansi avattava, öljy
laskettava pois ja sekä silta että tasauspyö*
rästö hyvin tarkoin puhdistettava paloöl*
jyllä, jotta mahdolliset sirut huuhtoutuisi*
vat pois. Jos tämä jätetään tekemättä, on
varsin todennäköistä, että sirut osuvat rul*
lalaakereihin tai hampaiden väliin turmellen
näiden pinnat. Jos sirut ovat kyllin suuret,
särkevät ne rattaat. Taka*akseli on määrä*
ajoin huuhdeltava puhtaaksi tarpeettoman

kulumisen estämiseksi ja siihen
kaadettava uusi panos parasta öl*
jylaatua. Taka*akselitiivisteenä,
joka estää voiteluaineen valurnas*
ta jarrurummulle, on jousipainei*
nen nahkakaulus. Sitä uusittaes*

Eiuakseli, kts. piirr. IV,

on n.k. käännettyä Elliot=tyyp*
pia ja taottu Meikkaukseen. Pai*
neen akselistakaroihin siirtääkar*
tiomainen rullalaakeri, joka si*
jaitsee olkatapin kärjessä. Olka*
tapin kantaa ohjaa sen alempaan
laakeritilaan puristettu pronssi*

sa on takanapa irroitettava

ylemmän laakeritilan välinen liikkumavara
tarkistetaan poistamalla rullalaakerin sisaren*
kaan alla olevia täyterenkaita N:o 26411*
12*13. Väljennettäessä alempaan laakeri*
tilaan työnnettyä uutta helaa on kalvintal*
tan saatava tuki ylälaakeritilasta asettamalla
siihen sopivankokoinen rengas. Vähäsen
taipunut etuakseli on oikaistava kylmänä,
sillä kuumennus voi pilata tuntuvan osan
sen lujuutta, eikä se enää kestäkään niitä
kuormituksia, joihin se on tarkoitettu. Jos
epämuodostus on pahempi, on koko etu*
akseli uusittava, sillä taivutettaessa takaisin
isompia mutkia aineeseen voi helposti syn*
tyä halkeamia, ja tavallinen seuraus on ak*
selimurtuma.

Kuva 11. Taka=akselivälitys
hela. Etuakselin ja olkatapin

välle korjaamolle, sillä on olemassa virheel*
lisiäkin välityksen asentoja, jotka voivat olla
melko äänettömät, ja jos välitys on joutu*
nut tällaiseen, voivat hampaat helposti sär*
kyä, etenkin jos päärasitus sattuu liikaa
hampaiden kärjille. Avattaessa taka*akstlia
kierretään auki laipassa olevat kahdeksan
mutteria, minkä jälkeen akseli irroitetaan
kahden nelisärmäisin vaarnoin varustetun
ruuvin avulla, jotka kierretään sisään, joi*
loin akseli solahtaa ulos asemastaan. Nel*
jässä pinnapultissa on keskityskartio. Nämä
otetaan tarkoin talteen etteivät ne joudu
hukkaan. Jos toinen taka*akseleista on kat*
kennut, on melkein aina pakko irroittaa
toinenkin akseli, jotta sisäänjäänyt akselin
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Olkatapin kaltevuus suhteessa luotilin*
jaan on 7,5° (olkatapin vinostuskulma),
kuv. 13. Jotta etupyörät pyörisivät suo*

raan ja tiemutkasta päästyä hakeutuisivat
oikeaan suuntaansa, tulee etuakselilla olla
kaltevuus samaan tapaan kuin polkupyö*
rän etuhaarukalla, t. s. yläreunan on kallis*
tuttava taaksepäin ja kallistuman oltava tay*
della kuormituksella 2,5° (casterkulma),
minkä toteamiseen on mittauskojetta käy*

Kuva 12. Neulalaakerityyppinen kardaaninivel ja kardaani*
akselin kiila=akseli.

Tarkistettaessa etupyörien laakereja, joina
on kaksi rullalaakeria, kohotetaan vaunun
etuosa siten, että pyörät ovat irti maasta.
Navan kansi irroitetaan ja sokkanaula ve*

detään ulos, minkä jälkeen mutteria kiris*
tetään varovasti kunnes laakerit ovat äänet*
tömät. (On varottava vikuuttamasta juok*
sulevyjä.) Sitten mutteria kierretään auki
l/6 kierrosta seuraavan sokkanaulareijän
kohdalle. Sokkanaula työnnetään

Etupyörien laakerit.

paikalleen ja lukitaan. Pyörän tulee
nyt pyöriä vapaasti juuri lainkaan
holkkumatta.

Etupyörien suuntaus.

Kuva 13. C = 90° — olkatapin vinosfuskulma (7,5°)
B=välien on oltava yhtä suuret.

Ylhäältä katsoen etupyörien tulee
muodostaa keskenään tavallisesti
»suppeumaksi» nimitetty kulma.
Tämän sisäänsuuntauksen, joka sei*
viää kuvasta 14, tulee olla 3 mm.

tettävä. Kaikki nämä etupyörien eri suun*

taukset ovat hyvin tärkeät sekä siksi, että
ne helpottavat ohjausta, että koska niillä
on suuri merkitys renkaiden kulumiseen
nähden. Pieneltä näyttävä virhe voi lyhy*
ella matkalla tehdä selvän koko ulkoren*
kaasta. Kaikilla luotettavilla huoltoasemilla
tulisi nykyään olla hyvät, yksinkertaiset
välineet, joilla muutamassa hetkessä voisi
tarkastaa etupyöräasennot ylläolevan mu*

kaisesti.

Edestä katsoen pyörien tulee kallistua
ulospäin suhteessa luotilinjaan 1,5° (vinos*
tuskulma). Tämä kulma mitataan, kuten
kuva 15 osoittaa, niin että B:n tulee olla
13 mm. suurempi kuin A. Tätä kulmaa
ei voida tarkistaa ja ellei se ole oikea, ilmai*
see se vain että jokinon hullusti, esim.etuak*
seli väärä, olkatappi käyrä tai että mahdolli*
sesti jokin kohta on ylenmäärin kulunut.

mitattuna vanteen pohjasta, t. s. B*mitan
on oltava 3 mm. suurempi kuin A*mitan.
Tarkistus suoritetaan yhdystangolla.
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Etupuoli. jota ei ilmennyt vetosilmukan ollessa
poissa, on jokin tai useammat kuula*
nivelistä pahoin kuluneet. Ne on sil*
loin tarkastettava ja tarpeen ollen
uusittava.

Jarrujärjestelm a.

ton, jarrusylinterit, jarrukengät sekä
jarrurummut. Jarruöljysäiliössä saa käyttää
vain hyväksyttyä jarruöljyvalmistetta, sillä
kotitekoiset ja tuntemattomat öljyt aiheut*
tavat usein jarrujärjestelmässä kalliita ja
aikaakysyviä korjauksia.

Jalkajarrut ovat nestepaineiset, Lock*
heed*järjestelmää. Järjestelmä käsittää
pääpainesylinterin, öljysäiliön, johdos*

Etupyörät ylhäältä katsoen.
Kuva 14. Suppeuma.

Ohjaus.
Paitsi tässä kirjasessa olevan kaavan edel*

lyttämää määräaikaista voitelua ohjauslaite
on ajoittain tarkistuksenkin tarpeessa. Ai*
noat tarkistukset, jotka siinä voidaan tehdä,
tarkoittavat akselinsuuntaisen holkunnan
poistamista ohjausakseliin kiinteästi liitty*
vasta kierukasta ja itse ohjausakselista.
Kierukan 1, kuv. 17, holkunta autetaan
mutterilla 6. Ohjausakselin, 2, holkunta
lakkaa kiristämällä ruuvia 12, joka on va*

rustettu pidäkemutterilla 13. Jälkimmäinen
tarkistus on suoritettava hyvin varovasti,
sillä jos ohjausakselia kiristetään liikaa ja
tappi sattuu olemaan hieman kulunut, mur*

tuu karaistusta ruuvista siruja, jotka pian
tärvelevät sekä ruuvin että ohjausakselin,
tehden molempien uusimisen välttämättö*
maksi. Vaunun etuosa on aina nos*

Jotta jarrutus olisi pehmeämpi, äänettö*
mämpi ja tehokkaampi, ovat jarrukengät
kiinnitetyt epäkeskoniveltappeihin. Jouset
26463, kuv. 18, vetävät jarrukengät lepo*
asentoon, ja paluu säädetään epäkeskolla
26614. Elleivät jarrut kulumisen tai muun
syyn takia toimi tyydyttävän tehokkaasti ja
äänettömästi, tarkistetaan jarrukengätseuraa*

vasti: Kohottakaa kaikki pyörät irti maasta
ja kiertäkää ruuvia 26615 kunnes epäkesko
puristaa jarrukengän kevyesti rumpua vas*

ten. Kiertäkää nyt epäkeskoniveltappia
26458 samaan suuntaan kuin pyörä liikkuu
vaunun kulkiessa eteenpäin, kunnes jarru*
kengän alaosa joutuu rumpua vasten. Kier*

tettava koholle jotta pyörät olisivat
irti maasta, ja vetosilmukka ohjausta
tarkistettaessa irroitettava, koska muu*

ten tiukennusta ei kyllin tarkoin voi
tuntea. Ohjauspyörän tulee tasakit*
kaisesti kiertyä toisesta ääriasennosta
toiseen, jos tarkistus on oikein suo*

ritettu eikä kulumista ilmene. Ohjaus*
pyörä ei missään tapauksessa saa raja*
asennoissa takertua, vaan tällöin on
ohjausakselin kiristystä höllennettävä.
Kun ohjauslaite on tyydyttävästi tar*
kistettu, asetetaan vetosilmukka pai*
koilleen. Jos nyt tuntuu epätasaisuutta, Kuva 15. Camberkulman mittaus.
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takaa takaisin ruuvia 26615 niin että jarru*
rumpu vapautuu. Ellei tämä onnistu ilman
26615:nväkinäistä kiertämistä, höllennetään
akselitapin 26458 kiristystä hieman.

kiertämällä irti ruuvi L, kuv. 19, jarrusy*
linterissä olevasta M*venttiilistä sekä kier*
takaa tilalle varusteissa olevan kumiletkun
nippa. Kumiletku työnnetään varusteisiin
niinikään kuuluvan erikoisavaimen keskiö*Jos syystä tai toisesta on tarvis uusia

reijän läpi ja venttiili M avataan l/2 kier*
rosta sanotulla avaimella. Letku saa riip*
pua alas sopivaan astiaan. Jarrupol*
jinta liikutetaan nyt ylös ja alas pitkin
tasaisin vedoin. Silloin letkusta virtaa
öljyä ja ilmaa. Kun ilma on koko*
naan loppunut ja vain öljyä enään
valuu putkesta, suljetaan venttiili, letku
kierretään irti ja ruuvi L paikoilleen.
Samaten menetellään kussakin jarrusi*

Kuva 16. Casterkulma. linterissä. Säiliön öljytaso ei tämän
tarkistuksen kestäessä saa missään ta*
pauksessa aleta niin paljoa että pääsi*
linteri paljastuu, koska ilmaa silloin jäi*
leen pääsee järjestelmään.

öljy koko jarrujärjestelmään, kun esim.
pääsylinteri on ollut irroitettu, menetellään
seuraavalla tavalla: Täyttäkää öljysäiliö
jarruöljyllä ja poistakaa ilma järjestelmästä

Kuva 17.
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Kuva 18. Painesilinterin ja takapyöräjarrujen sijoitus taka=akselilla.



L M K

Kuva 19. Pyörän jarrusilinteri

VIAT JARRUTUSJÄRJESTELMÄSSÄ JA NIIDEN
POISTAMINEN.

Huono jarrutus.
Jarrupoljin voidaan painaa pohjaan ilman

mainittavaa vastusta.

syt laskemaan liikaa ja ilmaa tunkeutunut
pääpainesilinteriin. Jos kyseessä on vuoto,
on vuotokohta otettava selville ja korjat*
tava. Jos taas öljytaso on liian alhainen,
täytetään säiliö oikeaan tasoon ja ilma pois*
tetaan järjestelmästä edellä selostetulla ta=
valla.

Tämä voi johtua useista seikoista:
1. Jarrukenkien ja =rumpujen liikaväljyys.

Painamalla jarrupolkimen nopeasti alas usei*
ta kertoja perätysten ja pitämällä sen sit*
ten pohjassa voi todeta, johtuuko huono
jarrutus jarrukenkien ja *rumpujen liika*
väljyydestä. Jos jarrutusteho lisääntyy joka
poljennalla, voi olla varma siitä että näin
on asia. Selitys on seuraava: Kun jarru*
poljin painetaan ensi kertaa pohjaan, vai*
kuttaa vain jarrukenkien ja rumpujen väli*
nen liikkumavara. Työnnettäessä poljinta
useat kerrat perätysten nopeasti alas toi*
mii pääpainesilinteri tavallisena pumppuna
painaen öljyä nopeassa tahdissa putkistoon
ja estäen täten jarrukenkien välisen jousen
ehtimästä vetää nämä takaisin.

J. Vuotp. Tämä voi esiintyä jossakin
seuraavista kohdista:
a. Jossakin putkien tai taipuisain letkujen

liitekohdassa. Tarkastakaa johdosto
huolellisesti ja katsokaa, että kaikki
voidepidikkeet ja kierreliitokset ovat
kunnollisesti kiristetyt.

b. Pyörien silintereissä.
Silinterit tarkastetaan. Tällöin irroite*
taan ensin pyörät ja sitten suojushyl*
syt N ja O (kts. kuv. 19). Jos näiden
takana havaitaan runsaasti ohuenlaista
öljyä, on silinterien tiivisteissä ilmei*
sesti jokin vika. Pyöräsilinterit on sen*

takia avattava ja sanotut tiivisteet uusit*
tava. Katsokaa samalla tarkoin, ettei
likaa tai tomua pääse silintereihin.
Tämä on erinomaisen tärkeää, ja sa*

moin on varottava käyttämästä osien

2. Ilmaa jarrutusjärjestelmässä. Tämä il*
menee siten, että jarrupoljin tuntuu jousta*
van kun sitä painetaan. Syynä voi olla
vuoto järjestelmässä tai huono tarkastus,
kun edellisellä kerralla tarkistettaessa ilma
poistettiin, jolloin säiliön öljytaso oli pääs*

Vika korjataan tarkistamalla jarrukenkien
ja rumpujen välinen liikkumavara.

puhdistukseen muuta nestettä kuin jär*
jestelmään tarkoitettua öljyä.
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c. Pääpainesilinterissä. nyt kiinni tai jokin pyöräsilinterin män*
nistä juuttunut.Ellei vuotoa voida todeta muualla, on

pääpainesilinteri tarkastettava. Tämä
tapahtuu siten, että ensin irroitetaan
kaikki putkiliitokset. Pääpainesilinte*
rin kolme kiinnitysruuvia kierretään
irti, silinteri otetaan ulos ja tutkitaan.

Tämä korjataan irroittamalla se pyörä,
jonka jarru ei toimi, ja poistamalla jousi
26463 kuv. 18 jarrukenkien väliltä. Kun
tämä on tehty, voidaan helposti tutkia,
missä vika on, ja puhdistaa sekä voidella
kiinnitakertuneet osat. Sinä aikana kuin
jarrukengät ovat irti, jarrupoljinta ei pidä
kajota. Se aiheuttaisi suotta vaivaa pyö*
räsilinterien mäntien ja tiivisteiden aset*
telussa.

Jos tiivisteissä tai venttiileissä on vikaa,
korjataan se.

4. Vuotava öljysäiliö. Tarkastakaa sai*
liö ja jos siinä on todettavissa vuoto,
korjatkaa se tai asettakaa tilalle uusi säiliö.

Ilma on aina pumputtava pois jarrujär*
jestelmästä, jos jokin pyöräsilmteri on ollut
irti tai putkiliitos avattuna.

Jos jarrut toimivat epätasaisesti, on syytä
epäillä, että jokin jarrukengistä on kierty*

Epätasainen jarrutus

KÄSIJARRU
Käsijarru on ulkopuolinen, vaihdelaa*

tikosta ulospistävälle akselille kiinnitet*
tyyn rumpuun vaikuttava jarru.
Tarkistus (kuv. 20).

Ensin asetetaan jarrunauha 11 tarkis*
tusruuvin 10 avulla jarrun vanteelle si*
ten, että jarrupinnan ja rummun väliä
jää I—21 —2 mm. Kun tarkistus on suori*
tettu, lukitaan ruuvi rautalangalla. Sitten
tarkistetaan vasen puolisko ruuvin 8
avulla. Tällöin pultti 6 on irroitettava
ja tarkistus tehtävä haarukalla 7. Vih*
dom tarkistetaan vasen puolisko mutterin
9 avulla. Jarrupinnan ja rummun välin
on kaikkialta oltava noin I—2 mm. Jos
pinta jollakin kohdalla koskettaa rum*

puun, on jarrunauha oiottava. Koetta*
kaa lopuksi, pyörittämällä kardaaniakse*
lia, ettei jarrupinta miltään kohdalta laa*
haa rummulla.

Kuva 20. Kytkin, vaihdelaatikko ja käsijarru.
1. Kytkinpoljin. 2. Jarrupoljin. 3. Käsijarrun tanko-

4. Vaihdetanko. 5. Irroituslaakerin voiteluputki. 6'
Pultti. 7. Haarukka. 8. Ruuvi. 9.
10. Tarkistusruuvi. 11. Jarrunauha. 12. Voimanotto

kohta (vastaava kohta on oikealla sivulla).

Pyörät ovat lautasmallia kiintovantein.
Vanteen toinen reuna on erillinen yhte*
nainen rengas. Tämä rakenne on lujempi
kuin jaettujen renkaiden, jotka murtues*
saan usein vioittavat ulkorengastakin.

Pyörät ja renkaat.
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Kumirenkaiden asentamista ja irtiottoa var*

ten seuraa mukana rengasrauta, joka samalla
on pyöräpulttiavain, ja menettely on sev*

raava:

joutuu uomaan kuv. 22 alaosan osoittamalla
tavalla. Rautaa käytetään nyt vipuna, jolla
rengas hieman taipuen nostetaan yli van
teen reunan (kuv. 23). Kun rengas on tul

Irroitettaessa lukkorengas vanteesta, kun
ilma ensin on laskettu pois, työnnetään ren*

gasraudan kärki renkaan sisäreunassa ole*
vaan kouruun kuten kuv. 22 osoittaa. Jotta
saataisiin työkalulla varma ote, työnnetään
renkaan vastakkaisella puolella olevaa osaa
sisäänpäin kumirengasta kohti niin että se

Lukkorenkaan irroitus
Kuv. 21 osoittaa renkaan asennon van

teellä, kun se on täyteen pumputtuna.

lut puoleksi yli vanteen reunan, voi sen
vaivatta nostaa pois.
Lukkorenkaan paikalleen asettaminen.

Asettakaa lukkorengas siten, että se C*
kohdassa työntyy vanteen kouruun ja van*

teen sisäreunan suoristetut kohdat A*koh*
dissa kuv. 24 osoittamaan asentoon. Työn*
takaa iso ruuvitaltta tai muu sopiva työ*
kalu kouruun B kuv. 25 ja kangotkaa
renkaan reuna ylitse vanteen uraan. Ren*

Työnnä alas lukkorenkaan puolisko
vanteeseen niin että se menee kou*
ruun asti Okohdassa ja laippaleik*

Työnnä rengasrauta laippaleikkauks
seen C ja kangota lukkorengas uo*
maan.

Kuva 24.

kauksiin A*kohdissa

Kuva 25.
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gas nakutetaan nyt vasaralla uraan aloittaen
siltä kohdalta missä, rengas lepää vanteen
reunaa vasten ja edeten toista suoristuskoh*

taa päin kuten kuv. 26 osoittaa kunnes koko
rengas on mennyt alas uomaan. Rengas hake*
utuu kohdalleen kun ilmarengas on täytetty.

Lukkorengas saa itsestään oikean
asennon pumputtaessa ilmaa kumi*
renkaaseen.

Naputa rengas alas asteittain ai
käen B*kohdasta, kuv. 25.

Kuva 26. Kuva 27.

| JOS toteatte jonkin vian tai sään-
| nöttömyyttä moottorin käynnissä,
| tutkikaa HETI häiriön syy ja pois-
I takaa se.
| Ajoissa uhrattu vähäinen kustan-
| nus tai vaiva voi säästää Teidät
| kalliilta korjausmaksuilta ja käyt-
| töhäiriön tai keskeytyksen tuotta-
| malta tappiolta, joista ette välty,
| jos moottori saa viasta huolimatta
| käydä kunnes kehittyy vakava
I vaurio.
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II

JAKSO

ALUSTAMALLIT LV 93-94-95

Bensiinimoottori DC

Kytkin ~ 31
Moottori siv. 27

Muut osat „ 34

Vaihdelaatikko „ 32

Kaasutin „ 32

Kehys „ 48

HUOM.! Tämän jakson alustamallit ovat aivan samat kuin LV 83-84-85
(Jakso I), mutta malleissa LV 93-94-95 on kansiventtiilimoottori DC
silinteritilavuudeltaan 4,1 litraa, jota seuraavassa selostamme.
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Konealusta piirros LV 93-94-95,



MOOTTORI.
Kts. myös edempänä lukua MOOTTORIUUTUUDET.

Moottori on 6*silinterinen kansiventtiili*
moottori.
Tyyppimerkki DC.

Silinterien läpimitta (3'/_")•• 88,90 mm.
Teho 75 hv.

vyttäviä yhdistelmiä. Tämä voidaan kui*
tenkin estää tuulettamalla moottorin sisusta,
jota varten venttiilinnostinontelon kannessa
on moottorin alle päättyvä poistoputki.
Tätä tietä kaasut imeytyvät ulos kampi*
kammiosta.Iskun pituus 110,00 mm.

Silinteritilavuus .. , 4,1 litr.
Puritussuhde 5,2:1

Kampiakseli.

Sytytysjärj estys 1-5-3-6-2-4

Nokka*akselilaakerien luku. 4
Puristusrenkaiden luku ( !

8") 2

Kehyslaakerien luku 7

Kampiakseli on lämpökäsiteltyä takote*
rasta. Sen vastapainot ovat taotut samasta
kappaleesta kuin akseli. Se on staattisesti
ja dynamisesti tasapainoitettu. Akseli on
seitsemän runsasmittaisen pronssisisusteisen
babbitlaakerin varassa.

Kehyslaakeripinta yhteensä.. ' 163 sm'-'

öljyrenkaiden luku ('/s" ja
Vi«") 2

Kampiakselin tarkastuksessa on katsot*
tava, että kehyslaakeri* ja kampilaakeritapit
eivät ole naarmuiset eikä niiden soikeus
yli 0,1 mm:n. Kampilaakeritapit voidaan
pyöristää sopivalla käsisorvinlaitteella. Ke*
hyslaakeritapit on hiottava. Tarkastettaessa
onko akseli suora on parasta asettaa se
V*telineeseen indikaattori keskustapin koh*
dalle. Indikaattorin osoittama tulos ei saa
ylittää 0,1 mm. Tämä mittaustapa on tar*
kempi kuin akselin asettaminen keskusrei*
istään sorvin napoihin.

Venttiilin läpimitta, lauta*
nen, imu* 46

Venttiilin läpimitta, lautanen
poisto* 43

Venttiilin liikkumavara, imu*
ja poisto*, moottorin oi*
lessa lämmin 0,20 mm.

Kaasutin, syöksy* Solex

samanlainen kuin Hesselmanmoottorin,
josta lähempi selostus on seuraavassa osas*

tossa. Sopivia voiteluöljyjä kts. piirr. II b

Kehyslaakerit.

Voitelu. (Kts. siv. 83.)

kerran 500 km. ajettua, sen jälkeen kesällä
joka 3,500—4000 km. ja talvella 1,500—

Kehyslaakerien pinta on niin suuri, että
ne kaipaavat kiristämistä hyvin harvoin.
Jos tiukennus olisi tarpeen, suoritetaan se
puhdistamalla laakerikuoret hiomapyörälle
pingoitetulla merkelikankaalla. Asetettaessa
uudet laakerit sovitetaan ne ensin tiloi*
hinsa sekä kuoret merkkausvärillä, minkä
jälkeen akseli pakotetaan kaikkiin laake*
reihin yhtaikaa.

LV 93 —4—5 moottorin painevoitelu on

ja voiteluohjeita siv. 5—6.
Uuden moottorin öljy vaihdetaan ensi

suhteissa kampikammiossa syntyy vesi* ja
bensiinikaasuja sekä rikkihappoisuutta,
jotka tiivistyttyään valuvat voiteluöljyn
sekaan ohentaen sen ja muodostaen syö*

Kampikammion tuuletus.
Bensiinimoottorille ominaisissa palamis*

Kiertokanget.

2,000 km.

Kangen yläpään holkki on puristettu kan*
keen ja kalvaimella kiinnitetty. Kierto*
kangen laakerien babbitsisus on keskipa*
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1. Kaasutin. 2. Kaasuttimen säätö. 3. Polttoainepumppu. 4. Käsipumpun vipuvarsi. 5. Pumpun ja kaa-
suttimen välinen putki. 6. Polttoaineputken ja pumpun välinen letku. 7. Jäähdytin. 8. Tuuletin. 9. Jääh*
dyttimen alaletku. 10. Jäähdyttimen yläletku. 11. Irtipoljentalaakerin voitelukohta. 12. öljynpainemit;

tarin putki. 13. Tulvintatiehyt. 14. Esilämmitystila. 15. Poistoputki. 16. Servojarrun tyhjiöpulki.

koisesti valettu ja sorvattu. Tätä laakeria
voi tiukentaa poistamalla välikkeitä. Kier*
tokanget voi lähettää Volvotehtaalle uudel*
leen valettaviksi.

Kuva 29. Moottorin vasen sivu.

Vakiomäntiin on leimattu kokoa ilmaiseva
kirjain, ylimittaisiin männän koko. Kai*
kissa männissä on lisäksi yksi* tai kaksi*
numeroinen, painon ilmoittava luku. Saman
moottorin kaikissa männissä tulee olla
sama luku. Uusia mäntiä asetettaessa on
tärkeä:

Nokka*>akseli.
Nokka*akseli on taottu, nokat karaistut

ja hiotut, laakeritapit hiotut. Kunkin nel*
jän laakeriholkin koko on erilainen ja ne
ovat puristetut laakeritiloihin kampikam*
miossa. On varottava, että hoikkien voitelu*
reiät tulevat laakeritiloihin porattujen tie*
hveiden kohdalle.

2. Älkää koskaan yrittäkö sovittaa uutta
mäntää silinteriin, joka on leikannut tai
joka ei ole pyöreä eli lieriömäinen. Silin*
terin pinta on ensin tasoitettava sileäksi
pyöritettävin hiomakivin. Silinterin
soikeus ei saa ylittää 0,01 mm. eikä sen
kartiomaisuus 0,01 mmi

1. Että mäntä on pyöreä.

Männät.

3. Mäntä sovitetaan silinterin eri kohtiin
mittalevyllä, jonka koko on mainittu
kirjan lopussa olevassa luettelossa.

Männät ovat hyvin arat ja niitä on käsi*
teltävä varoen, jotta ne eivät menettäisi
pyöreyttään. Jos mäntä on tullut soikeaksi,
voi sen alkuperäisen pyöreyden palauttaa
puunuijalla tai erikoisin ruuvipihdein.
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Ellei varastosta löydy mäntää, jolla saa*

daan oikea liikkumavara, hiotaan silinteriä
hioinakivin kunnes sovitus on oikea.

rengas asennettava siihen uraan, johon se
on sovitettu.

Männänrenkaat. Männänpultti.

Männänrenkaat ovat vakio* ja ylimittai*
sia. Näiden erottaminen toisistaan mittaa*
maila on erinomaisen vaikea, ja sen takia
on paras pitää ne varastossa tarkoin eril*
lään toisistaan. Ne sovitetaan uriinsa luet*
telossa mainituin väljyysrajoin. Jos ren*

kaan sovitus on liian kireä, hiotaan sitä
keveästi hiomapyörälle kiinnitetyllä keski*
hienolla merkelikankaalla kunnes se sopii.
Päiden väliä ei tarvitse tarkistaa jos käy*
tetään rengasta, jonka ylimitta on oikea,
mutta on silti tarkoin katsottava että väli
on oikea. Renkaita asetettaessa on män*
nän urien oltava vapaat noesta ja liasta, ja

Tämä pultti ei liiku männässä vaan kierto*
kangen hoikissa. Se ei ole mäntään lukittu,
mutta lukkojouset estävät sen koskemasta
silinterin seinämään. Männänpultti sovi*
tetaan mäntään peukalolla painaen ja kier*
tokangen hoikkiin kevyesti työntämällä. Jos
sovitus mäntään on liian kireä, muuttaa
mäntä lämmitessään muotoa ja leikkaa.
Liian tiukka sovitus hoikkiin panee pultin
liikkumaan männässä, mikä piankin syn*
nyttää nakutusta. Myöskin voi sattua, että
pultti takertuu sekä mäntään että hoikkiin,
jolloin holkki pääsee liikkumaan kierto*
kangessa aiheuttaen nakutusta.

kiinnityskohta kehyksessä. 33. Pitmanvarsi. 34. Kiristyssilmukka. 35. Öljyntäyttöaukko

20. Sytytyspuola. 21. Virranjakaja. 22. Käynnistysmoottori. 23. Käynnistyskytkimen tilapäiskiinnike.
24. Generaattori. 25. Kampikammiotuuletuksen poistoputki. 26. Jarruakselin tuki. 27. öljysuodatin.
28. Ohjaustangon putki. 29. Kytkinpoljin. 30. Jarrupoljin. 31. Käsijarrun tanko. 32. Ohjauskierukan

Kuva 30. Moottorin oikea sivu
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siaan vasten. Tämän kokeen aikana venttii*
linkara ei saa holkkua liikaa ohjaimessa.

Venttiilinnostimet, tangot ja vipuvarret.

Venttiilinnostimissa on lautanen jakoske*
tuspinta nokkaa vasten hiottu kartioksi,
jonka keskeen on hiottu pieni taso. Nos*
tm on keskiasennossa nokan kohdalla ja
liikkuu sillassa. Sillat ovat pultein kiinni*
tetyt lohkoon ja kukin niistä ohjaa neljää
nostinta. Nostimen sisässä on teräskuula,
johon nostintanko tukee. Nostimen tulee
liikkua moitteettomasti ohjaimessaan ja han*
kauspinnan nokkaan nähden olla ihan suo*

rassa. Hankauspinta ei saa olla kulunut,
sillä silloin syntyy nakutusta.

Nostintangot ovat putkia, joissa han*
kauskohdissa on karaistu täyte. Tanko*
jen tulee olla täysin suorat. Asennet*
taessa on muistettava pohjassa oleva kuula
ja varottava, että kaksi kuulaa ei joudu
samaan nostimeen.

Kuva 31. Venttiilien tarkistus.
1. Mittalevy.

Venttiilit.

Tarkastettaessa venttiilejä on katsottava,
että tiivistyspinnat eivät ole naarmuiset tai
palaneet eivätkä lautaset karsaat. Tarpeen
tullen venttiilit on uudelleen hiottava
venttiilinhiontakoneessa. Saman tien ne
puhdistetaan noesta jakoksiutumasta. Vent*
tiilien ja niiden ohjaimien välinen liikku*
mavara tarkastetaan ja jos se on liian
väljä, uusitaan ohjaimet, mahdollisesti myös*
kin venttiilit.

Vipuvarsissa on pronssiholkit ja ne ovat
laakeroidut vipuvarren akselille. Näiden
kuluminen on aivan vähäinen onton akse*
lm kautta tulevan voitelun takia. Holk*
kien ulkosivuilla on voitelujuova. Jos hoi*
kista vipuvarren kuulaniveleen kulkeva
voitelutiehyt olisi tukossa, puristetaan
holkki irti, voitelujuova puhdistetaan ja
vipuvarren öljytiehyt perataan. Voitelu
ulottuu nostintangonkin puoleiseen kuula*
niveleen porattua kanavaa myöten. Vent*
tiilinvastainen hankauspinta on karaistu.
Jos tämä on kulunut, ei venttiilin liikku*
mavaraa voida tarkastaa, vaan vipuvarsi on
uusittava. Kulumispinnan hiominen onnis*
tuu harvoin, koska sen karaistu pinta hiou*
tuu pois ja kuluminen siitä vain yltyy.

VenttiilUistukat.
Liian väljä venttiilin istukka tiivistää

ajanoloon huonosti. Istukan leveys on sen
takia kavennettava luettelossa mainittuun
mittaan erikoisella jyrsimellä. Tärkeä seikka
on, että istukka ja ohjain ovat samakes*
kiöiset. Tämän voi mitata erikoisella indi*
kaattorilla tai uudella venttiilillä, jonka
istukan ympäri on lyijykynällä tehty vaa*

kasuoria piirtoja. Venttiili työnnetään
tilaansa ja kierretään ympäri hyvin kevyesti
painaen. Lyijykynäpiirrot osoittavat täi*
löin, ovatko kosketuspinnat tasaisesti toi*

Venttiilijouset.
On hyvin tärkeää, että jousilla on täysi

pontevuus ja että käytetään vain alkupe*
räisiä jousia, jotka kestävät niitä rasittavan
suuren kuormituksen. Jouset on asetettava
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mitä huolellisimmin. Poistakaa lika ja noki
tarkoin jousitiloista ja tarkastakaa, että jousi*
levyt ja lukkolevyt eivät ole mitenkään vial*
liset. Käyttäkää kunnollisia jousipihtejä
venttiilejä irroittaessanne ja asentaessanne.

pulttien reiät ovat pitkulaiset, joten gene*
raattoria voidaan siirtää sivuttain alemman
pultin toimiessa akselina. Jos ketjua kiris*
tetään liikaa, syntyy surinaa, joka kasvaa
moottorin nopeuden mukaan. Tarkistuk*
sen jälkeen pultit kiristetään uudelleen.

Venttiilien liikkumavara.
Tietty väljyys on tarpeen, jotta venttiili

todella varmasti kävisi tiiviisti istukkaansa.
Tämä vara ei saa olla liian pieni, sillä vent*
tiili ei silloin tiivistä, vaan vaikeuttaa käyn*
nistystä, polttaa tiivistyspinnat j. n. e. Liika*
väljyys toisaalta päästää venttiilit lyömään
liian syvälle istukkoihinsa, jolloin ei syn*
nykään laskettua aukkoa. Väljyys mitataan
venttiilin ja vipuvarren välistä karaistulla
teräslevyllä, jonka mitat ovat luettelossa.
Moottorin tulee olla ajolämmin ja työ suo*

ritetaan helpoimmin kuv. 31 mukaan moot*
torin käydessä tyhjää. Uudessa moottorissa
sekä venttiilien hiomisen jälkeen on liikku*
mavara tarkastettava ja tarpeen tullen tar*
kistettava noin 500 km. ajon jälkeen, sillä
venttiilit lyöttyvät istukkoihin ja vara pie*
nenee liikaa. Silinterien kansipulttien kiris*
tys muuttaa liikkumavaran.

Ajoittainen tarkastelu.

Joka päivä:
1. Tarkastakaa kampikammion öljytaso.

Täyttäkää öljyä jos tarve vaatii. Öljy*
taso on tarkastettava moottorin seisot*
tua paikallaan jonkin aikaa, jotta öljy
ehtisi valua altaaseen moottorin osista
ja kanavista. On myöskin opittava,
miten öljytaso näkyy mittapuikosta heti
moottorin pysähdyttyä, jotta voisi no*

peasti päätellä, onko öljyn lisääminen
tarpeen.

Joka 800 km.:
1. Kiristäkää silinterikannen ja poistoput*

ken pultit. Ne väljistyvät hieman ja
tiivisteet puristuvat kokoon kuumene*
misien johdosta.

2. Tarkastakaa venttiilien liikkumavara.

Jakopään hammasrattaiden asetus on
selitetty siv. B—9.8 —9. Näitä pyöriä yhdistävä
ketju kaipaa harvoin tarkistusta. Jos se
on höltynyt, kiristetään se irroittamalla

Jakopäälaite.

Kuva 32. Silinterien kansipulttien kiristyskaava.
ensin ne kolme pulttia, jotka kiinnittää
vät generaattorin aluslevyynsä. Ylempien

KYTKIN.
(Piirr. V.)

2. Tarkastakaa polkimen liikkumavara.

Joka 800 km.:
Ajoittainen tarkastus ja voitelu.Sen lisäksi, mitä kytkimestä on mainittu

siv. 13, on huomattava, että kitkapäällys*
teet ovat erinomaisen arat. Käsissä oleva
rasva riittää tekemään kitkan epätasaiseksi.
Niitä ei sen takia pidä käsin kajota. ÄU

kää milloinkaan ruiskuttako lamellille öljyä
tai petroolia.

3. Tarkastakaa että kytkin irroittaa kun*
nollisesti ja että se ei hankaa.

1. Voidelkaa irtikytkentälaakeri, poljinak*
seli ja silmukat. Kts. voiteluohjetta
piirr. II b.
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VAIHDELAATIKKO.
(Piirros V.)

Mallien LV 93—94—95 vaihdelaatikot
ovat mitoiltaan tukevammat kuin LV 83—

84 - 85, mutta muuten rakenteeltaan ja väli*
tyksiltään yhtäläiset.

jonka juoksevuus on oikea. Vaihdettaessa
ohut öljy paksumpaan tai päinvastoin laa*
tikko puhdistetaan tarkoin ja huuhdellaan
paloöljyllä pois mahdolliset hiukkaset ja
kiinteä lika, jotka voisivat pilata sekä laa*
kerit että rattaat. Ei pidä käyttää liian pak*
sua öljyä, koska se tekee vaihtamisen kan*
keaksi ja siruja voi helposti lohjeta rattaista
tärvellen laatikon.

Huo lto*ohjeita.
Kun vaihdelaatikko irroitetaan, on kar*

daaniakseli ensin kytkettävä irti. Vaihde*
laatikkoa on tuettava esim. väkivivulla ir*
roitettaessa kytkinvaippaa vauhtipyörän
suojuksesta. Tämän jälkeen sitä vedetään
taaksepäin, kunnes se on irti lamellista,
ennenkuin sen saa laskea alas. Ellei näin
menetellä, saattaa primäriakselin laakeritappi
helposti vääntyä tahi lamelli vioittua.

Ajoittaiset tarkastukset.

Joka 2,000 km.:
1. Tutkikaa öljy. Lisätkää tarpeen vaati*

essa.
Rulla" ja kuulalaakerien puhdistus. 2. Tutkikaa vuotaako vaihdelaatikko.

3. Varmistukaa, että vaihdelaatikon uiko*
pultit ovat kaikki kireässä.

Näiden ja varsinkin kuulalaakerien puh*
distus on tehtävä mitä suurimmalla huolella.
Laakerin on liottava puhtaassa bensiinissä
noin V 2tuntia, jotta vanha rasva liukenisi
ja tyystin irtaantuisi. Pyörittäkää laakeria
kylvyssä jotta lika heltiäisi. Sitten laakeri
puhalletaan kuivaksi paineilmalla. Älkää
antako ilmavirran pyörittää laakeria. Kuu*
lat ja niiden urat näet vioittuvat hyvin
helposti jos laakeri saa voiteetta pyöriä no*

peasti.

Kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä):
1. Laskekaa öljy pois, huuhdelkaa laatikko

ja täyttäkää uudella öljyllä noudattaen
piirroksen II b. voiteluohjeita.

2. Ajakaa takapyörät koholla kaikilla eri
vaihteilla jarrut kireinä ja löyhinä ja
kuunnelkaa, pitävätkö rattaat erikoisen
kovaa ääntä. Jos jokin vaihde on liian
äänekäs, on vaihdelaatikko pikimmiten
otettava irti ja laitettava. Laitosten vä*
liset ajoajat riippuvat suuresti ajojen
laadusta. Tarkan kilometriluvun mää*
rääminen ei ole helppo, vaan siihen on
kokemus paras ohje. Selvä on kuiten*
kin, että tulee halvemmaksi tarkastaa
vaihdelaatikko usein kuin ajaa kunnes
se menee rikki.

Puhdistus on uudistettava useita kertoja
ellei laakeri muuten täysin puhdistu. Tar*
kastakaa huolellisesti kuulat ja urat sekä
kuulapidike. Laakeria ei saa pyörittää, ellei
se ole voideltu ohuella moottoriöljyllä.

Voitelu.
Vaihdelaatikko voidellaan voitelukaavan

piirroksen II b. mukaan hyvällä öljyllä,

Malleissa LV 93—94—95 ja B 10—11
on Solex syöksykaasutin, jossa on n. k.
pakkaskäynnistin. Imuputkiliitoksessa on

KAASUTIN.

siivilä, joka on ajoittain puhdistettava. Siitä
polttoaine kulkee neulaventtiilin lävitse,
joka uimurin avulla määrää uimurikam*

(Kuv. 33 ja 34).
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Kuva 33 ja 34. Kaasutin.
A. Päähajoittimen hattu. B. Ilmakellon mutteri. C. Läppäakseli. c. Käynnistysventtiili. d. Käynnistys?
venttiilin aukko. G. Päähajoitin. Ga. Käynnistimen ilmasuutin. Gs. Käynnistimen bensiinisuutin.
g. Tyhjäkäyntisuutin. H. Kaasuttimen laippa. K. Kaularengas. N. Kiihdytyspumpun säätöruuvi.
O. Uimurikammio. p. Pumpunmäntä. R. Ilmakello. r. Pumpun jousi. t. Päähajoittimen pidike. V. Läppä.

W. Tyhjäkäynnin tarkistus, m—n. Bensiinitaso

mion polttoainetason. Porattuja kanavia
myöten polttoaine etenee päähajoittimeen
ja tyhjäkäyntihajoittimeen. Tyhjäkäynti*
seoksen ilmantulo voidaan tarkistaa uiko*
puolisella ruuvilla. Päähajoitin on siten
laskettu, että siirtyminen tyhjäkäynnistä
kuormitukselle on päähajoittimen ynnä
kiihdytyspumpun ja tämän hajoittimen
avulla täysin tasainen. Ilmakartio ja eri
hajoittimet ovat tarkoin kokeillut ja on
tuskin luultavaa, että näiden muuttamisesta
olisi mitään etua moottorin tehon alene*
matta. Kylmäkäynnistyslaitetta voi verrata
esikaasuttimeen, joka alkaa toimia vain
kun kuristinnasta vedetään ulos. Kuris*
tinta varsinaisessa mielessä ei ole, mutta
kun kojelaudan »choke»*nasta vedetään
ulos, avautuu tästä apukaasuttimesta kaa*
suttimen läpän alla olevaan menoputkeen
johtava tiehyt. Tästä johtuen läpän on
oltava kokonaan suljettu jos apukaasutti*
mesta halutaan täysi teho. Pakkaskäynnis*
timen ilmasuutin on siten suunniteltu, että
se suuremmassa vauhdissa antaa laihemman
kaasuseoksen. Tämä laite estää kaasutti*
men tulvehtimasta liikaa kuristettaessa.

Huoltosohjeita.

1. Tyhjäkäyntinopeuden tarkistus: Jos
moottori pyrkii pysähtelemään tai käy
liian vinhasti, säädetään tämä Z*ruu*
villa, kuva 34, joka sijaitsee kaasuläpän
vipuvarrella ja määrää läpän sulkuasen*
non. Jos moottorin kierroslukua on
lisättävä, kierretään sitä sisään, alen*
nettaessa taas ulospäin.

2. Tyhjäkäynti*ilman tarkistus: Kaasutti*
men tyhjäkäyntihajoitin on siten va*

littu, että sillä saadaan paras tyhjäkäynti.
Jos moottori käy tyhjää epätasaisesti,
tarkistetaan tämä tyhjäkäyntihajoittimen
lisäilman säätöruuvilla. Tämä ruuvi on
kaasuttimen alaosan kyljessä. Kiertä*
kää sitä ensin sisään, kunnes moottorin
vauhti hiljenee, ja sitten ulos kunnes
vauhti on tasainen. Väliin sattuu, että
moottorin kierrosluku tulee liian suu*

reksi tämän tarkistuksen jälkeen. Täi*
löin säätö tapahtuu edellisen kohdan
(l) mukaan.
Ennen kaasuttimen tarkistuksia syty
tyksen on toimittava täydellisesti.
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Katsokaa ettei tyhjäkäyntihajoitin ole
tukossa.

peetonta käyttää pakkaskäynnistintä, jos
moottori ajoon lähdettäessä on kyllin läm*
min.3. Pakkaskäynnistimen ohjauslaitteen tar*

kistus: Kuristus (choke)*ohjaimen tulee
olla tarkistettu niin että kun nasta on
painettu pohjaan, kaasuttimen vipuvarsi
on toisessa raja*asennossa, ja kun se
vedetään ulos, vipuvarren tulee siirtyä
toiseen ääriasentoon.

Esilämmitys.

Jotta moottori lämpiäisi nopeammin ja
polttoainetta säästyisi, on siinä imukaasu*
jen lämmityslaite. Imu* ja poistoputket
ovat siten yhdistetyt, että imukaasut kul*
kevät lämmiten läpi imuputken erään koh*
dan, jonka poistokaasut ovat lämmittäneet.
Lämmitys säädetään käsin kojelaudassa ole*
vasta nastasta. Käynnistettäessä kylmää
moottoria nasta vedetään ulos, jolloin läppä
aukeaa kokonaan, sekä työnnetään vähin
erin sisään mikäli tarpeellista sitä mukaa
kuin moottori lämpiää.

4. Kiihdytyspumpun puhdistus: Voidaan
tarkastaa, toimiiko kiihdytyspumppu
irroittamalla ilmakello ja avaamalla
läppä nopeasti useat kerrat perättäin.
Silloin voi nähdä, ruiskuaako poltto*
aine kaasuttimen menoputkeen voimak*
kaana suihkuna. Ellei se ruiskua, ja
moottorin kiihtyväisyys on melko
heikko, täytyy kiihdytyspumppu irroit*
taa. Siihen pääsee käsiksi kun kaasut*
timen yläosa ensin otetaan irti. Kiih*
dyttimen suutin perataan ja puhalletaan
puhtaaksi paineilmalla, ja kaikki Hik*
kuvat osat tutkitaan tarkoin.

Ajoittaiset tarkastukset.

Joka 2,000 km.:

3. Katsokaa että imuputken laipat ovat
hyvin kiristetyt ja tiiviit. Imuputken
vuodot lisäävät polttoaineen kulutusta.

1. Tarkastakaa bensiinijohdot ja liitokset.
2. Tarkastakaa kaasuttimen tarkistukset.

Käynnistys ja lämmitys. Ajajan ei tar*
vitse pannessaan kylmän moottorin käyn*
tim tehdä muuta kuin kytkeä yhteen pak*
kaskäynnistin vetämällä vetonasta ulos niin
pitkälle kuin se tulee ja painaa käynnis*
tintä. Kaasupoljinta ja käsikaasua ei saa
lainkaan kajota. Moottorin lähdettyä
käyntiin pakkaskäynnistimen on annettava
olla kytkettynä kunnes moottori on päässyt
normaaliseen ajolämpöön. Silloin nasta
työnnetään kokonaan sisään. Vetonastaa ei
saa pitää missään väliasennossa. On tar*

4. Katsokaa että poistoputken laipat ovat
hyvin kiristetyt ja tiiviit. Poistoputken
vuodot aiheuttavat kaasumyrkytyksen.

5. Puhdistakaa polttoainepumpun siivilä
ja suodatinkammio.

Kahdesti vuodessa:

säiliö puhtaaksi.

1. Irroittakaa ja puhdistakaa kaasutin.
2. Tyhjentäkää ja huuhdelkaa polttoaine*

MUUT OSAT.
sään soveltuvat myös LV 83—84—85* mal*
lien hoitoon.

Edellisessä olemme selostaneet LV 93—

94-95 mallisten moottorien ja alustojen
sellaiset kohdat, jotka eroavat tämän kir*
jan ensimmäisessä jaksossa käsitellyistä LV
83—84—85. Täydennyksenä annamme vielä
eräiden muiden osien suhteen huolto*, tar*
kastus* ja voiteluohjeita, jotka pääpiirteis*

Kardaaniakselit ja «nivelet. (Kts. Siv 15).
Kaksi kardaaniakselia ja kolme niveltä

siirtävät voiman vaihdelaatikosta taka*akse*
liin. Taka*akselin etumaisessa nivelessä
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on liukujatkos, jonka avulla akselin pituus laan otettava irti, jotta kuoret ja neulat tuli*
sopeutuu taka*akselin eri liikkeistä johtu* sivat takaisin entisiin asentoihinsa. Älkää
viin tukilaakerin ja taka*akselin välin vaih* käyttäkö laakerikuorten irroitukseen ja kiin*
teluihin. Akselit ja nivelet ovat keskenään nitykseen rautavasaraa vaan kevyttä nahka*

Kuva 35. Kardaaninivel.
A. Laippa. B. Risti. C. tuppilo. D. Kiilasakseli. E. Neulalaakeri.
F. öljysäiliö. G. öljytiivistin. H. Neulalaakerin voidenipan kiinnike. J. Vois
telutiehyt. K. Varoventtiili. L. Kiilasakselin voidenipan kiinnike. M. Kiila?

akselin tiiviste.

tai lyijyvasaraa. Asennettaessa laakerit on
hyvin voideltava. Joka nivelessä on voi*
denippa, joka sijaitsee ristissä ja jakaa voi*
teluaineen kaikkiin neljään laakeriin. Kiila*
akselissa on erikoinen voidenippa. Rasvaa
ei pidä käyttää.

staattisessa ja dynamisessa tasapainossa,
joten niitä ei saa missään suhteessa muut*
taa tai korjailla. Kulunut tai särkynyt
kardaaniakseli tai nivel on kokonaisuudes*
saan uusittava. Vain neulalaakerit voidaan
nivelristin kera uusia erikseen.

Tukilaakeri on asennettu vain yläreu*
nastaan kehykseen kiinnitettyyn peltiin.
Tukilaakerikotelo on valurautaa ja itsekes*
kittyvän kuulalaakerin ulkorenkaan sovi*
tuksen kotelossa on oltava sangen höllä
jotta sitä voi työntää akselin suuntaan
ilman varsin suurta vastusta. Tukilaakeri
voidellaan piirr. II b. olevien ohjeiden
mukaan.

Huolto-ohjeita.

Ennen kuin kardaaniakselin kiila*akseli
vedetään ulos rihlatuppilostaan, on katsot*
tava että nuolet, jotka osottavat näiden
välisen oikean asennon, ovat näkyvissä.
Muuten sekä kiila*akseliin että tuppiloon
on tehtävä merkit, jotta ne osataan kiin*
nittää takaisin samaan asentoon. Tämä
seikka on erinomaisen tärkeä, sillä kardaani*
akseli kokonaisuudessaan on tasapainoi*
tettu liukujatkos tähän määräasentoon ja
voisi helposti syntyä värinää jos se asen*

nettaisiin muuhun asentoon. Kun neula=
laakerit hajoitetaan puhdistusta ja tarkas*
tusta varten, on vain yksi laakeri kerral*

Tukilaakeri. (Kuva 10).

Voitelu.

kaisesti.
Voidelkaa piirr. II b. voitelukaavan mu*
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Ajoittainen tarkastus. voidaan tarkistaa akselinsuuntaisesti. Pieni
vetoratas on asennettu tuppiloon, joka vuo*

rostaan on kierteitetty pidikkeen kaulaan.
Tätä tuppiloa kiertämällä pienen ja ison
vetorattaan välinen suhde voidaan säätää
ja hammaspuristus asettaa halutun kireäksi.

Joka 2,000 km.:
1. Voidelkaa tukilaakeri, liukujatkokset ja

kardaaninivelet piirr. II b. voitelukaa*
vaa noudattaen.

2. Tarkastakaa että kaikki laippapultit
ovat hyvin kiristetyt ja varmistetut.

3. Tarkastakaa että kardaaninivelissä ei
ole lainkaan liikkumavaraa.

Huolto-ohjeita.

Taka-akseli. (Vrt. siv. 3).
Banjomainen silta on teräsvalua. Rat*

taiden muoto selviää piirroksesta 111. Tasaus*
pyörästö ja pienen vetorattaan akseli ovat
asennetut pidikkeeseen, joka vuorostaan
on ruuvein kiinnitetty siltaan laipalla. Koko
laite voidaan irroittaa yhtenä kappaleena
kun akselit ensin on vedetty ulos ja kar*
daaniakseli otettu irti. Tasauspyörästön
kotelo, joka on kahtia jaettu, sisältää kaksi
sivuratasta sekä neljä tasausratasta. Kai*
kissa rattaissa on vaihdettavat kulutinlevyt
rattaiden ja vaipan välissä. Iso vetoratas
on kiinnitetty tasauspyörästön koteloon
pultilla. On oltava erinomaisen tarkka,
että iso vetoratas ei ole koteloon nähden
karsas. Se synnyttäisi ajoittain soivan väli*
tyksen. Tasauspyörästön koteloa kannat*
tavain kartiomaisten rullalaakerien hankaus

Ison ja pienen vetorattaan hampaiden
välinen puristus on helpoin tarkistaa irroit*
tamalla ensin pidike ja kiinnittämällä se
ruuvipihtiin, minkä jälkeen hampaat pyy*
hitaan puhtaiksi molemmin puolin. Ham*
paisiin sivellään ohut mönjäkerros. Pientä
vetoratasta pyöritetään kunnes mönjätty
puristuskohta on sivutettu. Sopiva kuor*
mitus on tarpeen, jotta merkkaus tulisi selvä,
ja sen voi aikaansaada jarruttamalla esim.
sorkkaraudalla pitkin ison vetorattaan lai*
taa. Vipuvarsi saattaa olla tarpeen pienen
vetorattaan akselin pyörittämiseen. Rattaat
tarkistetaan tämän jälkeen kuv. 36 mukaan.
Käyttäkää kunnollisia avaimia laakerien ja
pienen vetorattaan tuppilon kiristykseen.
Vasara ja taltta eivät takaa työn onnistu*
mista ja tekevät väliin naarmuja rullalaa*
kerien uriin.

Voitelu.

Joka 20,000 km
1. Tarkastakaa taka*akselin öljyn taso ja

laatu. Jos se pyrkii sakenemaan, tyh*
jennetään vanha öljy pois, banjo huuh*
dellaan puhtaaksi ja uutta öljyä täyte*
tään voitelukaavan piirr. II b mukaan.

2. Tutkikaa ettei pienen vetorattaan akse*
lm tiivisteen kohdalla ole öljynvuotoa.
Vähinkin vuoto vaatii tiivisteen uusi*
misen.

4. Varmistukaa että banjon kaikki uiko*
pultit ovat tiukassa.

3. Tutkikaa vuotaako öljyä rataslaakerien
kohdalta ja tarpeen vaatiessa uusikaa
tiivisteet.

Kuva 36. Ison vetorattaan puristus.
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5. Tarkastakaa, että taka*akselin pultit
ovat kunnollisesti kiristetyt.

gon välillä. Pultti lukitaan lukkolevyllä.
Tarkistettaessa etupyörien suppeuma kuu*
lanivelpidikkeiden lukkoruuvit irroitetaan
ja tankoa kierretään kunnes saadaan haluttu
sovitus. Sitten lukkopultit kiristetään ja
lukitaan sekä tarkastetaan suppeuma.

Kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä):
1. Laskekaa pois öljy, huuhdelkaa banjo

ja täyttäkää uudella öljyllä voiteluoh*
jeen piirr. II b. mukaan.

2. Tarkastakaa holkkuuko pienen vetorat*
taan akseli liikaa. Tarkistaa tarpeen
ollen.

Joka 50,000 km

tehkää tarpeelliset korjaukset.
Irroittakaa tasauspyörästö, tarkastakaa ja

Etuakseli. (Kts. siv. 3, 4 ja 16).
Jos etuakselin pinnassa havaitaan aineen*

väsymisen merkkejä, on akseli vaihdettava
uuteen.

Etupuoli.
Kuva 38. Etuakseli ylhäältä nähtynä.

Raidetanko käsittää putken, jonka toi*
nen pää on vasempaan ja toinen oikeaan
kierteitetty, sekä kaksi kuulanivelpidikettä.

Ohjausgeometria.
Ohjausgeometrialla tarkoitetaan sitä jär*

jestelmää, jolla pyörät pysyvät halutussa
keskinäisessä asennossa ajettaessa suoraan
eteenpäin sekä kaarrettaessa. Tämän mää*
räävät ohjausvarsien pituus ja raidetanko*
jen kuulanivelten välinen suhde. Nämä
tarkastetaan seuraavin mittauksin:

Kuulatilat ovat jousipaineiset ja kiristy*
vät siten itsestään pystysuorassa suunnassa.
Jos kuula tai kuulatila kuluvat vaakasuo*
rassa suunnassa, on kuula tai kuulatilat
tahi mahdollisesti kumpaisetkin uusittava.
Kuulanivelpidikkeet lukitaan raidetangolle
pultilla, joka on kierrettävä niin tiukalle,
että kierteet eivät pääse pidemmälle ja että
mitään liikettä ei tunnu pidikkeen ja tan*

2. Mitatkaa raidetangon nivel*
kuulien ja jarrukilven ly*
hyin välimatka kuv. 38 mu*

kaan. Sen on kummallakin
puolella oltava yhtä pitkä.

3. Tarkastakaa ohjausvälitan*
gon etumaisen kuulan keski*
pisteen asema mittaamalla
etäisyys jousen ulkoreunaan
sekä akselin keskiviivaan
kuv. 38 mukaan ja sen kor*
keus yli joustinasennon kuv.
40 mukaan. Kaikki mitat löy*
tyvät kirjan lopussa olevasta
sisällysluettelosta.

1. Asettakaa pyörät suoraan eteenpäin.
Tarkastakaa että raidetangon kumpi*
kin pää on yhtä korkealla verrattuina
etuakselin joustinasentoihin, K kuva 40.

Kuva 37. Raidetangon kuulanivelen läpileikkaus.
1. Kuula. 2ja 3. Kuulatila. 4. Jousi. 5. Tulppa. 6. Kuulati*
lojen istukka. 7. Huoparengas. 8. Raidetangon lukkoruuvi
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Ajoittainen tarkastus.
Joka 800 km.:

1. Voidellaan kuulanivelet ja ohjauskarat
voitelukaavan piirr. II b. mukaan.

Joka 5,000 km.:
1. Tarkastakaa pyörien laakerit ja pyörien

suuntaus.
2. Tarkastakaa että olkatappi ei holku

hoikissaan.
3. Tutkikaa ovatko kaikki ohjausvarret

ja raidetanko täysin suorat. Uusikaa
vialliset osat, sillä vääristyneitä osia
oiottaessa niihin voi tulla halkeamia.

Suoristettujen ohjausosien käyttö
voi olla kohtalokasta.

Kuva 40. Ohjausvarsi ja raidetanko takaapäin.

3. Tarkastakaa raidetangon ja ohjausväli*
tangon holkunta kuulanivelissä.

Joka 2,000 km.:
1. Voidelkaa ohjauskierukka.
2. Tarkastakaa kierukan ja ohjausakselin

pitkittäinen holkunta.

Jarrut. (Kts. siv. 4ja 18.)
Jalkajarrujen voimansiirto on nestepainein

nen ja käsittää seuraavat osat: pääsilin*
terin, jossa nestepaine syntyy; pyörien
jarrusilinterit, jotka puristavat jarrukengät
vasten rumpuja; johdoston, johon kuulu*
vat kupariputket ja kumiset nestepaine*
letkut, joita myöten paine etenee pää*
silinteristä pyörien jarrusilintereihin. Pol*
jettaessa jarrupoljin alas pääsilinterin öl*
jy joutuu paineen alaiseksi. Koska öljy
ei puristu kokoon, siirtyy tämä paine
samansuuruisena kaikkiin pyöräsilinterei*
hm, joiden männät siirtävät paineen jarru*
kenkiin. Näin syntyy tasainen ja hyvin
jakautuva jarrutus. Heti kun jarrupoljin
päästetään lepoasentoonsa, herkeää paine
ja palautusjouset vetävät jarrukengät irti
rummuista.

Kuva 39. Ohjausvälitangon kuulanivelen läpileikkaus.
1. Kuula. 2ja 3. Kuulatila. 4. Jousi. 5. Tulppa.

6. Ohjausvälitanko.

Ohjausvälitangon kuulatilat ovat jousi*
paineiset. Pitäkää vara, että jouset jakuu*
latilat asennetaan oikeassa järjestyksessä.
Jos kuulat tai niiden tilat ovat kuluneet,
on ne mitä pikimmin uusittava, koska hyvä
ohjaus muuten on mahdoton.

Ohjausvälitanko. (Kuva 39).

Pääsilinteri sijaitsee öljysäiliössä, kuv.
41. Painettaessa poljin alas akseliin kiin*
nitetty vipuvarsi työntää männän sisään,
jolloin öljy puristuu ulos F*venttiilin kautta.
Männän paluuliikkeen aikana öljy ei pääse
takaisin F:n kautta vaan D*jousen kuor*
mittama venttiili kohoaa laskien öljyn vir*

1. Voidelkaa raidetanko ja ohjausväli*
tanko.

Ajoittainen tarkastus.
Joka 800 km.:

2. Tarkastakaa ohjauspyörän joutokäynti
ja tarkistakaa tarpeen vaatiessa.
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taamaan G kohdasta. Männän tultua lepo*
asentoon H*aukko paljastuu avaten suoran
yhteyden silinteristä öljytilaan jotta mah*
dollisesti loppuun käytetty öljy voitaisiin
uusia. Männän tiivistää kumikaulus, joka
sijaitsee männän sisäpuolella.

männän välillä liikkumavaraa. Ellei ole,
on poljin tarkistettava. Tarkastakaa että
jarrukengät ovat tasaisesti tarkistetut vähim*
min mahdollisin liikkumavaroin.

Jos jarrulaitteisiin on kaadettava koko*
naan uusi öljy, kierretään kannessa oleva
tulppa auki ja säiliö täytetään Volvo Eri*
koisöljyllä N:o 3 tai Lockheedin jarruöl*
jyllä N:o 5 kymmenen mm. vaille kannen
pohjasta lukien.

Pyöräin jarrusilinterit, joissa on kaksi
mäntää, sijaitsevat kenkien kärkien välissä,
jotta paine olisi samanlainen vaikka jarru*
kenkien tarkistus olisikin erilainen. Niis*
säkin on tiivistimenä kumikaulus. Pyörä*
silintereissä on venttiili, joka avataan kun
jarrulaitteista poistetaan ilma.

Putkijohdot ja letkut. öljy johdetaanpyö*
riin tulistettuja kupariputkia myöten. Put*
kistossa on paikoittain kumisia nestepaine*
letkuja jotta pyörät voisivat vapaasti liikkua.

On erinomaisen tärkeä käyttää ainoas*
taan suosittelemaamme jarrunestettä, sillä
vähäisetkin erät muita nesteitä voivat saat*
taa jarrulaitteet epäkuntoon. Tavallisin
seuraus väärästä jarrunesteestä on, että
kumikaulukset tulevat sienimäisiksi. Puh*
distakaa jarruöljyssä tai spriissä kaikki
irtiolleet osat, mutta älkää kaatako tätä
öljyä laitteisiin. Myöskään ei saa käyttääJarrulaitteiden hoito.

Kuva 41. Jarrusäiliö pääsilintereineen.

Tarkastakaa öljysäiliö joka 3,500—4,000
km ja katsokaa että öljytaso on oikea, noin
10 mm. kannen alapuolella. Varmistukaa
että palautusjousi vetää jarrukengät takai*
sin täydelleen ja että nämä liikkuvat tapeis*
saan helposti. Tutkikaa onko öljysäiliössä
sijaitsevan vipuvarren ja pääpainesilinterin

täyttöön öljyä, joka on poistettu laitteista
ilman mukana.

Ajoittaiset tarkastukset.

Joka 2,000 km.:
1. Tarkastakaa pääpainesilinterin nestetaso

ja lisätkää tarpeen vaatiessa.
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2. Voidelkaa jarruakselit ja silmukat. kammio puhdistetaan ja kuivataan ve*

destä. Vaihdettaessa venttiilejä tai nii*
den jousia kierretään tulpat irti, jouset
nostetaan ulos pienellä tikulla, esim.
tulitikulla, jonka kärjessä on hiukan
konerasvaa. Venttiili tarttuu koneras*
vaan ja voidaan nostaa ylös. Venttiili
on muuten hyvin arka ja vioittuu
helposti. Kun osat ovat irti, tarkaste*
taan ne ja vialliset uusitaan. Katsokaa
että venttiilit ja jouset joutuvat oikeaan
asentoon.

3. Katsokaa että kaikki ruuviliitokset ovat
tiiviit.

4. Tarkastakaa että kaikki putket ovat
huolellisesti kiinnitetyt, jotta ne eivät
tulisi värinästä koviksi ja murtuisi.

5. Katsokaa että letkut eivät ole kuluneet
eivätkä muulla tapaa vialla.

Värinä tekee kupariputket hauraiksi.
Elleivät ne ole hyvin kiinni, murtuvat

ne lopulta.

Bensiinipumpun huolto-ohjeita. (Vrt.
Pumppu pumppuaa ilmaa:

Suodatinkuvun tiiviste on epätiivis
tai liian höllässä tahi imujohdossa on
vuoto. Kiristäkää suodatinkupu parem*
min tai tarpeen ollen uusikaa tiiviste.
Kiristäkää putkiliitokset tai vaihtakaa
tarpeen vaatiessa tiivistysrenkaat uusiin.

siv. 10.)
Älkää hajoittako pumppua enempää kuin

että suodatinkammio saadaan irti puhdis=
tusta varten ja kiertäkää irti venttiilitulpat
kun vaihdatte venttiilin tai jousen. Laa*
jempaan irroitukseen ja asennukseen tarvi*
taan erikoistyökaluja ja tarkemmat lisäoh*
jeet.

3. Pumppu toimii mutta ei syötä polttoai
netta:

Kuva 42. Polttoainepumppu

1. Pumppu ei toimi Kun edelläolevat seikat on tutkittu
ilman tulosta, on pumppu jätettävä
huoltoaseman tai pätevän korjaamon
tutkittavaksi ja korjattavaksi.

Painetanko takertuu. Se irroitetaan
ja puhdistetaan.

2. Pumpusta ei tule polttoainetta:
Venttiilit eivät toimi. Joko ne ovat

jäätyneet tai niiden jouset painuneet
kokoon. Jäätyneet venttiilit saadaan
irti kiertämällä pumpun ympäri kuu*
maan veteen kastettu riepu. Suodatin*

Jäähdytyslaitteet. (Kts. sivu 9.)

Kokeilemalla on saatu selville, että kulu*
minen kylmässä moottorissa on noin 15
kertaa suurempi kuin lämpimässä ja joh*
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tuu syövytyksestä, jonka alemmassa lämpö*
tilassa silinterin seinämiin tiivistyvä rikki*
happoisuus saa aikaan. Siksi on tärkeä
päästä oikeaan ajolämpöön mitä pikimmin.
Paras jäähdytysveden lämpö on 70—80°.

dellaan kuulalaakerirasvalla voidenipan
kautta.

Jos tiiviste pyrkii vuotamaan, kiristetään
mutteria. Sitä ei millään muotoa saa kier=
tää tiukempaan kuin että vuoto juuri lak=
kaa ja on käytettävä sopivaa avainta eikä
vasaraa ja talttaa. Sen tiukempi kiristys
ei tiivistystä paranna, vaan akseli ja tiiviste
kuluvat suotta ja vuoto jatkuu.

Jäähdyttimen rakenteesta mainittakoon,
että sen muodostaa kahden säiliön välissä
oleva joukko pystysuoria putkia, joiden
jäähtöpintaa on lisätty liittämällä ne toi*
siinsa laipoin. Vesi kaadetaan yläsäiliöön,
jossa on kierretulppa. Pakkassäällä on

Jos mutteri on kierretty pohjaan saakka,
on pesäkkeen täyte uusittava. Tällöin jääh*

kaan pidike 7. Nyt tuuletti*
men hihna voidaan ottaa pois,
jolloin tiivistysruuviin 5 pää*
see käsiksi ja se voidaan irroit*
taa sekä panna sisään uusi tii*
viste, kunhan vanhan jätteet
on ensin poistettu. Pumpun
täytettä ei kannata uusia, jos
akseli on kulunut tai syöpy*
nyt, vaan ainoa apukeino on
tällöin uuden pumppuakselin
asennus.

dytin on ensin otettava irti.
Sitten irroitetaan pumppuak*
selin mutteri 6 ja huoparen*

Tässä yhteydessä haluamme
myös korostaa, että pumpun
akseli on pidettävä hyvin voi*
deltuna suosittamallamme voi*
deaineella. Kts. voitelukaavaa
piirr. II b.

Kuva 43. Vesipumpun läpileikkaus.
1. Vesipumpun akseli. 2. Kourupyörä. 3. Holkki. 4. Tiiviste.
5. Tiivistysruuvi. 6. Akselin mutteri. 7. Huoparenkaan pidike.

B—9. Tuulettimen hihnapyörä. 10. Lukkoruuvi.
Tuuletinhihnan tarkistus.käytettävä jäätymätöntä jäähdytysnestettä,

jollaisia on selostettu siv. 9—lo.
Varokaa vaunun lakkakiiltoa, sillä

sprii turmelee sen.

Tuulettimen hihnapyörä
käsittää kaksi puoliskoa,
joista toinen 8, kuva 43,
on kierteitetty toiselle 9.
Jos hihna on venynyt ja
alkaa luistaa, avataan
luukkuruuvia 10 ja hih*
napyörän etupuoliskoa
kierretään taempaan päin.
Ura kapenee tämän joh*
dosta ja hihna pakot*
tuu pyörän ulkoreunaan
päin. Hihnan vire ei

Vesipumppu käsittää kourupyörän ja on
kiinnitetty akseliin kartiomaisella nastalla.
Kourupyörän puoleinen akselin pää on laa*
keroitu pronssiholkkiin. Akselissa on täyte*
pesäke. Hoikin voitelee Staufer*voidekuppi.
Akselin etupää on kiilalla ja mutterilla
kiinnitetty kahteen kuulalaakeriin laakeroi*
tuun napaan. Kuulalaakerit, jotka ovat
huopatiivisteisten päätyjen suojaamat, voi*

Kuva 44. Tuuletinhih=
nan tarkistus.
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saa olla liian tiukka. Se mitataan kuvan
44 osoittamalla tavalla.

ja uusittava se tarvittaessa. Naarmui*
nen akseli pysyy epätiiviinä.

Huolto-ohjeita. 3. Voidelkaa vesipumpun tiivistin veden*
kestävällä erikoisrasvalla.Jos ruostetta ja sakkaa saa kertyä jääh*

dytyslaitteisiin, alenee niiden teho, kunnes
moottori ei lopulta saa enää riittävää jääh*
dytystä. Tämän huomaa siitä, että jääh*
dytin kiehuu rasituksissa vaikka moottori
onkin hyvin tarkistettu. Jäähdytin on täi*
löin kiehutettava puhtaaksi siv. 9 seloste*
tulla tavalla.

Joka 4,000 km.:
1. Katsokaa ettei tuulettimen hihna luista.

Ohjetta kts. siv. 41.
2. Voidelkaa tuuletinlaakeri kuulalaakeri*

rasvalla.
Kahdesti vuodessa:

Suojatkaa vaunun lakkakiiltoa, sillä
sooda tärvelee sen.

Ruostumista ehkäisevät liuokset.
Ylläviitatun ruosteen* ja sakanmuodos*

tumisen voi estää käyttämällä jäähtövedessä
ainetta, joka sekä poistaa vanhan ruosteen
että estää vastaisen ruostumisen. Tällaisia
aineita, joita tosin on käytettävä mootto*
rissa heti uudesta, ovat »C—6o» liukeneva
cutting*öljy sekä kaliumbikromaatti.

1. Alkakaa käyttää jäätymätöntä nestettä
heti kun ensi pakkasta voi odottaa.

2. Siirtykää vesijäähdytykseen vasta kun
pakkasvaaraa ei enään ole. Kiehutta*
kaa jäähdytin puhtaaksi siv. 9 olevien
ohjeiden mukaan.

Sähkölaitteet.
Sivulla 43 oleva kytkinkaava osoittaa

kaavamaisesti kaikki sähköjohdot ja lait*
teet sekä niiden keskinäisen asennon.

»C—6o» öljyä voi käyttää jäähdytysnes*
teissäkin (siv. 9—10). Litra öljyä riittää.
Se tekee liuoksen värin maitomaiseksi.
Tämän värin vähentyessä on öljyä lisättävä.

Kaliumbikromaattia saa värikaupoista ja
se on liuoitettava veteen, 0,1 kiloa 15 vesi*
litraan.

Naparuuvit on tämän tästä tarkastettava
ja kiristettävä, jotka kytkökset eivät pääse
höltymään ja synnyttämään oikosulkuja.
Samoin johdot on tutkittava, jottei niissä
piilevä vika pääsisi tekemään oikosulkuja.
Johtojen kiinnityksen tulee olla hyvä, jotta
kuluminen ei vikuuttaisi eristettä.

Jos ruostuminen on jo alkanut, tulee
käyttää ensi sijassa ruostetta poistavaa
ainetta. Voimme mainita »Mexo»*nimisen
valmisteen tehokkaana ja jäähdyttimelle
sekä letkuille täysin vaarattomana.

Generaattori ja latausrele.

Ajoittaiset tarkastukset.
Joka päivä:

Boschgeneraattorin jännitettä ei säädä
kolmas harja vaan rele. Tällä jännite
säätyy itsetoimivasti mukautuen pariston
lataukseen moottorin kierrosluvusta riip*
pumatta. Kun paristo on täyteen ladattu,
saattaa siten latausvirta aleta I—21 —2 ampe*

riin, mutta mitä purkautuneempi paristo
on, sitä suuremmaksi kasvaa virran voi*
makkuus, voiden pariston ollessa tyhjiin
purkautunut kohota 12—13 amperiin.
Näin ollen on selvä, että mitään pää*
telmiä lataussuhteista ei voida tehdä
pelkästään amperimittarista, kuten tapa
yleensä on, vaan käytetään tässä apuna
pientä latauksen tarkkailulamppua, jolla
näkee ainoastaan että generaattori toimii.
Todellisen tilan selvillesaamiseksi sekä jän*

Pitäkää huoli että jäähdytyslaite on täysi.
Joka 800 km.:

1. Tutkikaa että kaikki letkuliitokset ovat
tiiviit ja tarkistakaa tarpeen vaatiessa.

2. Katsokaa ettei vesipumppu vuoda. Ki*
ristäkää tiivistysruuvia mikäli tarpeel*
lista. Ellei tämä auta, pankaa pump*

puun uusi täyte. Tämän yhteydessä
on tutkittava, onko akseli leikannut,
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Kuva 45 a. Kytkentäkaava.
LV 93-94—95 ja B—lo—ll bensiinimoottorialustat.

(Hesselmanmoottorin kytkentäkaåvaa kts. siv. 78.)
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Käsisäätö on laite, jolla koko
jakaja voidaan sovittaa eri
asentoihin suhteessa mäntien
asentoon. Käsisäätöä ohja*
taan kojelaudan »TÄNDN.»*
nastasta. Vedettäessä tämä nas*

ta ulos sytytys myöhäistyy.
Sytytystä ei koskaan saa pie*
nentää muuten kuin milloin
välttämätöntä, sillä asetettaes*
sa sytytys myöhäisemmäksi
moottorin lämpö kohoaa ja
sen voima sekä kiihtyvyys
vähenevät.

Roottori sijaitsee virranjako*

Kuva 46. Generaattori.
1. Ankkuri. 2. Kollektori. 3. Napakenkä. 4. Magneettikäämi. 5. Rele

akselin päässä ja sen tulee
olla määräasennossa, jotta
suurjännitteinen virta siirtyi*
si oikeaan kaapelikytkimeen.nite että virran vahvuus ovat mitattavat

samalla kuin pariston lataustila s. o. hapon
paino tutkitaan. Jännitettä säätävä rele on
tehtaalla oikein asetettu ja sinetöity. Sen
sovitusta ei missään tapauksessa saa muut*
taa. Jos luonnollinen kuluminen tai muu
syy saattaa relen epäkuntoon, on se uusit*
tava, minkä Volvon tai Boschin edustaja
paraiten kykenee tekemään.

Roottorin yläosa on laahushiilen avulla
kosketuksessa sytytyskelasta johtavaan suur*

Generaattori on kerran vuodessa otettava
irti ja tottuneen sähkömekanikon puhdis*
dettava. Samalla tehdään tarpeelliset tar*
kistukset ja kuulalaakereihin pannaan uusi
kuulalaakerirasvapanos.

Virranjakaja. Kuv. 47.

Pariston suhteen on tarkka selostus siv.
12—13.

Virranjakaja sijaitsee moottorin oikealla
sivulla ja sitä käyttää nokka*akselista vino*
suuntainen akseli. Virranjakaja pyörii
myötäpäivään ja sen kierrosluku on puo*
let kampiakselin kierrosluvusta. Sen syty*
tys säätyy itsetoimivasti ja sen voi myös
asettaa käsin. Itsesäätölaite on itse jaka*
jassa ja käsittää keskipakoislaitteen, joka
määrätyn käyrän mukaan asettaa sytytyksen
aikaisemmaksi suhteessa kierroslukuun.

Kuva 47. Virranjakaja.
1. Jakajan kansi. 2. Roottori. 3. Katkoin. 4. Itse*
toimiva sytytyssäädin. 5. Kondensaattori. 6. Voi?

telurasia.
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jännitekaapeliin. Hiilen on oltava sellai*
sessa kunnossa että se tekee hyvän koske*
tuksen. Halkeama roottorissa tai jakokan*
nessa voi ohjata kipinän harhaan ja siten
aiheuttaa käyntihäiriöitä.

puhdistettava hienolla viilalla. Jos kärjet
ovat kovin palaneet, on ne uusittava.

Kondensaattori on kiinnitetty jakajan ui*
kosivuun. Sen tehtävänä on vähentää ki*
pinöintiä katkoinkärjessä. Jos siis kipi*
nöinti on ankara tai kärjet palavat hyvin
lyhyessä ajassa, on vika todennäköisesti
kondensaattorissa, joka on silloin vaihdet*
tava. Moottori voi hätätilassa toimia jon*
kin ajan ilman kondensaattoria.

Sytytystulppiin kulkevat suurjännitekaa*
pelit on kytkettävä jakajan kanteen samaan
järjestykseen kuin moottorin sytytysjärjes*

Sytytysasennon tarkistus.
Jos virranjakaja on ollut irti, asennetaan

se siten, että roottori on jakajakannen sen
kytkimen kohdalla, jonka kaapeli menee
ensi silinteriin. Ensimmäisen silinterin
mäntä on silloin yläasennossaan. Tämä
asetus suoritetaan sovittamalla vauhtipyö*
rän asteikon o*merkki vauhtipyörän suo*

juksen oikeassa kyljessä olevan tarkastus*
aukon osoitinkärjenkohdalle, kuva 49. Kun
virranjakaja on pantu paikalleen, asetetaan
vauhtipyörä 2,5 asteen kohdalle, mikä vas*

taa noin 8 mm. vauhtipyörän ulkoreunassa.
Kun kojelaudan sytytysnasta on sisään pai*
nettuna, tulee katkoinkärkien juuri katkoa
tässä asennossa. Tämän voi parhaiten
todeta tarkistuslampun avulla.

Kuva 48. Katkoin.
1. Kipinäväli. 2. Kiinteä kosketinkärki. 3. Kiinni*

tvsruuvi. 4. Säätöruuvi.

tys. Työntäkää kaapelit hyvin kytkintiloi*
hinsa.

Katkoinkärkien asetus. (Kuva 48.)
Katkoinlaite käsittää kiinteän sekä vastaa*
van liikkuvan kosketinkärjen, joista jälkim*
maiseen vaikuttaa kuusisärmäinen nokka.
Näiden kärkivälin tulee täysavoasennossa
olla luettelon mukainen. Tarkistus suori*
tetaan irroittamalla kiintokärjen lukkoruuvi
3 ja työntämällä kärkeä haluttuun suun*

taan epäkeskoruuvilla 4. Kun lukkoruuvi
3 on kiristetty, tarkastetaan kipinäväli.

Kuva 49. Tarkastusaukko.

Kärjet hapettuvat vähitellen ja käyvät
epätasaisiksi, josta aiheutuu sytytysvirheitä
ja käynnistysvaikeuksia. Kärjet on sen ta*
kia tarkastettava usein ja tarpeen tullen

Sytytystulpat.
Sytytystulppien kärjet ovat kulumiselle

alttiit ja nokeutuvat silintereissä tapahtuvan
epätäydellisen palamisen johdosta. Moot*
torin täyden tehon ja käyttötalouden kan*
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naita on mitä tärkeintä pitää sytytystulpat
huippukunnossa ja valvoa, että kipinävälit
ovat oikeat. Tämän toteamiseen ei riitä
silmämääräinen arvio, vaan on käytettävä
erikoista mittaa, jotta tarkistus pysyisi aina*
kin 0,1 mm:n rajoissa. Noen poisto on
suoritettava varoen vikuuttamasta eristettä.
Älkää käyttäkö tulppia liian pitkää aikaa,
sillä se on huonoa taloutta. Vaihdettaessa
on tärkeää käyttää oikeankokoisia tulppia,
sillä sopimattomat sytytystulpat vaikeutta*
vat käyntiinpanoa ja kuumentavat helposti
moottorin liiaksi. Kiertäkää tulpat tiukalle,
mutta ei liian kireälle. Jos vuotoa esiintyy
oikein kiristetyn sytytystulpan ympärillä,
on tiiviste vaihdettava.

mattaylös, kun moottori alkaa sytyttää,
älkääkä painako sitä alas, kun moottori
on käynnissä. Ellei tätä ohjetta now
dateta, on seurauksena vauhtipyörän
hampaitten vioittuminen.

Voitelu.
Joka 40,000 km.:

Voidelkaa akselin ulkolaakeri parilla
pisaralla moottoriöljyä.
Liikavoitelu voi olla käynnistysmoot*
torille haitallinen.

Kahdesti vuodessa:
Käyntiinpanomoottori irroitetaan ja pv*
halletaan puhtaaksi paineilmalla. Akse*
lm sisäöljytila täytetään moottoriöljyllä.

Huom.l Bendixruuvia ei
saa voidella lainkaan, sillä sil*
loin Bendixratas pian taker*
tuisi ruuviinsa ja seurauksena
olisi vaikeuksia tai pahim*
massa tapauksessa Bendixlait*

Varokkeet.

teen särkyminen.

Varokkeet ovat selostetut
siv. 11—12. Kun alustat toi*
mitetaan tehtaalta, on välilau*
taan kytketty vain kaksi varo*

kettä, nim. kojelaudan lampun

Kuva 50. Käynnistysmoottori.
1. Bendixratas. 2. Bendixjousi. 3. Ankkuri. 4. Napakenkä. 5. Mag

neettikäämi. 6. Kollektori.

H.)
Käynnistysmoottori. Kuva 50. (Vrt. siv.

ja bensiinimittarin varokkeet. Muut varok*
keet ovat muita sähkökojeita, kuten tuuli*
lasin puhdistinta, suunnannäytintä y. m.
varten. Johtoverkoston suhteen viittaam*
me eri kytkinkaavoihin, siv. 14, 43 ja 78.

Käynnistysmoottorissa on n. k. Bendix*
ratas, jonka hammasratas puristuu vauhti*
pyörän hammaskehään käyntiinpanokoske*
tinta painettaessa. Käynnistyskehä on te*
rasta ja kutistamalla kiinnitetty vauhtipyö*
rälle.

Sytytysvirran katkaisin.

VAROITUS.

Tällä sähkövirta kytketään moottorin sy*
tytyslaitteisiin ja niistä eroon. Virrankat*
kaisimessa on irtoavain. Jos katkaisin on
o*asennossa, on virta kytketty eroon, ja
avain voidaan vetää ulos. Jos avain vään*
netään l*asentoon, kytkeytyy sytytys. Kts.
kuvaa 1.

Kun useita kertoja peräkkäin yritc
tään käynnistää moottoria, on tämän
annettava kunnolla pysähtyä ennenkuin
käynnistyskosketin uudelleen painetaan
alas. Päästäkää käynnistyskosketin viipyi

Latauksen tarkastuslamppu.
Tämä sijaitsee kojelaudassa ja palaa pv*

naisena sytytyksen ollessa kytketty ilman
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että generaattori lataa eli moottorin käy*
dessä tyhjää tai vaunua vauhdin ollessa
alle 20 km. /tunn. Heti kun generaattori
alkaa ladata sammuu lamppu. Tämä lamppu
korvaa amperimittarin. Se osoittaa milloin
generaattori lataa, ja kun generaattorin
rele hoitaa latausvirran jännitteen, on vir*
tamäärän näyttäminen tarpeetonta, varsin*
kin kun useimmat näistä autoissa käyte»
tyistä halvoista mittakojeista ovat hyvin
epäluotettavia. Kts kuv. 1.

sinkin kun kyseessä on valonheittimien
lamput. Vaikkakin lamppu valaisee javaih*
tuu suurvalosta pienvaloon, ei ole varma
että se valonheittimessä käytetyn linssin
takana luo oikean eli lain määräämän him*
meän valon, ellei se täytä luettelon ehtoja.
Voitte silloin vastoin tahtoanne joutua syy*
pääksi onnettomuuteen.

Asennettaessa valonheittimeen uutta lamp*
pua on katsottava, että linssi asetetaan huo*
lella. Valonheittimet ovat näet tomutiiviit,
mutta jos linssi kiinnitetään huolimatto*
masti, pääsee niihin helposti tomua ja nii*
den valaisukyky alenee hyvinkin pian.

Käynnistyskosketin.
Tällä suljetaan pariston ja käynnistys*

moottorin välinen virta. Se ei kaipaa muuta
huolenpitoa kuin että kaapelit ovat tyydyt*
tavan kireässä. Kts. kuv. 1.

Vakiovarusteet.
Konealustat toimitetaan tehtaalta seuraa*

vin varustein: jäähdytinvaippa, konesuojus,
torpeedo ja kojelauta, valonheittimet ja
takalyhty, vararengas ilman kumeja.

Valaistus.
Valaistuksen säätö on selostettu siv 12.
Valonheittimet valaisevat joko maantie*

ajoa (kokovalo) tai kaupunki* tahi vas*

taantuloajoa (puolivalo). Niitä voisi ehkä
sopivammin kutsua suurvaloksi ja pienva*
loksi. Valon voima on kummassakin asen*

nossa melkein sama, mutta valokartion
kulma maahan nähden erilainen. Tämän
johdosta on tärkeätä, että valonheittimet
ovat oikein tarkistetut, jotta ne eivät hai*
käise vastaantulevaa ajajaa ja aiheuta on*

nettomuuksia.

Kojelaudassa on nopeus* ja matkamittari,
bensiini*, lämpö* ja öljypainemittarit, latauk*
sen tarkastuslamppu, sytytyslukko, valo*,
kaasu*, kuristus* ja sytytyssäätimet, koko*
ja puolivalojen jalkakosketin sekä koje*
laudan epäsuora valaistus.

Lisäksi varusteisiin kuuluvat seuraavat
työkalut: ilmapumppu, väkivipu ja kampi,
pyöräpulttiavain, käynnistyskampi, rasva*

ruisku, vasara, pihtiyhdistelmä, jakoavain,
sytytysavain, öljyjarrun hela*avain, öljyn*
poistoletku ja kapseliavain.

Hehkulamput on valittava noudattaen
tämän kirjan lopussa olevaa luetteloa, var*

Tarkastus* ja voiielukaava
on sivuilla 5—6.
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KEHYS.

Kuva 51

Kehyksen tarkastusmittaus

Yhteenajossa vioittuneen kehyksen voi
tarkastaa kahdella eri tavalla. Joko kehys
mitataan suoraan tai sitten tietyt pisteet
projisioidaan maahan levitetylle paperille
ja niiden asennot suhteessa toisiinsa mitä*
taan. Jälkimmäinen tapa on mukavampi,
varsinkin jos kehys on päällystän peittämä.

Kehyksen tarkastusmittaus.

väliin viiva. Jos tämä viiva kulkee kehyk*
sen etuosan keskiviivaa myöten, on kehys
suora. Ellei se kulje, on kehyksen etuosa
väärä. Kehyksen etuosan keskiviiva on
niiden kahden reiän keskivälissä, joista jääh*
dyttimen pohja kiinnitetään kehykseen. Jos
yhteenajo on vikuuttanut kehyksen taka*
osaa, vedetään keskiviiva kehyksen etuosan
keskipisteestä B ja B':n leikkauskohtaan.

Kuvan 51 osoittamat mitat saadaan siirtä*
malla mittauskohdat luodin avulla pape*
rille. Menetelkää seuraavasti:
1. Sijoittakaa vaunu puhtaalle tasaiselle

lattialle ja vetäkää käsijarru kiinni.
Asettakaa paperi vaunun alle.

Jos kolaus on osunut kehyksen keskiö*
saan, vedetään viiva kehyksen etuosan kes*
kipisteestä A ja A':n risteyskohtaan.

Oiottaessa jotakin kehyksen kohtaa se
on lämmitettävä jotta ei syntyisi halkeamia.
Jos niitä on tullut yhteenajossa, on ne pai*
kattava hitsaamalla mieluimmin sähköllä.
Jos kehyksessä keksitään vanha halkeama,
aineenväsymysrako, käydään se päästä pää*
hän. Vedetään halkeaman suuntainen viiva
ja noin 10 mm. sen päistä porataan n. 3
mmm reikä. Halkeama hakataan taltalla
pois koko pituudeltaan ja hitsataan molem*
miltä puolilta. Jos on syytä olettaa, että
jokin kehyksen kohta on suoristuksen tai
laiton jäljiltä heikontunut, on tämä kohta
vahvistettava. Vahvistuslevyt niitataan läm*
piminä, koska tällä tavalla syntyy käsityö*
kaluin helpommin hyvä tulos.

2. Siirtäkää paperille halutut pisteet kehyk*
sen kummaltakin puolen luotia käyt*
taen.

Kehyksen suoristus,

3. Siirtäkää vaunua ja mitatkaa lävistäjät
sekä vastaavat mitat lattiasta. Niiden
on 5 mm:n virherajoin oltava samat.

5. Mitatkaa Bja B'. Jos ne ovat saman*

pituiset, merkitään niidenkin leikkaus*
piste.

4. Mitatkaa A ja A*. Jos ne ovat yhtä
pitkät, tehdään merkki niiden leikkaus*
kohtaan.

B ja B', vedetään niiden leikkauspisteiden
Jos A ja A' ovat yhtä pitkät ja samoin
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111

JAKSO

ALUSTAMALLIT LV 93-HA, 94-HA, 95-HA

RAAKA ÖL JYMOOTTORI
VOLVO-HESSELMAN HA

HU OM.! Tähän jaksoon kuuluvat alustat LV 93-HA, 94-HA, 95-HA ovat aivan
samat kuin edellisessä jaksossa II käsitellyt. Eroavaisuutena on
ainoastaan moottori HA, jonka selostamiseen tässä jaksossa sen
takia rajoitutaan.
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MOOTTORIN TYÖTAPA.

VolvoHesselman on matalapainemoot*
tori, joka työskentelee öljyruiskein jasähkö*
sytytyksin ja käy raakaöljyllä.

Matalapaineella tarkoitetaan, että puris*
tussuhde ja siis paine on alhainen ja vas*

taa suunnilleen tavallisien bensiinimootto*

Kuva 52. Ilmapyörteen syntyminen silinterissä.
. Tulotiehyt. 2. Poltinpidike. 3. Mäntä. 4. Sytytystulppa. 5. Imuvent*
tiilin suojustin. 6. Imuventtiili, 7. Venttiilinohjain. 8. Poistoventtiili.

i
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rien käyttöpainetta. Dieselmoottoreissa sitä*
vastoin paineen on oltava niin korkea, että
polttoaineen syttyminen puristuslämmöstä
on ehdottoman varma.

kee osan venttiilin ja istukan väliin muo*

dostuvaa rakoa ja antaa ilmavirralle silin*
teriin nähden tangentiaalisen suunnan (kts.
kuv. 52). Imutahdin lopussa imuventtiili
sulkeutuu.Lukuunottamatta itse polttoainesyöttöä

Hesselmanmoottorin työskentelytapa on
sama kuin bensiinimoottorin, mutta kaa*
suttimen tilalla siinä on ruiskepumppu,
joka oikeana hetkenä painaa silintereihin
tarvittavan polttoainemäärän.

Puristusisku.

Puristusiskun jälkipuolellaraakaöljy ruis*
kuaa sisään pohtimista kahtena erittäin hie*
nojakoisena suihkuna ja kaasuttuu osaksi
kohdatessaan kuuman männän kauluksen.
Ilmanpyörinnän johdosta kaasuseos kulkeu*
tuu ohi sytytystulpan 4, kuv. 52, ja lähellä
puristusiskun loppua tapahtuu sytytys.

Ilman sisäänimun säätää läppä. Sen ai*
heuttama kuristus synnyttää imuputkessa
alipaineen (tyhjiön) jonka suuruus on mää*
räsuhteessa kierroslukuun jakuormitukseen.
Käyttämällä tätä alipainetta polttoaineen
ruiskemäärän säätämiseen Hesselmanmoot*
toria voidaan käyttää yhtä helposti kuin
bensiinimoottoria.

Työisku.

Tämän aikana kaasu laajenee painaen
männän alaspäin. Lähellä työiskun loppua
poistoventtiili avautuu.

Moottori on kansiventtiilimallinen jakäy
nelin tahdein seuraavasti:

Poistoisku.

Mäntä liikkuu ylöspäin ja polttokaasut
painuvat poistoputkeen. Poistoiskun lo*
pussa poistoventtiili sulkeutuu. Tämän
jälkeen samat vaiheet toistuvat, t. s. imu*
isku alkaa jälleen.

Imuisku
Mäntä liikkuu ylemmästä kuolokohdasta

alaspäin imuventtiilin auetessa. Puhdasta
ilmaa imeytyy imuputken kautta ohi imu*
venttiilin silinteriin, jossa se joutuu imu*

Polttotilan muoto.

Kuvassa 54 näkyy polttotila. Yllämai*
nitun ilman pyörimisen polttotilassa aikaan*
saa imuventtiilin suojustin, joka ulottuu
lähes puolen kehänsä ympäri, ja ilma pää*
see sisään vain toiselta puolelta silinteriä
sivuavassa suunnassa. Kiila estää venttii*
lm kiertymästä pois asennosta.

Kuva 53. Imuventtiilin suojustin

Polttoaine ruiskuaa sisään läpi poltinpi*
dikkeen 1, kuv. 54, joka sijaitsee silinterin
yläosassa sytytystulpan 5, kuv. 54, vasta*
puolella, kahtena vaakasuorana hienojakoi*
sena suihkuna noin 60° kulmassa toisiinsa
nähden.venttiilin erikoisen rakenteen avulla no*

peaan vaakasuoraan pyörintään. Venttiilin
sivussa näet on suojustin, kuv. 53, joka sul*

Silinteriseinämän suojaamiseksi poltto*
aineruiskeelta, ja jotta hienojakoinen polt*
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toaine ei tiivistyisi, mäntä on varustettu
kauluksella (6) ja kahdella uurroksella (9)

Yläasennossaan mäntä käy melkein silin
terin kannessa asti.

poltinpidikettä ja sytytystulppaa varten

Kuva 54. Polttotilan muoto.

männän kauluksessa venttiilien lautasia varten.

1. Poltinpidike. 2. Silinterilohko. 3. Männänvarsi. 4. Mäntä. 5. Syty*
tystulppa. 6. Männän kaulus. 7. Silinteri kansi. 8. Imuventtiili. 9. Pol*
tinpidikkeen ja sytytystulpan kulku*uurrokset männän kauluksessa. 10. Poistos
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MOOTTORINOSIEN SELOSTUS.

Moottori on 6*silinterinen, kansiventtii-
lein varustettu. Sen etuosassa sijaitsee
nokka*akselivälitys vaipassa, johon etu*
mainen ripustussilta on asennettu. Takaa
moottori ripustetaan tätä varten tueksi

muodostetulle vauhtipyörän suojukselle.
Silinterilohko ja kampikammio ovat yhtä
kappaletta.

Vesipumppua ja tuuletinta käyttää kam*
piakseli, ruiskepumppua, generaattoria ja

Kuva 55. Moottorin vasen puoli.
1. Sytytystulppa. 2. Generaattori. 3. Voiteluöljyn suodatin. 4. Magneetti

5. Suojuspellin pidike. 6. Poistoputki. 7. Voiteluöljyn täyttöaukko.
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Kuva 56. Moottorin oikea puoli.
1. Bensiinisäiliö. 2. Ilmanpuhdistin. 3. Ilmaläppä. 4. Tuloputki. 5
Tyhjiösäätimen tyhjiöjohto. 6. Poltinpidike. 7. Paineputki. 8. Ruiske=

pumppu. 9. Polttoainesuodatin.

magneettia taas nokka*akselivälitys ham*
masrattaiden avulla. Käynnistysmoottori
on kiinnitetty pultein vauhtipyörän suo*
jukselle.

lit siv. 59: n mukaan, koska liikkumavarat
muuten jäisivät liian pieniksi.

ei tule unohtaa jälkeenpäin asettaa venttii*

Silinterikannen pultit on kiristettävä joka
kerta kun noki on poistettu tai kansi on
muusta syystä ollut irti, vaunun ajettua
noin 500 km., jolloin silinterikannen tiiviste
on ehtinyt asettua.

Silinterikannen tiiviste on ennen paikal*
leenpanoa voideltava tavallisella vihreällä
suovalla, joka on hyvin tehokas tiivistin.

Silinterikannen pultit kiristetään siinä
järjestyksessä kuin kuv. 32 osoittaa. Kaik*
kia pultteja ei voida kiristää irroittamatta
vipuvarsisiltaa. Silinterikantta kiristettäessä

Silinterin kansi.
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retään ympäri käynnistinkammen avul*
la, ja samalla mäntien annetaan sev*

rata mukana.
Kun silinterit on hiottu, tulee asen*

taa uudet männät 0,12 mm:n liikku*
mavaroin seuraavasti: tehdään V2"
leveä, 0,12 mm:n vahvuinen, ja noin
40 sm:n pituinen tarkistuslevy. Ta*
män toiseen päähän juotetaan reiällä
varustettu messinkipalanen, siten että
levy voidaan ripustaa jousivaa'an
koukkuun. Mäntä ja silinterin sei*
nämä pyyhitään täysin kuiviksi ja
mäntä työnnetään silinteriin yhfaikaa
levyn kanssa. Nyt mäntää pidetään
alallaan ja tarkistuslevy vedetään ulos
jousivaa'alla, jonka tällöin on osoi*
tettava 4—6 kiloa.

Männäntapin sovituksen mäntään
on oltava sellainen, että tappi voi*
daan käden iskulla lyödä mäntään.
Jos sovitus on liian kireä, saattavat
männät menettää pyöreytensä.

Huom.! Mäntää ei missään nimessä

Kuva 57. Moottorin läpileikkaus.
saa hioa tai sorvata, vaan tarpeen tul*
len silinteripintaa on muokattava.

Männät.

Männät ovat kevytmetallia ja varustetut
yläpäässä kauluksella, joka suojaa koko
palamistilaa ja jossa on kaksi uurrosta
polttimen ja sytytystulpan tiloja varten
(kuv. 58). Kun mäntä asennetaan, on isom*
man uurroksen oltava sytytystulpan puo*
lella eli moottorin vasemmalla puolella.
Männissä on neljä uraa renkaita varten.
Kaksi ylempää ovat tavallisia uria, mutta
kahden alemman pohjassa on läpi seinä*
män porattuja reikiä voiteluöljyä varten.

Kun kiertokankien laakerikannet on ir*
roitettu, voidaan männät poistaa vetämällä
ne silintereistä ja siirtämällä kampikam*
mion vasemmalle puolelle, niin että ne
tulevat alas kampiakselin vastapainoissa
oleviin uurroksiin. Sitten kampiakselia kier* Kuva 58. Mäntä
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Männänrenkaat. kiertokankeen. Sen luonnollista kulumista
voidaan korvata poistamalla yksi tai useam*

pi kiertokangen ja laakerikannen välinen
ohut välilevy. Samalla laakerin tietenkin
on syövyttävä uudelleen. On varottava,
että teräviä särmiä ei ole missään kohdassa
laakeria: ne voisivat näet puhkaista öljy*
kalvon, jolloin laakeri sulaisi. Kiertokan*
kea tai laakerikantta ei millään muotoa saa
viilata.

Männässä on neljä rengasta, joistakaksi
ylempää ovat tavallisia puristusrenkaita ja
alemmat kaksi öljyrenkaita.

Uusia männänrenkaita paikoilleen sovi*
tettaessa on väljyyden korkeussuuntaan
oltava: ylimmän renkaan 0,06—0,08 mm.
ja kolmen alemman 0,04—0,06 mm. Ren*
kaiden päätyvälin, joka mitataan kun mäntä
on silinterissä, tulee olla 0,15—0,25 mm.
On tärkeää että nämä väljyydet ovat oikeat,
sillä muuten pikeytymisvaara on tarjona.

Uusimallisien kiertokankien paksussa
päässä on pieni reikä silinteriseinämän
voitelua varten. Tällainen kiertokanki on
asennettava öljyreikä päin nokka*akseli*
puolta.

Kun puristusrenkaat asetetaan mäntään,
on ne sovitettava siten, että aukot tulevat
männänkauluksessa olevan sytytystulpan
uoman molemmin puolin noin 8 sm:n
päähän toisistaan. öljyrenkaiden aukot
hajoitetaan männän vastapuolelle.

Mäntiä ei pidä suotta vetää ulos. Kun
männänrenkaat ovat kuluneet määräasen*
toon, ne tiivistävät hyvin, mutta jos mäntä
otetaan ulos ja pannaan jälleen silinteriin,
joutuvat renkaat uusiin asentoihin ja nii*
den on uudelleen hiouduttava.

Jos on tarvis uusia kiertokangen laakeri,
on parasta uusia koko kiertokanki. Jos
se on muuten vioittumaton, vaihdamme
sen pienestä välimaksusta uuteen.

Kiertokangen pultit lukitaan taittolevyin.
Näitä ei tule käyttää kahdesti vaan on
otettava uusi joka kerta kun kiertokanki
on ollut irti.

Kiertokanget. Kampiakseli.
Kiertokanget ovat takoterästä ja niihin

on porattu kampiakselin puoleisesta päästä
Kampiakseli on sitkeäksi karaistua tako*

terästä. Se on vastapainoin sekä staatti*

Kuva 59. Kampiakseli.

männäntappilaakeriin asti ulottuva reikä
tämän voitelua varten. Männän tappilaa*
keri on pronssia ja sen sekä männäntapin
välisen sovituksen tulee olla hieman väl*
jempi kuin männäntapin sovitus mäntään
(vrt. siv. 56).

sesti että dynamisesti tasapainoitettu ja
tukee seitsemään vahvaan pronssisisustei*
seen valkometallilaakeriin. Välilevyjä kulu*
misen tarkistamista varten siinä ei ole,
mutta laakerien runsaan mitoituksen takia
moottoria saa käyttää hyvin kauan ilman
tarkistusta. Laakeriväljyyden tulee olla
0,04 mm.

Kiertokangen laakeri on valkometallia
ja se on valettu keskipakoisesti suoraan
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Venttiililiike. vasta reiästä ja vipuvarren joka liikkeellä
pursuu öljyä kuulapulttiin sen voidellen.
Tästä öljyä roiskuaa ympäri voidellen vipu*
varren ja venttiilin välisen hankauspinnan,
venttiilinohjaimet ja muut osat. Katsokaa
että silinterikannen läpäisevän pystysuoran
tiehyeen kotelomutteri on tiivis älkääkä
unohtako sen alla olevaa kuparitiivistettä
(etumaista oikeaa silinterikannen pulttia).

Venttiilien liikettä ohjaa nokka*akseli,
josta liikkeet johdetaan venttiileihin vent*
tiilinpainaimien, puskintankojen ja venttiili*
vipujen avulla.

Venttiilinpainaimet sijaitsevat niitä ohjaa*
vissa kahdessa sillassa, joihin pääsee käsiksi
moottorin oikealla sivulla olevien aukkojen
kautta. Jos sillat ovat olleet irti, on kat*
sottava, että ne pannaan oikein paikoilleen.
Sillan saattaa näet asentaa ylösalaisin eri*
koista eroa huomaamatta. Se on kiinni*
tettävä siten, että kiinnitysruuvin reiästä
lukien sillan pidempi osa tulee alas kam=
pikammioon päin.

Jos käy ilmi että venttiilinvivut voitele*
vat liian vähän, on vipuvarsikoneisto hajoi*
tettava ja puhdistettava sekä työnnettävä
vipuvarsien holkit niin pitkälle ulos että
ylempänä mainittu ura voidaan pyyhkiä
puhtaaksi. Tässä kohdassa näet öljyntulo
kuristuu jotta voitelu ei olisi liian runsas,
ja jos käytetään helposti koksiutuvaa voi*
teluöljyä, pyrkii se tukkeamaan tämän tie*
hyen ja estämään öljyn läpipääsyn. Tämä
puhdistus sietää tehdä joka toinen kerta
poistettaessa noki moottorista.

Puskintangot välittävät liikkeen painai*
mista vipuihin. Puskintangon ja venttiili*
painaimen välissä on kuula. On varottava
puskintakoa irroitettaessa, että kuula ei
seuraa vähän matkaa mukana ja putoa
sitten kampikammioon. Paikoilleen pan*
taessa on tarkastettava, että kaikki kuulat
todella ovat paikoillaan venttiilinpainai*
missa.

Vipuvarren toiseen päähän on kierretty
kuulapultti, jonka kuula lepää puskintangon
ylemmässä kuulatilassa. Kuulapultin toi*
sessa päässä on taltanura, ja se on mutte*
rin lukitsema. Tällä kuulapultilla venttii*
lm väljyys asetetaan.

Venttiilin vipuvarren akseli on ontto ja
yhteydessä moottorin voitelujärjestelmään
etumaisessa laakerituessa ja silinterin kan*

Kuva 60. Imuventtiili

nessa olevan reiän kautta, joka yhtyy
pystysuoraan öljytiehyeeseen (kts. siv. 83).

1. Suojustin. 2. Ohjainsärmä. 3. Venttiilin ohjain. 4. Ohjauskiilan ura. 5. Ohjauskiila. 6. Hela

Venttiilit ovat erikoisterästä. Imuvent*
tiilin muoto on sikäli erikoinen, että sen
lautasen toisella sivulla on suojustin (1 kuv.
60). Jotta venttiili ei vääntyisi ja ilman*
kierto tulisi virheelliseksi, on osa venttii*
lm vartta tasottu (2) ja venttiilin ohjai*
meen jyrsitty aukko (4) johon sopii ohjaus*
kiila (5), joka ei estä venttiilin edestakaista
liikettä mutta sensijaan kiertymisen. Jotta

Venttiilit.

Kunkin vipuvarren eteen on akseliin
porattu reikä; samaten on vipuvarren holk*
kim porattu reikä. Hoikin venttiilinvivun
puoleisessa sivussa on reiän eteen sorvattu
ura, ja helan sekä itse vipuvarren väliin
näin muodostuva kanava on yhteydessä
kuulapulttiin johtavaan reikään. Vipuvar*
ren laakeri saa siten voitelun akselissa ole*
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kiila pysyisi asennossaan, työnnetään hela
(6) venttiilinohjaimen yläosan ympäri.

Kun Hesselmanmoottorin tyhjäkäynti on
pysytettävä melko korkeana, on venttiilejä
vaikea asettaa moottorin käydessä. Tämän
takia moottoria on ensin käytettävä ja sit*
ten pyöritettävä käynnistyskammella niin
pitkälle asianomaisen silinterin kohdalla,
että imuventtiili sulkeutuu, ja edelleen
runsas neljännes kierrosta sekä asetettava
venttiilit tässä asennossa.

Venttiilinohjaimet ovat ylhäältäpäin puris*
tetut silinterinkanteen ja ne voidaan vaihtaa.

Venttiilit on hiottava joka 15,000 km:llä
tahi useammin, jos moottorin kuormitus
on suuri. Parasta olisi hioa ne venttiilin*
hiomakoneessa ja jyrsiä tai vielä kernaam*
min hioa istukat erikoiskoneessa. Istuk*
käin ei tule olla 2 mm:ä leveämmät. Vanha
tapa hioa vain hiomatahnalla venttiili istuk*
kaansa on kokonaan hyljättävä, koska siten
venttiiliin syntyy kuoppa ja istukka tulee
tulee pyöreäksi kahden tasopinnan sijaan.
Kuitenkin liittymäpinnat on puhdistettava
hiomalla niitä toisiaan vasten hyvin hieno*
rakeisella hiomatahnalla.

On parempi asettaa venttiilit liian väl*
jiksi kuin liian ahtaiksi. Liian pieni väl*
jyys tietää että venttiilit eivät ole riittävän
tiiviit kun moottori kunnolleen lämpiää;
istukoiden ohi puhaltavat kuumat kaasut
polttavat ne ja jos näin saa jatkua, palavat
venttiilit pilalle ja ne on pakko uusia. Ko*
van ajorasituksen alaisten moottorien vent*
tiiliväljyyttä on lisättävä vastaavasti 0,25
ja 0,30 mm:in, samaten noenpoiston jäi*
keiset 500 km. moottoria on ajettava lisä*
tyin venttiiliväljyyksin, jotta istukat saisi*
vat lyöttyä, ja sitten asetettava väljyydet
oikeiksi silinterinkantta kiristettäessä, joi*

Venttiilien väljyyden asetus.
Venttiiliväljyys sovitetaan vipuvarren

(kts. siv. 55.)
tenkin on irroitettava.

kuulapultilla moottorin ollessa kuuma:
imuventtiilin 0,20 mm:ksi (0,008")

loin vipuvarsisilta kui*
poistoventtiilin.... 0,25 » (0,010")

Nokka-akseli.

Nokka*akseli on ta*
ottu ja karaistu sekä
nokat hiotut. Se on
laakeroitu neljään lv*
jaan, painevoideltuun
pronssilaakeriin. Nok*
ka*akselivälitys pyörit*
tää sitä kampiakselin
puolella nopeudella.

Nokka-akselivälitys.

Siinä on viisi, kv*
van 61 mukaan sijoi*
tettua hammasratasta.
Näihin on lyöty mer*

kit; toisen luukusta nä*
kyvän rattaan merkittyKuva 61. Nokka-akselivälitys.
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hammas sovitetaan toisen rattaan vastaa*
vien hampaiden väliin. Merkintä koskee
ensi silinteriä ja tarkoittaa sen imuiskun ai*
kua; mäntä on silloin yläkuolokohdassa.

Välipyörän holkki kuluu hieman; se on
tarkastettava noin 100,000 km. ajettua.

Ruiskepumpun käyttöratas on kahteen
kuulalaakeriin laakeroidulla käyttöakselilla.
Laakerit voitelee voitelutiehyt. On aina
joskus katsottava, pääseekö öljy johdosta,
ja puhallettava se puhtaaksi.

Huom.! Tässä asettelussa on tarkoin
varottava, että mikään mäntä ei ole huippu*
asennossa kun nokka*akselia kierretään.
Venttiilit voivat tällöin koskea männän*
kauluksiin ja taipua tai murtua. Ensin
asetetaan ensi silinterin mäntä yläkuolo*
kohdan vaiheille, sitten nokka*akselin ratas,
ja vasta sen jälkeen ykkösen mäntä huip*
puasentoon, minkä tapahduttua välipyörä
sovitetaan yhteen merkkien mukaan.

Vauhtipyörä.

Jos se on ollut irti, tulee panna se pai*
kalleen siten, että sen laidassa olevat mer*

kit vastaavat sekä l:sen ja 6:nen silinterin
huippuasentoon että tarkastusaukon osoit*
timeen.

Aidoin varaosin
mooHori käy VARMIMMIN.

POLTTOAINE.

Hesselmanmoottoriin sopii parhaiten polttoaine, jonka
ominaisuudet ovat osapuilleen seuraavat:
Ominaispaino 20° Celsius lämmössä 0,80—1,00

Juoksevuus:
ehdoton kinemaattinen 20 C lämm. 2—lo sm-/sek

Koksiintumajäte (Conradson) kork. 0,5 °/0

Rikkiä » 0,7 %

Engler » » » 1,1—2,0 E°
Saybolt » » » 33—66 sek.
Syttymäpiste(Pensky*Martens) ei alle 40° Celsius
Hyytymäpiste, alempi kuin —20° »

Vettä ja sakkaa » 0,5 %

Yleistä.

Tehokas lämpöarvo noin 10000 ly/kg.
Haihtumajäte avoupokkaassa » 2,0 %

polttoöljy, osaksi myös paloöljy. Näiden
raakaöljydestillaattien lisäksi on mootto*
reissä kokeiltu muita halpoja öljyjä, kuten
kivihiilitervaöljy, ruskohiilitervaöljy, kivi*

Polttoaineet, joiden käyttöä on pääasial*
lisesti kokeiltu, ovat valo* eli dieselöljy
tahi, kuten sitä myös kutsutaan moottori*
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hiili* ja ruskohiilitervan ja liuskeöljyn des*
tillaatit, bitumeniliuskeen destillaatit, vie*
lapa eräitä kasvisöljyjä kuten öljymarjoista
puristettu puuöljy ja soijapavun öljy.

mukaan toimivassa mottorissa, jossa koko
polttoaineannos ruiskuaa sisään ja syttyy
sytytystulpasta ennen puristusiskun loppua.
Vaikeuksia voisi tuottaa vain epätasainen
polttoaine, joka syttymärintaman edetessä
äkkiä murtuisi hajalle, jolloin hitaimmin
palavat osat polttoaine* ja ilmaseosta pa*
laisivat räjähdellen ja syntyisi samanlaista
nakutusta kuin kaasutinmoottoreissa.

Eri polttoaineiden suhteen on tehty se
havainto, että niiden käyttöarvo riippuu
niiden sisäisestä kokoomuksesta. Yleiset
ominaispainoa, syttymäpistettä, tislauskäy*
riä ym. koskevat laboratoriokokeet eivät
riitä arvioitaessa, sopiiko jokin polttoaine
moottoriin, tai kääntäen, millaista mootto*
ria olisi käytettävä jotta tietty polttoaine
käytettäisiin edullisimmin.

Tällöin on kuitenkin huomattava, että
Hesselmanprosessia käytettäessä polttoaine
ruiskutetaan sisään vasta puristusiskun lop*
pupäässä ja tulee polttotilaan ilman pitkää
esilämmitystä, ja että ilma imetään mah*
dollisimman viileänä ja vapaana kaasusta,
siis vaikutusasteeltaan mahdollisimman suu*

rena. Tämän takia voidaan käyttää huo*
mattavasti korkeampaa puristussuhdetta
kuin samoin polttoainein kaasutinmootto*
rissa.

Jos normaalisessa nopeakierroksisessa
dieselmoottorissa käytetään liian tasaista
hiilivetyä, ei palaminen pääse vauhtiin
ennen kuin suuri osa ruiskeen koko mää*
rasta on jo tullut polttotilaan. Palaminen
on tällöin hyvin kiivas ja synnyttää korkeita
lämpötiloja ja paineita sekä nakutusta,
mikä rasittaa moottoria tuntuvasti yli nor*

maaliarvioiden. Vaikeudet tällaisen polt*
aineen suhteen esiintyvät selvimmin vasta
käynnistettäessä kylmää moottoria, tyhjä*
käynnissä ja pienillä kuormituksilla.

Jotta kaasutinmoottorissa voitaisiin käyt*
tää paloöljyä ja polttoöljyjä, jotka ovat epä*
tasaisempia kuin bensiini, on nakutuksen
välttämiseksi valittava 3,5—4 puristussuhde
(bensiinillä valittaisiin 6,0), minkä lisäksi
on turvauduttava polttoaineen esilämmi*
tykseen huonoine volymetrisine vaikutus*
asteineen, minkä vuoksi tällöin ei voida
saada aikaan kunnon keskimääräistä pai*
netta, toisin sanoen polttoaineen hyväksi*
käyttö on huono.

Tällaisten tasaluontoisen polttoaineiden
palamisesta tosin selviää korottamalla puris*
tussuhdetta, jolloin syntyy hyvään palami*
seen riittävät lämpötilat, mutta nämä moot*
torit toimivat jo nyt yleisesti erikoisin läm*
pökammioin, 16 ja 18 välisin puristussuh*
tein sekä niistä johtuvin korkein puristus*
ja polttopainein. Puristussuhteen lisäämi*
nen yli näiden arvojen asettaisi yhä suu*

rempia vaatimuksia niiden osien raaka*aine*
laatuun nähden, jotka ovat näiden korkei*
den lämpöjen ja paineiden alaiset, ja korot*
taisi niiden painoa ja hintaa. Lisäksi joh*
tuu puristussuhteen nousun mukaan, suu*

rien kitkatappioiden takia alenevasta vai*
kutusasteesta, että moottorin kokonaisteho
ei kohoa puristussuhteen lisääntyessä, vaan
sen sijaan alkaa isommissa arvoisra tuntu*
vasti vähetä.

Alhaisissa lämpötiloissa muuten saman*

arvoisten polttoaineiden juoksevuus on
varsin erilainen. Olemme suorittaneet tut*
kimuksia, jotka osoittavat, että erikoisen
kylmissä seuduissa on polttoainetta välit*
taessa lämpösuhteet otettava tarkoin huo*
mioon. Polttoaine näet voi hyvin kylmässä
kangistua liikaa päästäkseen putkiston ja
suodattimen lävitse, jolloin ruiskepumpun
toiminta käy epätasaiseksi tai keskeytyy. Jos
käytetään polttoainetta, jonka juoksevuus*
käyrä on jyrkkä, on siihen sekoitettava
50 % moottoripetrolia. Silloin voi olla
varma, että kaikenlaiset polttoaineet läpäi*

Tasaisen polttoaineen palaminen ei tie*
tenkään ole vaikea »Hesselmanprosessin»
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sevät johdoston ja suodattimet jopa —30° C
lämpötilassa.

Puolinestemäinen lika. Tämän likalajin
näkee tutkittaessa suodattimen keruusäi*
liöön kertynyttä pohjasakoa, kun vaunua
on jonkin aikaa käytetty. Alimpana poh*
jalla on kiinteä lika, sen yllä vesikerros ja
näiden sekä polttoaineen välissä kerrottuma
tummia sakeita aineita. Nämä pikimäiset
aineet ovat hapettumatuotteita, joidenmäärä
kasvaa varastoimisajan mukana. Niissä on
myös tavallisesti hienoja kuitusia, jotka tv*
levat öljyyn luultavasti valmistuksessa ta*
pahtuvan puhdistuksen yhteydessä. Ellei
suodatus ole riittävä, voidaan näitä väliin
havaita pumppu* ja polttoaineventtiileissä,
jolloin ne haittaavat näiden venttiilien toi*
mintaa. Lisäksi ne jouduttavat palamistilan
likaantumista, kun ne palavat verkalleen ja
epätäydellisesti.

Polttoaineen puhdistaminen.

Tärkein javälttämätön ehto on, että ruiske*
pumpun saama polttoaine on puhdasta, s. o.
vapaata erilaisista lioista.

Kiinteä lika. Tämä on yleensä raskasta
ja painuu ajanolon pohjalle, ellei astioita
liikutella tai elleivät ne ole taivasalla ja
aurinko niitä lämmitä. Kiinteä lika voi olla
niinkin hienoa, että se pitkästä varastoimi*
sesta huolimatta ei laskeudu pohjaan vaan
leijailee. Kiintolian muodostavat kaikenkar*
keat hiekka* y. m. jyvät, ruoste* ja galva*
nointihilse, säikeet, kuituset j. n. e.

Kiintolika haittaa monella tavalla. Se voi
päästä ruiskepumppuun ja poltinpidekkei*
siin takertuen näiden osien venttiileihin ja
tehden ne epätiiviiksi. Tämä tekee poltto*
aineruiskeet epätasaisiksi, sytytyksen vir*
heelliseksi sekä poistokaasut savuisiksi. Jos
lika pääseekin ohi venttiilien, voi se tarttua
suutimeen ja tuketa sen reiät, josta tieten*
kin käynti huononee tai voi kokonaan la*
kata. Toisaalta vieraat osaset, jotka usein
ovat hyvin kovat ja terävät, kuluttavat ruis*
kelaitteiden venttiilejä ja pohtimia. Näiden
osien uusiminen on erittäin kallista, joten
ilmeisesti on taloudellisinta käyttää mah*
dollisimman puhdasta polttoainetta. Olemme
todenneet, että ne autonomistajat, jotka
käyttävät kunnollisesti puhdistettua poltto*
ainetta, saavat vaivoistaan moninkertaisen
korvauksen, koska heidän moottorinsa vent*
tiilit ja polttimet kestävät kauemmin eikä
heitä koskaan uhkaa tielle jäänti polttoaine*
tiehyeiden tukkeuman takia. Huomatta*
koon edelleen, että lika ei kuluta vain
ruiskelaitteiden osia, vaan myöskin silin*
terin pintoja, mäntiä ja männänrenkaita.
Eräissä tapauksissa olemme panneet mer*

kille, että on voitu ajaa jopa 50,000 km.
enemmän silinterejä poraamatta, kun on
käytetty huolella puhdistettua polttoainetta.

Nestemäinen lika. Tämä on pääasiassa
vettä, joka on voinut olla polttoaineessa jo
ostettaessa. Jos vettä on yli l/2°/o> ei poltto*
aine ole ensiluokkaista. Vettä voi myös
syntyä lämpötilan vaihdellessa tiivistymis*
tietä, kun polttoainetta säilytetään astioissa
tai tankeissa, jotka eivät ole aivan täysi*
naiset vaan osittain täytetyt ulkoilman kanssa
yhteydessä olevalla ilmalla. Lauhdevesi las*
keutuu silloin pohjalle, ja yläpuolella oleva
polttoaine estää sen haihtumisen. Tällä ta*
valla saattaa ajettaessa autolla pitkän aikaa
polttoainesäiliön pohjalle kertyä melkoinen
vesimäärä. Säiliön pohjasako on sentähden
aika*ajoin laskettava pois, ja kaadettaessa
astiasta säiliöön on vältettävä astioiden poh*
jakerrosta. Astiasta pumputtaessa pumpun
imureijän tulee olla jonkin matkaa irti sen
pohjasta. Vetinen polttoaine haittaa luon*
nollisesti palamista ja tekee moottorin käyn*
nm säännöttömäksi. Samoin vetinen poltto*
aine voi muodostaa ruostetta ruiskelaitteen
venttileissä ja pohtimissa, mikä häiritsee
näiden osien toimintaa. Vesihän voi myös
jäätyä auton polttoainesäiliöön, putkistoon
tai syöttöpumppuun, jolloin polttoaineen
tulo ruiskepumppuun estyy. Auto on silloin
vietävä lämpövajaan, jään annettava sulaa
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ja sitten koko polttoaineverkosto puhallet*
tava puhtaaksi, tästä aiheutuvin kustannuk*
sin. Karttakaa sentakia vedensekaista polt=
toainetta.

selvä, että moottori käy säännöt'
tömästi tai pysähtyy kokonaan.

Miten siis olisi meneteltävä, jotta poltto*
aine olisi mahdollisimman puhdasta ruiske*
pumppuun tullessaan? Ennen kaikkea on
myyjältä vaadittava mahdollisimman puh*
taana toimitettavaa tavaraa. Useat suuret
öljyliikkeet ovat viime aikoina ryhtyneet
puhdistamaan Hesselmanmoottoreihin käy*
tettäviä paloöljyjä siivilöimällä ne useaan
kertaan ja eräät jopa sentrifugoimalla öljyn.
Polttoaineeseen käytettävät astiatkin on huo*
lellisesti puhdistettava. Jos autonomistaja
huomaa polttoaineen olevan likaisen, on
hänen tehtävä myyjälle valitus, ja ellei tämä
auta, tehtävä ostonsa muualta.

Polttoaineen puhdistus ennen säiliön
täyttöä. Kuvassa 62 on yksinkertainen puh*
distuslaitos, jollainen vaununomistajan olisi
hankittava. Polttoaine on kaadettava täyttö*
suppiloon rakennettun vanusuodattimen
tai ainakin hyvin hienon siiviläkangas*
suodattimen lävitse. Vanusuodattimisen
suppilon tulee kuulua joka vaunuun. Tär*
keätä on myöskin pyyhkiä pois lika, jota
täytettäessä aina kertyy täyttöaukon ym*
parille.

Kuva 62. Polttoaineen suodatuslaite
1. Polttoaineastia. 2. Käsipumppu. 3. Paineputki.

4. Yläsäiliö. 5. Polttoainejohdon hana. 6. 2 kpl.
sarjakytkettyjä huopatäyttein.
7. Alasäiliö. 8. Liete= ja vesihanat. 9. Laskuhana.

10. Nousuputki. 11. Tulvintaputki.

Säiliöstä syöttöpumppu painaa polttoai*
neen ruiskepumppuun. Putkistoon kytket*
tyjen suodattimien on tarkoitus toimia vain
varoventtiileinä, jos likaa kaikista varokei*
noista huolimatta olisi päässyt polttoaineen
mukana niin pitkälle. Niiden puhdistus*
kyky on suhteellisen vähäinen. Syöttöpum*
pun esisuodatin on verraten harva ja pi*
dättää vain karkeimmat hiukkaset.

Jos suodattimessa on kangas, on tarkas*
tettava, että se on eheä. Rikkinäinen sii*
viläkangas on arvoton. Säiliöstä tulee sään*
nöllisesti laskea pois pohjalle kertynyt lika
ja vesi, jota aina kertyy. Vaikka pohja*
sakoa olisi, vaunun seisottua käyttämättä,
vain ohut kerros, ravistaa vaunun tärinä
sen liikkeelle, ja niin saattaa lika päästä
imuputkeen. Ajoittain sietää puhdistaa
koko säiliö sisältä.

Suodattakaa polttoaine
ennen säiliön täyttöä!

Suodattimet on hoidettava huo-
lella ja säännöllisesti, muuten voi
helposti sattua, että ne tukkeutu-
vat laskien läpi liian vähän tai ei
lainkaan polttoainetta, jolloin on
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POLTTOAINESYÖTTÖ.
Selostus. (Kuva 63.) läikkyisi ympäri ja pumppu imisi ilmaa

kun polttoaine on vähissä. Täyttöaukossa
1, kuva 63, on hienosilmäinen metalliverk*
kosiivilä erottamassa karkeat roskahiukka*
set, joita saattaa karista täyttöletkuista ja
muualta. Tätä siivilää ei saa poistaa tay*
tön jouduttamiseksi. Silloin tällöin se on
otettava ulos ja puhdistettava, mieluimmin
bensiinillä tai paloöljyllä.

Tähän järjestelmään kuuluu: polttoaine*
säiliö, syöttöpumppu, suodatin, tulvinta*
venttiili ja erilaiset putkijohdot tarpeineen.
Syöttöpumppu (4) imee polttoaineen sai*
liöstä (3) ja painaa sen edelleen suodatti*
meen (6). Kun ruiskepumppu moottorin
eri kuormituksilla vaatii erisuuruisia poltto*
ainemääriä, virtaa vain ruiskepumpun tar*
vitsema erä suodatinkuvun lävitse ruiske*
pumpun syöttöjohtoon (8) lopun valuessa
tulvintaventtiilin (5) ja *johdon kautta ta*
kaisin säiliöön.

Säiliön yläpintaan kehystä lähinnä on
juotettu kaksi putkiliitosta, joista toinen
on yhdistetty syöttöpumpun imujohtoon
ja toinen suodattimesta tulevaan paluujoh*
toon. Kummankin putkiliitoksen jatkoksi
alaspäin on juotettu putket, jotka ulottuvat
n. 5 mm:n päähän säiliön pohjasta. Asen*
nettaessa on siis samantekevää, kumpaan
ruuviliitokseen imu* ja paluujohdot kytke*
tään, koska syöttöpumppu molemmissa ta*
pauksissa voi tyhjentää koko säiliön.

Polttoainesäiliö
Galvanoidusta pellistä valmistettu säiliö

on mallissa LV 93—95 HA kahta kokoa,
vetävyydeltään 75 taikka 120 litraa. Mal*
liin B 10—11 HA kuuluu kapeampi 120
litraa vetävä säiliö. Säiliöt ovat tukilaipioin
jaetut keskenään yhteydessä oleviin jaos*
töihin, jotta polttoaine ei vaunun liikkuessa

Säiliön yläpintaan on lisäksi kiinnitetty
polttoainemittarin säiliökalusteet.

Säiliön pohjassa on tyhjennysaukko, josta
polttoaine ja mahdollinen lauhdevesi voi*
daan laskea pois. Ajettaessa kylmissä ja
kosteissa seuduissa säiliöön tiivistyy yleensä
vettä, jolloin säiliö on aika*ajoin kokonaan
tyhjennettävä ja lauhdevesi erotettava esim.
siivilöimällä säämiskän lävitse.

Tiivistymisvaaran vähentämiseksi on so*

piva pitää säiliö mahdollisimman täynnä,
koska lauhdeveden paljous riippuu säiliössä
polttoaineen yllä olevasta ilmamäärästä.

Asennettaessa kaksi säiliötä on katsottava,
että kumpaankin tulee sekä imu* että pa*
luujohdot. Tällöin on pakko asentaa kaksi
kolmitiehanaa, toinen syöttöpumpun imu*
johtoon ja toinen pahiujohtoon. Hanojen
liike on mieluimmin kytkettävä yhteen, jotta
sekä imu että paluu kohdistuisi samaan
säiliöön. Imujohdon kolmitiehanassa ei saa
olla vähintäkään ilmanvuotoa.

Kuva 63. Polttoainesyöttö.
1. Täyttöaukko siivilöineen. 2. Syöttöpumpun imu*
johto. 3. Polttoainesäiliö liete- ja tyhjennystulppi*
neen. 4. Syöttöpumppu ja esisuodatin. 6. Poltto*
aineen suodatin. 7. Ruiskepumpun tulojohto.
8. Ruiskepumppu. 9. Syöttöpumpun painejohto.
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Polttoaineen syöttöpumppu. (Kuva 64.) näinollen voi halkaista putkia eikä aikaan*
saada muita epäkohtia.

Tämä on Bosch=merkkinen mäntä*
pumppu, jota olemme käyttäneet kahta
mallia, pienin polttoaineen esisuodattimin
(Boschin FP/K 22 B 9) ja ilman (FP/K
22 A 1 tai A 6). Se on kolmin pinnapult*
tein ja mutterein asennettu ruiskepumpun
kylkeen (kts. kuva 82), jonka nokka*akse*
lm nokka sitä käyttää. Kuva 64 esittää kaa*

Jotta sameaa polttoainetta käytettäessä
lika ei pääsisi syöttöpumppuun haittaamaan
sen toimintaa takertumalla venttiili*istuk*
koihin, on FP/K 22 B 9:ään tehty esisuo*
datin. Siinä polttoaineen on läpäistävä hie*
nosilmäinen metalliverkko ennen kuin se
pääsee itse syöttöpumppuun.

Syöttöpumpun suodattimen puhdistus.

Tämä suodatin on puhdistettava suun*

nilleen joka 4,000 km:llä pesemällä se puh*
taassa bensiinissä tai paloöljyssä. Jos polt*
toaine on hyvin likapitoista, tulee puhdis*
tuksen tapahtua useammin. Suodatin saa*

daan irti kiertämällä irti ruuvi 12, kuva
82, ja kääntämällä tukisanka sivulle, jolloin
lasikupu suodatustäytteineen voidaan vetää
alas. Pantaessa lasikupua takaisin paikal*
leen on tarkoin katsottava, että se tulee
oikeaan asentoonsa ja tiukasti tiivistettä
vasten. Syöttöpumppu on näet mitä her*
kin, ja vähäisinkin ilmanvuoto imupuolella
on haitallinen. Ellei lasikupu ole tiiviisti
kohdallaan, imee syöttöpumppu vain ilmaa
eikä polttoaine näinollen pääsee eteenpäin
syöttöjohdossa. Samasta syystä on myös*
kin valvottava, että syöttöpumpun imujoh*
don ruuviliitokset ovat ehdottoman tiiviit.

Kuva 64. Polttoaineen syöttöpumpun kaavakuva.
1. Syöttöpumpun imupuoli. 2. Imuventtiili. 3. Pai*
neventtiili. 4. Syöttöpumpun painepuoli. 5. Mäntä.
6. Painetanko jousineen ja painerullineen. 7. Ruis*

vamaisesti sen työtapaa. Nokan (7) pyö*
riessä työntövarsi (6) ja mäntä (5) liikku*
vat edestakaisin. Paluuliikkeen aikana imu*
venttiili avautuu ja polttoainetta imeytyy
säiliöstä imujohtoa myöten männäntakai*
seen tilaan. Samalla männän edessä oleva
polttoaine painuu syöttöjohtoon. Männän
liikkuessa vastakkaiseen suuntaan imuvent*
tiili sulkeutuu ja paineventtiili aukeaa, joi*
loin männän takana oleva polttoaine työn*
tyy paineventtiilin kautta männän eteen.
Tällä laitteella on se etu, että paineiskua
ei synnytä nokka vaan jousi (8). Jos syöttö*
johdossa syntyy liian korkea vastapaine, on
ainoa seuraus männän pysähtyminen jousi
(8) kokoonpuristettuna, jolloin polttoaineen
syöttö katkeaa. Liian korkea ylipaine ei

kepumpun nokka*akseli. 8. Jousi.

Yleisempiä vikoja on ilmanvuoto
syöttöpumpun imujohdossa.

Syöttöpumpun toimintaa voi tarkata
irroittamalla syöttöjohdon ruuviliitos syöt*
töpumpun kohdalta jakäyttämällä moottoria.
Jos polttoaine tällöin syöksyy esiin voi*
makkaana kuplattomana suihkuna, toimii
pumppu normaalisesti, muuten vika on
luultavasti imujohdossa, mutta voi myös
olla syöttöpumpun venttiilien epätiiviy*
dessä. Nämä venttiilit sijaitsevat ruuvien
10 ja 11, kuv. 82, alla ja kiertämällä nämä
irti ne saadaan ulos. Männän saa pois
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irroittamalla jousen 8, kuv. 82, ulkopuo
lella sijaitseva ruuviliitos.

Polttoainesuodatin. Bosch FA 11 P5.
Kuv. 65.
Tämä on asennettu moottorin etusivullaFP/K 22 A l:ssä ja A 6:ssa on itse imu

johdon ruuviliitoksen sisässä pieni suoda
tinpanos, joka on otettava ulos ja puhdis
tettava vähintään joka 4000 km.

sijaitsevaan pidikkeeseen 9, kuv. 56, ja ka*
sittää säiliön sekä ilmatiiviisti sulkevan
kannen. Itse suodattimen muodostavat

ydinpuikkoon pujotetut huopale*
vyt (4) joissa on reikä keskellä.
Kun suodatin on suljettu, on tämä
keskireikä yhteydessä ruiskepum*
pun tulojohtoon (6). Syöttöjoh*
toa (5) myöten tulevan polttoai*
neen, joka virtaa sisään säiliön ja
huopalevyjen ulkosivun väliseen
tilaan, on läpäistävä huopalevyjen
seinämät päästäkseen keskireikään,
ja tällöin se puhdistuu tarkoin liasta.
Koska ruiskepumppu eri kuormi*
tuksissa tarvitsee erisuuruisia polt*
toainemääriä, tulee sitä syöttöpum*
pusta aina yli tarpeen. Tämä yli*

Suodatintäyte on puhdistettava
joka 4000 km. tai useammin, riip*
puen käytetyn polttoaineen puh*
taudesta. Kansi irroitetaan ruuvilla
(10) ja suodatintäyte otetaan ulos.
Huopalevyt puretaan ydinpuikolta,
kun ensin mutteri (3) ja sen alla
oleva pyöreä levy ovat poistetut,
ja pestään perusteellisesti kukin
erikseen bensiinissä tai paloöljyssä,
kunnes pesuneste ei enää tummu
liasta. Sitten suodatin pannaan pai*
koilleen päinvastaisessa järjestyk*
sessä. Jotta likaa ei pääsisi ruiske*
pumpun tuloputkeen suodatintäy*
tettä poistettaessa ja takaisinpan*
taessa, on tuloputken suodattimeen
ulottuvassa osassa venttiili, joka
sulkeutuu itsestään, kun täyte ote*

jäämä palautuu suodattimesta tul*
vintaventtiilin (9) ohi paluujohtoa
myöten säiliöön.

Polttoainesuodattimen puhdis=
tus.

Kuva 65. Polttoainesuodatin
1. Täyttöaukon siipiruuvi. 2. Kansi. 3. Mutteri (joka pai
naa kokoon huopatäytteen). 4. Huopalevyjä. 5. Syöttöpum
pun painejohdon liitoskohta. 6. Ruiskepumpun imujohdor
liitoskohta. 7. Sakanpoistoruuvi. 8. Tulvintajohdon liitos
9. Tulvintaventtiili. 10. Kiristysmutteri. 11. Ilmanpoistoruuvi
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taan ulos, ja avautuu, kun se pannaan
takaisin.

lilla ja pitää syöttöjohdon, suodattimen
sekä ruiskepumpun polttoainekammion 0,6
— 0,8 kg/sm 2 suuruisen ylipaineen alaisena.Kun suodatin on ollut kauan — noin

vuoden ajan — käytössä, on se pestävä
sekä suovalla ja vedellä että asetonilla.
Näillä saadaan lähtemään aineita, jotka tuk*
kivat suojattimen, mutta joita bensiini ei
irroita.

Rakenne selviää kuvasta 66. 1 on holk*
ki ja venttiilinistukka, 2 itse venttiili, jonka
jousi 3 pitää puristettuna istukkaa vasten,
4 on tulppa, joka kierretään hoikkiin ja
puristaa kokoon jousen.

Suodattimen ulompi tila on samalla sa*

kan* ja vedenkerääjä. Suodattimen kyl*
jessä on ruuvi (7), joka aika*ajoin on avat*
tava ja kertynyt sakka ja vesi laskettava
pois. Moottorin tulee tällöin olla käyn*
nissä.

Jos moottori pikkukuormituksilla menet*
tää voiman eikä helposti käy kunnolla tyh*
jäkäynnissä, on vika hyvin usein tulvinta*
venttiilissä. Likaa tai suodatintäytteen sui*
kaleita on silloin luultavasti tarttunut tul*
vintaventtiilin istukkaan pitäen sen auki
ja estäen sen pitämästä oikeaa ylipainetta.
Tämä voidaan helposti todeta kytkemällä
o—20—2 kg/sm- painetta osoittava manometri
polttoainepumpun ilmanpoistohanaan. Jos
se osoittaa 0,6—0,8 kg/sm- ylipainetta, ei
vika ole tulvintaventtiilissä, vaan sitä on
etsittävä muualta. Jos se näyttää alempaa
painetta, on joko tulvintaventtiilin istukka
likainen tai jousi (3) höllä ja virityksen
tarpeessa. Ehtona tietenkin on, että polt*
toainesuodatin on puhdas ja että poltto*
aine esteettä pääsee ruiskepumpun poltto*
ainekammioon. Vikahan saattaa myös joh*
tua syöttöpumpun suodattimen likaisuu*
desta tai siitä, että syöttöpumppu imee
ilmaa. Tulvintaventtiilikin voi olla tukossa,
minkä huomaa siitä, että ylipaino on liian
korkea. Se on silloin purettava ja puh*
distettava. Myöskään tulvintaventtiilissä
ei paine saa olla liian korkea, sillä syöttö*
pumppu ei silloin toimi oikein ja ilmaa
voi päästä suodattimeen ja ruiskepumpun
polttoainekammioon.

Kannessa on kierretulppainen täyttöauk*
ko (1), josta suodatin ja ruiskepumpun
polttoainekammio voidaan täyttää ilman
että moottorin tarvitsee käydä ja ruiskut*
taa niihin polttoainetta. Tämä näet vikuut*
taisi pohtimia, jotka kuumenisivat liikaa
kun polttoainevirta ei niitä jäähdytä. Li*
saksi ruuvilla (10) on ilmanpoistohana (11).
Avaamalla tämä moottorin käydessä ja
katsomalla ettei siitä virtaava polttoaine
sisällä ilmaa voi varmistua siitä, että syöt*
töpumppu ei ime ilmaa. Vaikka syöttöpum*
pussa oleva polttoaine olisi jonkin verran
ilmansekaista, on lisävarmuutena paluu*
johto, joka sekin erottaa pois osan ilmaa.
Sen erottamiskyky ei kuitenkaan ole var*
sin suuri.

Tulvintaventtiili. (Kuva 66.)
Tämä sijaitsee, kuten edellä mainittiin,

polttoainesuodattimen ja paluujohdon vä*

Putkijohdot.
Putkijohdot ovat BXIO mm:n tulistettuja

kupariputkia kartiomaisin liitoksin (60 as*

teen kartio).
Jos putkijohdot ovat olleet irti, on erino*

maisen tärkeä huhdella ne bensiinillä tai
paloöljyllä sekä tarkoin puhaltaa ne puh*
taiksi paineilmalla ennen kiinnipanoa. Tämä

Kuva 66. Tulvintaventtiili.
1. Ruuviliitos. 2. Venttiilin lautanen. 3. Kierre*

jousi. 4. Jousen kiristysruuvi.
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koskee erittäinkin ruiskepumpun tuloput*
kea. Asennettaessa kaikki liitokset on
kiristettävä ehdottoman tiiviiksi, tämä kos*
kee varsinkin syöttöpumpun imujohtoa,
koska pieninkin vuoto siinä voi estää moot*
torin käymästä kunnollisesti. Sitäpaitsi on
katsottava, että putket eivät voi väristä,
koska putkikartiot silloin voivat murtua.
Ne on sentakia kiinnitettävä kehykseen tai
moottoriin ja tuettava hyvin sellaisissa koh*
din, missä ne pääsevät liikkumaan toisiinsa
nähden, tai vielä kernaammin varustettava
taipuvin liitoksin.

juotosta. Ennen uusien tai ennen juotet*
tujen kupariputkien asentamista on putket
käsiteltävä 60 asteen lämpöisessä, B—l 28—12
%:ssa suolahappoliuoksessa, johon on li*
sätty I—31 —3 % keittosuolaa, sekä huuhdel*
tava vedellä ja lopuksi '/a — 1 %:sella soo*

daliuoksella. Ellei näin tehdä, irtaantuu
putkien sisäpinnoista helposti hilseitä, jotka
voivat päästä ruiskejärjestelmään ja haitata
sen toimintaa.

Liitoskohtien yhteentakomisen ja put*
kien muunlaisen muokkailun jälkeen ne
on hehkutettava ja käsiteltävä edellä selos*
tetulla tavalla.Jos putkia jatketaan tai juotetaan ei, tina*

juotos kelpaa, vaan on käytettävä messinki*

POLTTOAINERUISKE.

Polttoaineen ruiskejärjestelmä käsittää:
polttoaineen ruiskepumpun, tyhjiösäätimen
ja kolmen siliterin irtikytkentälaitteen, polt*
toainesäiliön sekä paineputket.

olevan nokka*akselin (2) työnnin (11).
Uppomännän liikkuessa alas (imuisku)
polttoainetta imeytyy polttoainekammiosta
imuventtiilin (34) kautta. Imuiskun pituu*
den rajoittaa uppomännän lautanen pysäh*
tymällä säätöakselilla (15) olevaa helaa (16)
vasten. Siten imuisku määrää polttoaine*
määrän kullekin iskulle. Työnnin seuraa
nyt nokan mukana alas, kääntyy ja työn*
tyy nopeasti ylös. Työntimen kohdatessa
uppomännän paineisku alkaa; polttoaine
työntyy paineventtiilin kautta ulos paine*
putkeen.

Polttoaineen ruiskepumppu. (Kuv. 67ja82.)
Tämä on kiinnitetty moottorin oikeassa

sivussa olevaan hyllyyn (8 kuv. 56) ja
sitä käyttää akseli jakopäästä puolella
kampiakselin nopeudella. Sen tehtävänä
on oikeana hetkenä pumputa kovalla pai*
neella polttoaine paineputkien ja pohtimien
kautta silintereihin. Se käsittää kuusi
mäntäpumppua, yhden kutakin silinteriä
varten, joita yhteinen nokka*akseli käyttää.
Tyhjiösäädin säätää pumppujen joka iskulla
antaman polttoainemäärän siten, että moot*
tori saa kullakin iskuluvulla ja kuormituk*
sella oikean ilma* ja polttoaineseoksen.
Irtikytkentälaite kytkee itsestään irti koi*
me taempaa pumppua, niin että kolme
taempaa silinteriä jää ilman polttoaineruis*
kettä, kun läppä on suljettuna.

Paineisku ei lakkaa samana hetkenä kuin
uppomäntä kääntyy ja liikkuu alas; se
tapahtuu aikaisemmin uppomännän avatessa
lähellä ylintä asentoaan purkausventtiilin
(44), joka avaa pumppu* ja polttoaine*
kammioiden välisen tiehyen. Tämä alentaa
paineen silmänräpäyksessä; ruiske katkeaa
kuin leikaten eikä poltin laske läpi pisa*
raakaan.

Imuventtiili (kuv. 68), on pumpunkan*
teen (14 kuv. 82) kierretty kuulaventtiili,
johon kuuluu istukka (2), kuula (5), jousi,

Joka mäntäpumppu käsittää helan ja
uppomännän (31), jota käyttää alapuolella
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Kuva 67. Ruiskepumpun läpileikkaus

joka painaa kuulan istukkaa vasten (3)
sekä jousenpidike (4).

Seuraavat viat voivat syntyä imuventtii*
lissä:

savuton. Tämä edellyttää tietenkin, että
poltin on ensin tutkittu ja virheetön. Vial*
linen imuventtiili on uusittava ja vanha
lähetettävä meille laitettavaksi, sillä korjaus
vaatii erikoiskojeita. Vaihdettaessa on nou*

datettava mitä suurinta puhtautta, osat pes*

tävä puhtaassa bensiinissä ja kuivattava
paineilmalla. Imuventtiiliä varten vaunun
varusteissa on erityinen 11 mm:n hela*avain.

1. Lika saattaa tarttua venttiilin istukkaan
ja tehdä sen epätiiviiksi.

2. Venttiilin jousi voi aikaa myöten höl*
tyä eikä paina kuulaa istukkaa vasten.

Kummassakin tapauksessa asianomainen
silinteri ei silloin saa kuin ehkä vain vähäi*
sen ruiskeen ja vian huomaa siitä että silin*
teri ei sytytä vaikkakin poistokaasu on

Paineventtiili (kuv. 69) sijaitsee pidik*
keessään pumpun moottorinpuoleisessa si*
vussa ja käsittää istukan (2), kuulanpuo*
likkaan (3) ja jousen (4). Aivan sama
venttiili on poltinpidikkeessäkin.

Paineventtiilin puolikuula voi hieman
kulua likaista polttoainetta käytettäessä.
Kuluminen on aivan vähäinen. Saattaa
olla paikallaan tarkastaa se jotkus, esim.
moottoria porattaessa, ja tarpeen ollen uusia
sekä kuulanpuolikas että jousi. Samaa
puhtautta on noudatettava kuin imuvent*
tiilinkin suhteen. Katsokaa venttiiliä koo*
tessanne, että puolikuulan pyöreä puoli
tulee istukkaa vasten. Sattuu näet usein,
että se pyörähtää toisin päin eikä silloin
tiivistä kunnollisesti. Asentaessanne paine*
venttiiliä istukkaansa katsokaa, että kuu*

Kuva 68. Ruiskepumpun imuventtiili.
1. Imuventtiili koottuna. 2. Venttiilin istukka.

3. Jousi. 4. Jousenpidike. 5. Kuula.
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lanpuoleinen pää tulee päin pumppua, sillä
muuten polttoaine ei pääse tulemaan lävitse.

taessa aina pyöritettävä sen kulkusuuntaan,
sillä voimansiirtopyörien väljyys kiristyy
silloin saman tien. Kun ruiskepumpun
kytkimen pultit (6 kuv. 71) nyt irroitetaan,
voi nokka*akselilla olevaa kytkimen osaa
kiertää hieman edestakaisin. Sitten asete*
taan edellä mainitut pumpun vaipan ja
kytkimen merkit vastakkain ja kytkin luki*
taan pultein. Jos ruiskepumpun käyttö*
akseli tuntuu väljältä, on sitä pultteja kiris*
tettäessä pidettävä kierrettynä kulkusuun*
taansa väljyyden poistamiseksi.Kuva 69. Ruiskepumpun paineventtiili. (Sama kuin

poltinpidikkeessä).
1. Venttiili koottuna. 2. Venttiilin istukka. 3. Kuu*

lanpuolikas. 4. Jousi.

On olemassa toinenkin ruiskepumpun kyt*
kimen asetustapa, muuten samanlainen kuin
edellinenkin, paitsi silloin ei oteta huo>
mioon kytkimen ja pumpun vaipan merk*
kejä. Tämän asetuksen teho on suunnil*
leen sama, mutta tulos on tarkempi. Kyt*
kimen pultit kierretään siis irti ja nokka*
akselin kytkinpuoliskoa pyöritetään oikealle
niin pitkälle kuin se kulkee sekä takaisin,
kunnes tuntuu kova vastus, ja tähän asen*

Ruiskepumpun nokka-akselin asetus.

Hesselmanmoottorissa ruiskeen alku vaih*
telee iskun suuruudesta riippuen ja ruiske
lakkaa aina samassa kampiakselin asennossa.
Ruiskeen lakkaamisen ja sytytyshetken vä*
lilla on aika, jona polttoaineen on ehdit*
tävä sekoittua ilmaan. On erittäin tärkeä,
että ruiskeen lopun ja sytytyksen asetukset
ovat ihan oikeat, ja ne on tehtävä ennen
kuin moottorin muita asetuksia lainkaan
kajotaan.

toon kytkin lukitaan.
Kova vastus merkitsee,
että ensi silinterin uppo*
mäntä juuri on nosta*
massa tiukkavireisen voi*
makkaan jousen paina*
maa purkausventtiiliä, ja
se syntyy siis purkaus*
hetkenä. Tietysti mer*

kit nytkin ovat vastak*
käin, ellei ole tehty uusia
kiilauria kytkimeen tai
muita muutoksia.

Jos moottoria etupääs*
sä käytetään erittäin no*

peaan ajoon, harvoin py*
säyksin, voi ruiskeen kat*
keamisen asettaa vähän
aikaisemmaksi, mutta ei
missään tapauksessa va*

Ruiskepumpun nokka*akseli pyörii va*

sempaan puolella kampiakselin nopeudella.
Asetuksen helpottamiseksi pumpun vaip*
paan on lyöty kiinteä merkki ja toinen
pumpun kytkimeen, ja kun nämä kohtaa*
vat, tarkoittaa se, että ensi silinterin pump*
pv lopettaa ruiskeen. Lisäksi moottorin
vauhtipyörässä on kuvion 70 näköinen as*

teikko, ja vauhtipyörän suojuksessa ole*
vassa tarkastusreiässä osoitin. Vauhtipyö*
rän 0° merkitsee, että ensi ja 6:nnen silin*
terin männät ovat ylimmässä asennossaan,
yläkuolokohdissaan. Moottoria pyörite*
tään nyt kammella pyörimissuuntaan, kun*
nes ensi silinterin tuloventtiili sulkeutuu
ja edelleen, kunnes asteikko näkyy tarkas*
tusreijästä osoittaen 22 astetta tai uudem*
man merkinnän mukaan P:tä (= pumppu)
osoittimen kohdalla. Moottoria on asetel*

Kuva 70. Vauhti*
pyörän merkintä.

o°=l ja 6:nnen si*
linterin yläkuolo*

kohta.

remmaksi kuin 26 astetta
•..< ,,f.

ennen ylakuolokohtaa
'

tapahtuvaksi. Jos vau*

nua käytetään paljon
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kaupunkiajossa, ei liian aikainen ruiske
hyödytä mitään, vaan päinvastoin se saat*
taa ohentaa kampikammioöljyn. Ensim*
maisilla 5000 km:llä ovat voimansiirtorat*
taat hioutuneet ja pumpun sekä sytytyksen
asetukset alkavat huomaamatta hidastua,
joten ne on asetettava uudelleen. Moot*
torin asettelut luonnollisesti ovat oikeat
tehtaalta lähtiessä, koska ne suoritetaan
siellä äärimmäisen tarkasti. Uuden aset*
telun tapahduttua niitä ei tarvinne tar*
kastaa ennen kuin noin 50,000 km:n ajon
jälkeen.

kuvan jousipaineisen männän ja liikkeen*
siirron siitä polttoainepumpun säätöakse*
liin. Säätimen yhdistää moottorin imuput*
keen kohdassa 4, kuv. 82, liittyvä putki*
johto. Imuputkessa oleva alipaine saa
männän puristamaan yhteen kaksi sitä pai*
navaa jousta, ja siten männän asennon
määrää imuputkessa vallitseva alipaine.
Kunkin silinterin saama öljyannos saa näin
oikean suhteen imuilmamäärään.

Säätimen mäntä liikkuu teräsakselilla.
Siinä on karaistu kartio (6, kuv. 72). joka
seuraa mäntää sen liikkuessa alipaineen
mukaan edestakaisin akselilla. Kartiota
vasten lepää pumpun säätöakseliin kiin*
teästi liittyvä vipuvarsi (13), jonka pai*
navat kartiota vasten uppomäntien palau*
tusjouset. Alipaineen ja polttoaineruiskeen
välisen suhteen säätöä varten vipuvarressa
on asetusruuvi (11, kuv. 72). Vipuvarressa
on osoittimeksi muodostettu kulmavarsi,
joka suoraan asteikossa (18) osoittaa syöt*
töpumpun männäniskujen tehon. Kulma*
varrella voidaan säätää uppomäntien ylin
iskuraja. Pidäteruuvi (8 kuv. 82) rajoit*
taa näet varren liikettä alaspäin ja siis
myös säätöakselin pyörintää.

1. Pumpunakselin kytkin. 2. Kytkinjousi. 3. Kyt?
kinlevy. 4. Kynsirengas. 5. Käyttöakselin kytkin*
puolisko. 6. Ruuvi aluslevyineen ja kynsirenkaan
jousilevy. 7. Vetokiila muttereineen ja jousilevyineen.

Kuva 71. Ruiskepumpun kytkin.

Ruiskepumpun kytkimessä oleva jousi
estää kytkennän synnyttämästä turhaa ääntä.
Varmistukaa, että se on hyvässä vireessä
ja painaa kytkimen yhteen pyörimissuun*
nassa.

Jotta moottorin saisi helposti pysähty*
maan, on tyhjiösäätimessä laite, jolla polt*
toaineen tulo silintereihin voidaan koko*
naan katkaista. Laitteeseen kuuluu koje*
laudan »STOPP» (»seis») *nastaan vedetty
pianolanka. Vetämällä tästä nastasta sää*
töakseli joutuu polttoaineruiskeen 0:a vas*

taavaan asentoon.

Jotta säätöakseli ei vioittuisi poiskytket*
taessa, on irroituslaitteen (7 kuv. 82) liike
kulmavarren yläpuolella olevan pidäte*
ruuvin (5 kuv. 82) rajoittama.

Toinen kytkimen puolisko on osamer*

kein jaettu 10 osaan, joita toisessa vastaa
yksi kiintomerkki. Joka osamerkki vastaa
6 kampiakselin astetta. Jos siis tiedetään
se kampiakselin asteluku, jolle pumppu on
asetettu, voidaan kytkintä kiertämällä ja
lukemalla kierto sen asteikosta muuttaa
uiskeen päättymistä haluttu astemäärä vauh*
tipyörän asteikkoa katsomatta.

Tyhjiösäädin.

Moottoria ei saa pysäyttää kytkemällä
pois sytytys, koska silloin polttoaineruis*
keet jatkuvat mutta eivät syty, vaan öljyäi*
sivät sytytystulpat ja polttokammion, mikä
taas saattaa tuottaa vaikeuksia moottoria
uudelleen käynnistettäessä.

Tämä sijaitsee pumpun taemmassa pää*
dyssä ja käsittää pääasiassa silinterissä liik*
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Kuva 72. Tyhjiösäätimen läpileikkaus

Maksimi-iskun asetus pidä tehdä. Säätöruuvia ei yleensä pidä
lainkaan kajota, ja siksi se onkin sinetöity
keltamaalilla.Ruiskepumpun »iskulla» tarkoitetaan sen

tehokasta uppomännäniskua. Tämä on
suoraan luettavissa tyhjiösäätimen vaipan
alla olevasta asteikosta. Siitä näkyvät siis
uppomäntien iskut millimetreissä, ja astei*
tuskin on mm:ssä. Iskusta on kuitenkin
tapa puhua mm:n kymmenesosissa, ja niinpä
isku 15 tarkoittaa, että uppomännän teho*
kas pumpunisku on 1,5 mm.

Pumpun ulkopuoleisessa sivussa on akse*
li, joka sikäli eroaa säätöakselista, että siinä
on vain kolme pidätintä, jotka kohottavat
kolmen taemman uppomännän lautaset,
kun irroitusmagneetin virtapiiri on suljettu.
Irtikytkentämagneetti sijaitsee tyhjiösääti*
men yläosassa ja käsittää sähkökelan (29
kuv. 72) ja sen sisässä liikkuvan rautasy*
dämen. Kun sähkövirta lasketaan kelan
lävitse, siirtyy rautasydän nopeasti eteen*
päin vääntäen irroitusakselin vipuvartta.
Irroitusakseli kohottaa tällöin taemmat koi*
me uppomäntää ja polttoaineruiske näihin
silintereihin keskeytyy. Moottori käy nyt
vain kolmella etumaisella silinterillä. Kun
magneetti on virraton, työntää jousi irroi*

Irtikytkentämagneetti.

Kun moottori lähtee tehtaalta, on säätö*
ruuvi (8 kuv. 82) siten asetettu, että pisin
isku on 23. Tätä ei millään ehdolla saa
lisätä, koska moottoria kuormitettaessa
poistokaasu silloin tulee savuiseksi ja moot*
tori noettuu nopeasti. Vasta kun moottori
on kuntoon ajettu, voi iskun säätää n.
21:ksi, jolloin ajo on taloudellisempaamutta
teho luonnollisesti alempi. Jos ajetaan
suurin kuormituksin, ei tätä kuitenkaan
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KATKAISIN KAYNNISTYS-KAYNTI

ILMALAPPA

KOLMEN SILINTERIN IRTIKYT-
KENTAKOSKETIN

IRTIKYTKENTÄMAGNEETTI

Kuva 73. Irroitusmagneetin kytkentäkaava.

liin kiinnitettyjen varsien (18, kuv. 67) ja
säätöholkkien välillä töintuskin tuntuu lii*
kettä. Säätöruuvi asetetaan siten, että tämä
liike tuntuu kaikissa kolmessa taemmassa
säätöholkissa. Se on merkki siitä, että
uppomäntä on purkausventtiilin tiellä eikä
ruisketta siis näihin silintereihin pääse.

Irroitusmagneetti toimii sekä kolmen si*
linterin irroituskatkaisimesta että kojelau*
dan »Start*Drift»* (Käynnistys*käynti) kat*
kaisimesta, kts. myös kuv. 73.

tusakselin sellaiseen asentoon, että pidät*
timet eivät koske uppomäntiin.

Irroitusvipuvarren säätöruuvin asetus.
(2, kuv. 82).

Jos moottori käy epätasaisesti ja savuaa
vahvasti tyhjäkäynnissä, voi epäillä tämän
säätöruuvin asetusta virheelliseksi.Tämä säätöruuvi on oikein asetettu teh*

taassa ja keltamaalilla sinetöity. Yleissääntö
on, ettei mitään näin sinetöityjä ruuveja
tule kajota. Jos tätä säätöruuvia on jos*
takin syystä muutettu, asetetaan se sev*

raavasti:

«Käynnistys-Käynti»- (Start-Drift) kat-
kaisin. (9, kuv. 81.)

Tyhjiösäätimen ja irtikytkentäakselin luu*
kut poistetaan ja moottori saa käydä tyh*
jää. Säätöruuvin lukkomutteri otetaan irti
ja ruuvi asetetaan siten, että irroitusakse*

Tämä on kojelaudassa ja ohjaa irtikyt*
kentämagneettia. Päinvastoin kuin ilma*
läpällä oleva irroituskatkaisin, jolla moot*
toria käytetään tyhjää kolmella silinterillä,
ja kääntämällä ilmaläppää rahtusen siirry*
tään kuudelle, tällä katkaisimella voi moot*
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toria käyttää kolmella silinterillä läpän
kaikissa asennoissa. Tästä on etua käyn*
nistettäessä kylmällä säällä, sillä tyhjiösää*
timen avulla polttoaine* ja ilmaseoksen
suhde tulee hieman »paksumpi» ja katkai*
sin toimii siten kuristimena.

silinterein tutkia, ontuuko jokin etu* vai
takasilintereistä.

Paineputket. (7, kuv. 56.)

Nämä ovat teräsputkia, joiden läpimitta
on ulkoa 6 mm. ja sisästä 1,7 mm. Kum*
massakin päässä on niskamutterit ja levyt.

Käynnistettäessä kylmällä säällä kylmää
moottoria, annetaan ensin tavanmukaiset
bensiiniruiskeet ja katkaisin pidetään va*

semmalla (Drift — Käynti = 6 silinterillä).
Käynnistetään kuten tavallisesti käynnistys*
moottorilla ja annetaan moottorin rynnis*
tää kunnes kaikki kuusi silinteriä ovat
mukana, jolloinkatkaisin väännetään »Start»
*kohdalle ja moottori ajetaan näin lampi*
maksi. Nyt katkaisin voidaan siirtää
»DrifVille» ja moottoria ajaa tavalliseen
tapaan.

Jos paineputket otetaan irti, on ne asen*

nettava takaisin samaan järjestykseen. Nii*
den toisessa mutterissa on ensi silinterin
paineputkessa ykkönen j. n. e. ja merkityn
pään on tultava poltinpidekettä päin. Kun
nestepaine putkien sisällä voi kohota noin
700 kiloon/sm-, on tärkeää kiristää liitok*
set kunnollisesti. Älkää antako liitoksen
olla epätiivis, sillä siiloin vastaava silinteri
saa vähemmän polttoainetta kuin muut ja
moottorin teho alenee.Katkaisimen kytkentää ja irtikytkentä*

magneettia kts. kuv. 73.
Myöskin voi, jos jokin silinteri »ontuu»,

ajaen ensin kaikin kuusin ja sitten kolmin

Huuhdelkaa paineputket hyvin ennen
asennusta ja puhaltakaa kuiviksi paineil*
maila.

I Poltin. 2. Poltinmutteri. 3. Täytetulppa. 4. Paineventtiili. 5. Poltinrunko. 6. Helaruuvi
7. Ohjauslaippa lukkoruuvineen. 8. Paineputken niskamutteri. 9. Paineputki

Kuva 74. Poltinpidike.
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Poltinpidikkeet. likahiukkanen voi tukkia polttimen reiät.
Pitäkää vara, että paineventtiilit tulevat
kuulan pyöreä puoli vasten istukkaa ja
kuulanpuolikas päin poltinpidikkeen ruis*
kepumpunpuoleista sivua (kts. 8, 9, 10,
kuv. 75).

Näitä on kuusi, yksi kunkin silinterin
kohdalla (6 kuv. 56), ja ne sijaitseyat moot*
torin oikealla sivulla. Niiden tehtävä on
ruiskuttaa paineputkien kautta ruiskepum*
pusta tuleva polttoaine hienojakoisena si*
linteriin sekä alottaa ja lopettaa tämä ruiske
siten että ei synny tippumista. Poltinpi*
dikkeessä sijaitsevat polttimet, täytetulppa
ja kolme samanlaista paineventtiiliä kuin
ruiskepumpussa (kts. siv. 68 ja kuv. 69).

Poltinpidikkeen koetus.
Poltinpidikkeen koettamiseen on käytet*

teva manometrillä varustettua käsipumppua
joka osoittaa paineen noin 100 kiloon/sm 2

saakka.Moottoriin kuuluvassa työkalustossa on
erikoisavain poltinpidikkeen irroittamista
varten. Tällä avaimella poltinpidikkeen
helaruuvia kierretään vastapäivään. Hela*
ruuvi painuu tällöin ohjauslaippaa vasten
puristaen ulos poltinpidikkeen.

Ensin koetetaan, onko venttiilien avaus*

paine oikea. Pumputaan hiljaa ja katsel*
laan, missä paineessa polttoainetta alkaa
tippua polttimesta. Tämä avauspaine on
alussa noin 50 kg./sm 2 mutta alenee vähi*
telien kun jouset asettuvat. Ellei avaus*

paine kohoa 30 kiloon/sm 2
, on venttiilit

vaihdettava. Ensin on kuitenkin koetettava,
eikö jousien ja kuulien vaihtaminen riitä.

Jotta poltinpidike moottoriin asennet*
taessa tulisi oikeaan asentoon, on siinä
silinterilohkoon kierrettyyn ohjausruuviin
sopiva ohjauslaippa. Tämä ohjauslaippa
on lukittu poltinpidikkeelle ruuvilla, jota
ei saa kajota.

Ennen poltinpidikkeen asennusta silin*
terilohkon reikä on tarkoin puhdistettava
työkalustossa olevalla perkaimella, ja sa*

maila on katsottava, että kuparitiiviste
joko on reiässä tai asennetaan poltinpidik*
keen mukana.

Sitten katsotaan ruiskeet. Pumputaan
voimakkaasti ja tarkataan suihkujen muo*

toa. Kumpikaan suihku ei saa kajota toi*
nen toiseensa sillä silloin poltin on lop*
puun kulunut ja uusittava. Suihkujen
tulee muodostaa yhtä suuret kulmat pol*
tinpitimen ajatellusta keskiviivasta, ja joka
suihkeen hajoituksen on oltava tasainen.
Jos ruiskeen sädekimpussa näkyy epätasai*
suutta, on polttimen reikien reuna epä*
tasainen, minkä muuten voi todeta suu*

rennuslasilla. Jos suihkut ovat hyvin epä*
tasaiset tahi erimuotoiset, on poltin myös*
kin kelvoton. Tärkein seikka kuitenkin
on, että suihkut eivät missään kohdassa
mene päällekkäin.

Poltinpidikkeen puhdistus.

Poltinpidike puhdistetaan ensin ulkoa
varoen tarkoin vikuuttamasta sen kärkeä,
joka on perattava puhtaaksi mieluimmin
tikulla tai muulla pehmeällä esineellä rei*
kiä tarkasti välttäen. Sitten poltinpidike
asetetaan työkalustosta löytyvään kiinnik*
keeseen ja poltinmutteri kierretään irti eri*
koisavaimella. Tämän jälkeen poltin, tay*
tetulppa ja kolme paineventtiiliä saadaan
hajalle. Peskää poltinpidikkeen kaikki
osat täysin puhtaassa bensiinissä, puhalta*
kaa kuiviksi paineilmalla ja asentakaa takai*
sin päinvastaisessa järjestyksessä. Mitä
suurin puhtaus on tarpeen, sillä pieninkin

Kuluneella polttimella ei ole mitään
virkaa, se on vaihdettava uuteen.

Poltin. (Kuva. 75).
Se käsittää kaksi osaa, varsinaisen polt*

timen (4) ja sen sisässä olevan hajoitti*
men. Polttoaine painuu suurella voimalla
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Kuva 75. Polttimen läpileikkaus,
1. Polttimen reikä. 2. Hajoittimen reikä. 3. Hajoittimen polttoainetiehyt.
4. Poltin. 5. Hajoittimen kiinnitysnasta polttimessa. 6. Hajoittimen ulos*
vetotappi. 7. Täytetulppa. 8. Paineventtiilin istukka. 9. Jousi. 10. Kuu*

lanpuolikas.

läpi hajoittimeen jyrsityn tiehyen (3) ja tiaalisesti onteloon joutuu se kiivaaseen
tulee tangentiaalisena ulos parista poltti* pyörintään ja syöksyy hienoksi hajaantu*
men aukon taakse hajoittimeen poratusta neena ulos polttimen rei'istä.
ontelosta (2). Kun polttoaine tulee tången*

Lähettäkää vialliset poltinpidikkeet meille tai
edustajallemme koetettavaksi ja korjattavaksi.

SÄHKÖVARUSTEET.

Volvo*Hesselmanmoottorin sähkövarus*
teet ovat Bosch*valmistetta ja käsittävät
magneetin, generaattorin jakäynnistysmoot*
torin. Jännite on 12 voltin.

Magneetissa on erillinen virranjakaja.
Tästä on se etu, että jos jotakin sattuu
sen virtaasynnyttävässä osassa, niin jaka*
jaa voi silti käyttää kelan avulla paristo*
sytytyksellä. Lisäksi pystysuorassa jakajassa
on katkaisuhetken tarkastus helpompi.Magneetti. Jos tulee jokin vika, esim. oikosulku,
magneetin virtaasynnyttävään puoleen, ei
sitä voi itse korjata vaan se on jätettävä
erikoiskorjaamon tehtäväksi. On varottava
päästämästä magneetin oikosulkukaapelia
koskemaan jännitteisiin johtoihin, sillä se
menettää silloin magneettisuutensa. Käsi*
teltäessä virtaajohtavia kaapeleja, jotka saat*

Magneetti sijaitsee moottorin vasemmassa
kyljessä ja sitä käyttää nokka*akselivälitys
generaattorin akselista tämän takapäähän
kiinnitetyllä kytkimellä. Tämän akselin no*

peus on 1 'A, kertaa kampiakselin nopeus,
ja roottori pyörii puolta hitaammin kuin
kampiakseli.
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taisivat päästä kosketukseen oikosulkukaa*
pelin kanssa, on sentähden ensin irroitet*
tava toinen kaapelihela paristosta ja siten
turvattava magneetti magneettisuuden me*

nettämisvaaralta. Jos se on päässyt menet*
tämään tämän, on se magnetisoitava uudel*
leen, ja tähän pystyy vain erikoiskorjaamo.

toinen pää on hiilen avulla kytketty mag*
neetin suurjännitejohtoon. Metallipalan toi*
nen pää pyörii jakajan kannessa olevien
kuuden metallikoskettimen ohi, joista jo*
kainen on kaapelilla kytketty asianomai*
seen sytytystulppaan. Kun katkojakärjet
alkavat erota, on jakovarsi kannen jonkin
koskettimen kohdalla, ja magneetista tuleva
virta hyppää ylitse siihen ja vastaava sy*
tytystulppa sytyttää.

Virranjakajalla on kaksi tehtävää:
1. Se katkaisee ja yhdistää katkojalait*

teellä virran magneetin pienjänniteke*
lassa. Moottorin sytytysjärjestys on I—s—3—6

—2—4. Sytytyskaapelit on kytkettävä tässä
järjestyksessä jakajan kanteen.

2. Se jakaa suurjännitekelasta tulevan
virran eri sytytystulppiin.

Jakajan sisässä on kondensaattori
kytkettynä katkoimen kosketinkärkien
väliin. Sen tehtävänä on vähentää ki*
pinöintiä kosketinkärkien välissä vir*
ran katkeillessa sekä kohottaa jänni*
tettä suurjännitepiirissä.

Jakajan alla on laite, joka itses*
tään siirtää sytytyshetken 8 kampiak*
seliastetta aikaisemmaksi moottorin
kierrosluvun lisääntyessä.

Magneetin suurjännitteenotosta ja*
kajaan johtava kaapeli on kiinnitetty
bakeliittisella pitimellä. Tätä ei saa
kiertää liian kireälle, koska se silloin
moottorin lämmittyä laajetessaan hei*
posti halkaisee suurjännitteen ottokoh*
dan, jolloin syntyy oikosulku, eikäKuva 76. Magneetin virranjakaja.

139 c. Epäkesko asetusruuvi. 139 b. Lukkoruuvi. 107 a.
Kiinteä kosketinkärki. 107 b. Liikkuva kosketinkärki.

112. Jakajavarsi. 112 a. Jakajavarren metallipala. ]

virta pääse sytytystulppiin.
Jos moottori saa olla ulkona hyvin

raa'alla ilmalla, sattuu usein että kosteutta
kertyy jakajan kanteen ja, kun vesi on hyvä
sähköjohdin, oikosulkee magneetin. Jaka*
jan kansi on silloin vietävä sisään ja kui*
vattava sekä hieman lämmitettävä ennen
paikallepanoa.

Katkojalaitteeseen kuuluu kiinteä koske*
tinkärki (107 a, kuv. 76) ja toinen, johon
vaikuttaa kuusisärmäinen nokka (107 b).
Näiden kummankin koskettimen välin on
suurimalla nousulla oltava 0,4 mm. Katso*
kaa kerran pari vuodessa että koskettimet
ovat puhtaat ja tarpeen ollen puhdistakaa
ne ohuella ja hienolla viilalla sekä tarkis*
takaa väli.

Jos itse jakorasia on ollut irti magnee*
tista, asennetaan se siten, että kun mag*
neettiakselin kiilaura on kierretty 20° pys*

tyasennostaan magneetin kiertosuuntaan,
jonka magneetin vaipassa oleva nuoli osoit*
taa, ensi silinterin nokka juuri on erotta*
massa katkaisimen kärjet. Tämä tarkiste*
taan sovittamalla roottori sopivaan ham*

Suurjännitejakaja sijaitsee katkojan päällä
ja käsittää jakajavarren sekä itse jakajakan*
nen. Jakajavarressa on metallipala, jonka
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LV 93—94—95 ja B 10-11 Hesselmanmoottorialustat.
(Bensiinimoottorien kytkentäkaavoja kts. siv. 14 ja 43.)

Kuva 45 b. Kytkentäkaava.
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paaseen sekä suorittamalla tähdennystarkis*
tus erikoisin, magneettirasialla sijaitsevin
asetusruuvein. Käsin magneettia ei tule
asettaa.

bakeliittiin) ja sen koskettimen väliin, jo*
hon primärijohto kuuluu. Kun kärjet kat*
kovat, sammuu lamppu. Tämän tulee siis
tapahtua 5° ennen yläkuolokohtaa, pyöri*
tettäessä moottoria kulkusuuntaan.

Sytytyksen asetus.
Sytytysasennon säädön helpottamiseksi

vauhtipyörällä on o—3o°0—30° asteikko (kuva
70). Tämä asteitus tarkoittaa 1 ja 6 silin*
teriä ja merkitsee, että näiden männät ovat
yläkuolokohdissaan o°:n kohdalla ja 30
kampiakseliastetta yläkuolokohdan edellä
30°: nkohdalla.

Sytytystulpat.

Volvo*Hesselmanmoottori vaatii erikoi*
set sytytystulpat. Tavalliset bensiinisyty*
tystulpat eivät kelpaa. Useat Europan ja
Amerikan erikoistehtaat valmistavat nyky*
ään tähän moottoriin sopivia sytytystulppia.
Meidän kokeilemamme ja hyväksymämme
ovat Bosch DM 20 S 148. Näiden tulp*
pien lämpövastus on hyvin alhainen.

Sytytyksen asetus tapahtuu seuraavasti:
Irroittakaa vauhtipyörän suojuksessa ole*

van tarkastusaukon, venttiilien ja jakajan
kannet. Kiertäkää moottoria käynnistyskam*
mella kunnes ensi silinterin imuventtiili
sulkeutuu, sekä edelleen kunnes vauhti*
pyörän merkit tulevat esiin. Kiertäkää nyt,
yhä moottorin pyörimäsuuntaan, kunnes tar*
kastusaukossa näkyvä osoitin on s°:n, tai
uuden merkintätavan mukaan, T:n (sytytys)
kohdalla. Katkojakärkien on juuri alettava
erota tässä asennossa. Elleivät ne niin tee,
asetetaan magneetti irroittamalla kaksi ruu*

via, jotka kytkevät magneettiakselin gene*
raattoriin, ja kiertämällä magneetin akseli
sellaiseen asentoon, että kärjet juuri aika*
vat erota, ja lukitsemalla se tähän. Asetta*
maila 0,03 mm:n vahvuinen tuntolevy kär*
kien väliin, kiertämällä moottoria vähäsen
taaksepäin ja sitten eteenpäin sekä vetä*
malla levy varovasti pois voidaan todeta,
onko sytytysasento oikea. Kun levy lähtee
irti, luetaan vauhtipyörän asento, jonka on
silloin oltava s°. Asetuksen helpottami*
seksi magneetin kytkin on merkitty jako*
viivoin, jotka vastaavat yhtä generaattorin
akselinpuoleisessa kytkinosassa olevaa kiin*
toviivaa. Jokainen jakoviiva vastaa 2 kam*
piakselin astetta.

Erinomaisen tärkeä seikka on, että elekt*
rodien väli on oikea, 0,4—0,5 mm. Tämä
on tarkastettava noin joka 4,000 km. sa*

maila kun sytytystulpat puhdistetaan. Tut*
kikaa saman tien, ettei eristyksessä ole hai*
keamia. Jos moottori onnahtelee, niin tar*
kastakaa aina sytytystulpat, ja jos keski*
elektrodit ovat kovin kuluneet, vaihtakaa
ne uusiin. Tehkää tavaksi vaihtaa koko
sytytystulpasto joka 15,000:skm.

Jos keskielektrodi kuluu kovin nopeasti,
on siihen useasti syynä pohtimien kulumi*
nen, jotka silloin on uusittava. Suihkut
näet hajoittavat silloin liikaa osuen elekt*
rodeihin, jotka palavat. Poltinten koetuk*
sen suhteen kts. sivu 75.

Generaattori.
Kaikissa vaunumalleissa, lukuunottamatta

LV—70 B, on 100 watin normaaliteholle
rakennetut generaattorit. Mallin LV—70 B
generaattori on 300 watin tehoinen.

Käynnistysmoottorissa on n. s. Bendix*
pyörä, s. o. hammaspyörä, joka on laake*
roitu ruuvimaiselle akselille. Kun käyn*
nistyskosketin painetaan alas ja käynnistys*
moottori alkaa pyöriä, kiertyy hammas*

Täydellinen selostus on siv. 42—43.

Käynnistysmoottori. (Kuva 50).

Myöskin voi käyttää tarkastuslamppua,
ja kun ensin on kytketty pois primärijohto
ja oikosulkukaapeli, kytkeä lamppu paris*
ton toisen navan (toinen napa kytkettynä
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pyörä vauhtipyörän hammaskehää kohti ja
niin pian kuin se joutuu tämän kanssa
lomittain, vetää käynnistysmoottori moot*
toria ympäri. Heti kun ensimmäinen syty*
tys on tapahtunut ja moottori on käyn*
nissä, vetäytyy käynnistysmoottorin ham*
maspyörä automaattisesti takaisin alkupe*
räiseen asentoonsa. Vrt. siv. 46.

varottava tiputtamasta raakaöljyä kumieris*
teisille kaapeleille. Tosin käytämme niihin
erikoisen öljynkestävää päällystettä, mutta
ajanoloon raakaöljy pilaa senkin. On tär*
keätä pitää koko moottori puhtaana, sillä
raakaöljyllä on omituinen taipumus levitä
kaikkialle. Erityisen öljynarka on mag*
neettilaitteen kumikytkin. Jos tämä kytkin
saa kastua raakaöljystä, turpoaa se vikuut*
taen magneetin laakereita, kun ne joutuvat
pituussuuntaiseen puristukseen. Tämä kyt*
kin ja muut kumiosat on sen takia usein
ja säännöllisesti pyyhittävä puhtaiksi.

Sähköjohtoja ja kumia varjeltava
raakaöljyltä.
Raakaöljyllä on epämieluisa ominaisuus,

se näet pilaa kaiken kumin, ja siksi on

ILMALÄPPÄ, LISÄILMAVENTTIILI JA
3 SILINTERIN IRTIKYTKIN.

Nämä laitteet sijaitsevat yhteisessä kote*
lossa (kts. kuva 77 ja 78), joka on imu*
putkella.

yläasennossa, ja vasten ruuvia (5) kun kaa*
supoljin on pohjassa. Käsikaasusäädin ei
tällöin saa estää kaasupolkimen liikettä.

Jos läppäakseli käy kankeasti, voi tämän
tavallisesti auttaa muutamin kevyin vasaran*

lyönnein akselin kumpaankin päähän.
Ilmaläppä

Tämä on akselilla liikkuva tavallinen
läppä (4 kuva 77). Ilmaläpän asetus tapah*
tuu seuraavasti:

Moottorin tyhjäkäyntinopeus asetetaan
pidätysruuvilla (1). Sen tulee olla noin
400 kierrosta min.Ensin irroitetaan säätötanko (6) vipu*

varresta (3). Vipuvarren pidätysruuveja
(1 ja 5) kierretään ulos, kunnes niiden
kärjet ovat tukiensa sisässä. Vipuvarren
ruuvi irroitetaan niin että varsi tulee irti
akselista (4). Itse läppä pidetään nyt sul*
jettuna ja vipuvarsi väännetään päin pidä*
tysruuvia (1) niin pitkälle kuin se menee
ja lukitaan tähän asentoon. Kun vipuvarsi
sitten väännetään vastakkaiseen raja*asen*
toon, on läpän oltava pystysuorassa. Tämä
asetetaan pidätysruuvilla (5). Säätötangon
pituus sovitetaan kiertämällä kuulaniveltä
ulos tai sisään siten, että vipuvarsi on vas*

ten pidätysruuvia (1) kun kaasupoljin on

Tämä on jousipaineinen venttiili, joka
avautuu kun imuputkessa on määrätyhjiö.
Vaunun pyörittäessä moottoria esim. ala*
mäessä, kun kaasupoljin on ylhäällä, vent*
tiilin tehtävänä on laskea moottoriin tay*
dellisen palamisen syntymiseen tarvittava
lisäilma. Lisäventtiili on asetettu tehtaalla,
eikä sitä pidä koskea. Jos asetus on tar*
peen, tulee käyttää tyhjiömittaria, joka mit*
taa 0—76 elohopeasmm tyhjiön. Tyhjiö*
mittari kytketään imuputkeen, sopivimmin
sen tyhjiöjarrulle tarkoitettuun reikään. Li*

Lisäilmaventtiili.

80



1 2 3 4 5 6
Kuva 77. Ilmaläppä, vasen sivu.

säventtiilin avauspaine säädetään ruuvilla
(8, kuva 78) ja luetaan tyhjiömittarista kun
äkkiä hellitetään ilmaläppä rynnistettyä
moottori hyvin nopeaan käyntiin. Avaus*
paine riippuu tyhjäkäynti*iskusta siten, että
jos moottoriin tulee runsaasti polttoainetta,
lisäventtiilin on annettava tarpeenmukainen
lisäilma. Jos tyhjäkäynti*isku on pieni
(sen säädön suhteen kts. sivu 90), 10 —11

Tyhjäkäyntinopeuden pidätysruuvi. 2. Säätötangon kuulaniveh 3
ipuvarsi. 4. Läppäakseli. 5. Pidätysruuvi. 6. Sääiötanko. 7. Bensii;

niruiskeen suutin. 8. Bensiinin paineputki.

Lisäventtiilin avauspaine voidaan, ellei
tyhjiömittaria ole, asettaa käsinkin. Aluksi
ruuvia (8) kierretään vastapäivään auki
4—5 kierrosta. Sitten sitä kierretään sisään,
kunnes poistoputkessa ei kuulu pamauk*
sia rynnistettäessä moottorilla ja suljettaessa
läppä äkkiä. Se kierretään niin pitkälle,
että pauke parahiksi lakkaa.

vaiheilla, tulee avauspaineen olla 52 sm.
elohopeaa, jos on 12—13,
sen on oltava 51 sm. elohopeaa, ja jos se
on 14—15, avauspaineen tulee olla 50 sm.
elohopeaa. lista on katkennut, jonka johdosta

Moottorin käydessä tyhjää lisäventtiili ei
mitenkään saa aueta. Jos se sen tekee, ja tun*
tuu muuten olevan normaaliasennossa, voi
epäillä, että jokin ruiskepumpun jousi var*

ren ja irtikytkentäakselin säätöholkin vä*

81



tori käy 4:llä tai useammalla silinterillä.
Samalla tavoin lisäventtiili aukeaa tyhjä*
käynnissä, jos 3 silinterin irtikytkinlaite ei
jostakin syystä toimi.

eristettyyn siltaan (7) ja siinä olevaan kyt*
kinkärkeen. Tätä kärkeä vasten lepää, la*
pan ollessa tyhjäkäyntiasennossa, jousipai*
neisena toinen kytkinkärki, joka on läppä*
akselille kiertyvästi laakeroidussa varressa
(5). Virtapiiri on silloin suljettu ja irroi*
tusmagneetti toimii. Läppäakselissa on
myötäliitin (2), joka on kiinnitetty puris*
tusruuvilla (4) ja jossa on säätöruuvi (l).

On joskus katsottava, että lisäventtiili
liikkuu vapaasti ohjaimessaan. Jos asia
vaatii, hajoitetaan venttiili ja ohjain puh*
distetaan hienolla merkelikankaalla, niin
että venttiili käy helposti.

Kuva 78. Ilmaläpän oikea sivu.

1. Kytkentähetken asetusruuvi. 2. Myötäliitin läppäakselilla. 3. Läppää!
seli. 4. Läppäakselin myötäliittimen ruuvi. 5. Kytkinvarsi. 6. Kytkimiä

7. Kytkinpidike. 8. Lisäventtiilin asetusruuvi. 9. Lukkomutteri.

3 silinterin irroituskytkin. (Kuva 78)

välissä kuitenkin on pieni tila, liikkuu
läppä rahtusen ennen kuin katkaisu tapah*
tuu, jotta moottorin kierrosluku ja isku

Tämä sijaitsee läppäkammion ulkosivuun
kiinnitetyssä vaipassa ja ohjaa tyhjiösäädin*
kammiossa olevaa irroitusmagneettia, joka
tyhjäkäynnissä itsetoimivasti irroittaa 3
taempaa silinteriä katkaisemalla polttoai*
neen tulon niihin. Irroitusmagneetista tv*
leva virtaajohtava kaapeli on yhteydessä

Kun läppäakseli väännetään tyhjäkäynti*
asennosta, vetää myötäliittimen säätöruuvi
mukaansa kytkinvarren (5), virta katkeaa
ja ruiske tapahtuu kaikkiin kuuteen silin*
teriin. Kun säätöruuvin ja kytkinvarren
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kasvaisi ja sytytys olisi varma, kun taem*
mat kolme silinteriä kytketään käyntiin.

keestä. Sen takia myötäliitin on ensin pan*
tava sopivaan asentoon, asetinruuvi melko
syvään kierrettynä.Irroituskytkin asetetaan viimeisenä, moot*

torin käydessä tyhjää, niin että 0,8 mm:n
vahvuisen tuntolevyn juuri ja juuri saa
asetinruuvin (l) kärjen ja kytkinvarren
väliin. Asetus suoritetaan ruuvilla (1).
Tätä ei kuitenkaan saa kiertää ulos liikaa,
koska se silloin voisi kannallaan synnyttää
kytkennän kiinteän kytkinkärjen pidik*

On katsottava että kytkinvarsi (5) liik*
kuu kepeästi ja tarpeen tullen tipautettava
siihen pisara ohutta öljyä. Samoin on
valvottava, että kytkimet eivät ole palaneet,
ja asian vaatiessa puhdistettava ne ohuella
viilalla.

KÄYNNISTYSPUMPPU LISÅOSINEEN.
Kuva 79.

Moottorin käyntiinpanoon tarvitaan vähä*
sen bensiiniä, joka ruiskutetaan imuput*
keen. Tätä varten moottorissa on bensiini*
säiliö, käynnistyspumppu ja suutin.

yhtä helposti kuin vetää uloskin, eikä tavano*
maista peräänantavaa vastusta tunnu. Sil*
loin pumppu on kierrettävä hajalle ja puh*
distettava bensiinissä. Tarkastakaa silloin
tällöin, että männän tiiviste ei vuoda.

Bensiinisäiliö. (1).

Tämä on konepellin alla kiinni torpedossa
ja vetää noin 2 litraa, mikä tavallisessa
ajossa riittää käynnistämiseen 2-3 viikkoa.
Säiliön kannen alla on siivilä, jonka tulee
olla suulla kun säiliö täytetään, ja joka sil*
loin tällöin on huuhdottava puhtaaksi ben*
siinissä, jos siihen on kertynyt paljon likaa
ja vettä.

Käynnistyspumppu. (4).

Bensiinisäiliöstä lähtee käynnistyspum*
pun imuputki. Käynnistyspumppu on asen*

nettu kojelautaan, ja se on tavallinen pieni
imu* ja painepumppu. Paineventtiilin ta*
kana on kuitenkin kalvo, joka estää imu*
putken alipaineen imemästä bensiiniä pvm*
pun lävitse.

Jos likaa on päässyt venttiileihin, huo*
maa sen yleensä siitä, että pumppu ei ime
bensiiniä säiliöstä, vaan imee pelkkää ilmaa.
Pumpun männän voi silloin painaa sisään

Kuva 79. Käynnistyspumppu lisälaitteineen.
1. Bensiinisäiliö. 2. Siivilä. 3. Käynnistyspumpun
imuputki. 4. Käynnistyspumppu. 5. Käynnistys*
pumpun paineputki. 6. Läppäkammio. 7. Bensiini*
ruiskeen ruuviliitos. 8. Ruuvitulppa. 9. Suutin.
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Ruiskesuutin. puhtaita täyttövälineitä käytetään. Jos suu*

tm on mennyt tukkoon, on se hajoitettava
ja puhdistettava, jolloin myös pieni ruuvi*
tulppa otetaan ulos, koska suutimeen ei
muuten pääse käsiksi. Mainittu tulppa ei
ole aivan välttämätön, mutta sen avulla
bensiini paremmin hajaantuu hienoksi.
Toisaalta tämä tulppa myös kerää enim*
män lian.

Käynnistyspumpun paineputki päättyy
ruiskesuutimeen (7 kuv. 79), joka on kier*
retty läppäkammiossa olevaan reikään.

Kun suutimen aukko on hyvin pieni,
tukkii sen vähäisinkin lika, jonka takia on
oltava tarkka, että vain täysin puhdasta
bensiiniä kaadetaan säiliöön ja että vain

VOITELULAITTEET.
Vrt. siv. 27.

Moottorissa on täydellinen painevoite*
lujärjestelmä.

telee sen. Tämä n. s. paineenvähennys*
venttiili on jousella kuormitettu venttiili,
joka sijaitsee moottorin vasemmalla puo*
lella aivan edessä.

öljysäiliössä öljypinnan alapuolella oleva
pumppu painaa öljyn moottorin eri osiin.
Tähän pumppuun kuuluu kaksi pumppu*
kammiossa olevaa kierrehammaspyörää.
Hammaspyöriä käyttää pystysuora akseli,
jota taasen käyttää nokka*akselin yhtey*
dessä oleva kierrehammaspyörä. Hammas*
pyörien pyöriessä öljy imeytyy öljysäi*
liöstä siivilän läpi, joka eroittaa lian ja
sakan, ja puristuu sitten kampikammioon
porattuun jakoputkeen. Tästä se jatkaa
matkaansa kampiakselin ja nokka*akselin
laakereihin sekä öljysuodattimeen, jossa se
jatkuvasti siivilöityy. Kampiakselin laa*
kereista öljy puristuu edelleen kampiakse*
lissa olevien kanavien kautta kiertokangen
laakereihin ja sieltä kiertokangissa olevien
kanavien kautta männäntappeihin. Kierto*
kangissa olevien reikien kautta roiskuu
öljy silinterin seinämille ja voitelee ne.
Ensimmäisestä nokka«akselin laakerista joh*
taa pystysuora porattu kanava silinterin*
kannen päälle. Tämän kanavan kautta
saavat venttiilivivut voiteluöljyä.

Ensimmäisestä kampiakselilaakerista tule*
vaan pystysuoraan öljykanavaan on porattu
reikä, josta menee öljyjohto ruiskepum*
pun käyttöakseliin, voidellen siellä olevat
kuulalaakerit. Jakoputkesta aukenee niini*
kään reikä, joka voitelee nokka*akseliväli*
tyksen välipyörän laakerin.

1. Voiteluöljypumppu. 2. Jakoputki. 3. Paineen*
vähennysventtiili. 4. Nokka*akseli. 5. Kampiak*
seli. 6. Männäntappi. 7. Vipuvarrenakseli. 8. Voi*

teluöljysuodatin. 9. öljymanometri.

öljyjärjestelmään kuuluu venttiili, joka
vähentää öljynpainetta estäen sen tulemasta
liian korkeaksi. Tästä venttiilistä tuleva lii*
kaöljy roiskuu nokka*akselin ketjulle ja voi*

Kuva 80. Voitelujärjestelmän kaavakuva.
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Voiteluöljyn paine. jousi unohdu pois. Muuten öljy
pääsee virtaamaan suoraan läpi
suodattimen siiviläkangasta läpäise'
matta.

Kun vaunu lähtee tehtaasta, on öljynpaine
säädetty noin 2,5 kg. neliösenttimetrille.
Kojelaudassa oleva mittari näyttää öljynpai*
neen. Kun moottori käynnistetään öljyn
ollessa kylmää, saattaa tämä paine kohota
5 kg. tai korkeammallekin. Tästä ei kui*
tenkaan ole aihetta levottomuuteen, sillä
öljynpaine laskee pian sen mukaan kuin
moottori lämpenee. Ajettaessa pitkiä mat*
koja suurella nopeudella paine ei saa las*
kea alle 1,5—2 kg. Ellei mittari näytä
mitään, on moottori viipymättä pysäytettävä,
eikä sitä saa käynnistää, ennen kuin vika
on poistettu. Useimmiten tähän on syynä
öljyn puute tai tukkeutunut öljysiivilä.

Sopiva voiteluöljy.
Tavalliseen ajoon suositamme SÄE 40*

öljyä lauhkeassa ilmastossa kesäajoa varten,
s. o. kun lämpötila ei ole yli -f- 10° C.
Jos vaunua käytetään hyvin kovaan ajoon,
on SÄE 50*öljy sopiva. Troopillisissa
maissa ei tule koskaan käyttää ohuempaa
kuin SÄE 50*öljyä.

Sopivan talviöljyn valinta on vaikea,
mutta yleisohjeena voidaan sanoa, että on
valittava niin paksu öljylaji, että mootto*
rissa pysyy ajettaessa ainakin säädetty IVa
kg:n/sm 2 voiteluöljypaine, mutta että moot*
toria silti voi ilman ponnistusta pyörittää
käsin alimmassa seudulla esiintyvässä lämpö*
tilassa, t. s. että se kaikissa olosuhteissa
saadaan käyntiin. Jos on kyseessä vaunu,
joka joutuu vähän seisomaan, tai jolla on
lämmin vaja, ei tällä seikalla ole merki*
tystä, vaan silloin sopii talviajoonkin käyt*
tää SÄE 40*öljyä.

öljynpainetta voidaan lisätä kiristämällä
vähennysventtiilin jousta. Tämä suorite*
taan siten, että tulppa irroitetaan ja sopi*
van kokoinen levy pannaan sen ja jousen
väliin.

Voiteluöljyn suodatin.
Tämä sijaitsee moottorin vasemmassa

sivussa (3, kuv. 55) ja käsittää moottori*
lohkoon asennetun kiinteän osan, johon
öljyjärjestelmän liitosputket menevät, ja yh*
della ainoalla ruuvilla irroitettavan säiliön,
jossa on kehykselle pingoitettu suodatin*
kangas.

Voiteluöljyn vaihto.
Kuntoonajon aikana öljy on vaihdettava

300, 800 ja 1500 km. ajettua ja sen jälkeen
joka 1500 km. Kuntoutuneen moottorin
voi ehkä antaa käydä samalla öljyllä 2000
km. mutta ei enempää. Joka öljyvaihdossa
on, koska suodatinkin on samalla perät*
tava, täytettävä 9 litraa. öljytila näet
vetää 8 litraa ja voiteluöljysuodatin litran.
Älkää täyttäkö ihan mittapuikon ylimpään
viivaan, sillä jokin määiä öljyä jää aina
silinterin kanteen ja vuotaa alas moottorin
lämmitessä.

On hyvin tärkeää puhdistaa tämä suo-
datin bensiinissä joka öljynvaihdon yhtey*
dessä eli noin joka 2000 km. Tämä on
ehdottomasti pidettävä mielessä. Suoda*
tm näet erottaa pois kaikki terävät osat,
jotka kuluttavat laakereita ja koko moot*
toria, ja moottorin ikää voi pidentää var*

sin huomattavasti pitämällä suodatin hy*
vässä kunnossa.

Kun noki poistetaan moottorista, siis noin
joka 15,000 km:llä, on suodatinkangas
uusittava.

Kun moottori alkaa olla kulunut, vaatii
se hieman enemmän öljyä, öljytasoa ei
tule koskaan päästää alle mittapuikon ali*
viivan. Tarkastakaa öljytaso päivittäin.Suodatinta puhdistettaessa on varot'

tava, ettei suodatinkangasta ja ke
hystä kantta vasten painava pieni

Kun moottori on niin kulunut, että se
kuluttaa öljyä ylettömästi, voi asian kor*
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jata asettamalla uudet männänrenkaat. Ta*
mä tosin ei auta niin hyvin kuin mootto*
rin hiominen, mutta yleensä voi taas ajaa
sangen kauan ennen kuin öljyn liikakulu*
tusta jälleen ilmaantuu.

Hyvin tärkeätä on ottaa siivilä irti
ja puhdistaa bensiinissä joka kerta
kun noki poistetaan moottorista.
Moottoria ei sisältä saa missään
tapauksessa kuivata trasselilla. Sen
säikeitä näet tarttuu siivilään estäen
pumpun imemästä öljyä. Jos moot'
torin sisäpinnat ovat puhdistuksen
tarpeessa, on parasta tehdä se siveU
timellä ja paloöljyllä. Puhaltakaa
lopuksi osat puhtaiksi kuivalla pai'
neilmalla.

Voiteluöljyn oheneminen.
Raakaöljyn sekoittuminen voiteluöljyyn

johtuu tavallisesti siitä, että moottori saa
käydä kylmänä, tai myös ruiskepumpun
tahi sytytyksen väärästä asetuksesta. Käyt*
takaa jäähdytinpeitettä, jos moottorin lämpö
on liian alhainen, muussa tapauksessa tar*
kastakaa ruiskepumpun, sytytyksen ja lisä*
ilmaventtiilin asetukset (kts. sivu 90).

Ruiskepumpun, vesipumpun ja sähköko'
jeiden voitelu.

Uusissa tai äskenhiotuissa moottoreissa
öljy sangen usein ohenee hieman; ilmiö
häviää kuitenkin vähitellen, kun männän
renkaat ehtivät hioutua ja tiivistävät kun*
nollisesti.

Ruiskepumpun pumppukammion voite*
lee sama öljy kuin moottorinkin, öljytä*
son tulee olla mittapuikon (9, kuv. 82)
kummankin viirun välissä.

Jos moottorin annetaan käydä ontuen
yhdellä tai useammalla silinterillä, on itses*
tään selvä, että palamaton polttoaine valuu
alas sekoittuen voiteluöljyyn. Jos on ajettu
jokin matka näin, on voiteluöljy ehdotto*
masti vaihdettava; raakaöljyhän ei ole lain*
kaan voitelukykyistä, vaan on uhkaamassa
vaara, että kehys* ja männänvarsilaakerit
sulavat tai moottori leikkaa. Jos siis moot*
tori ontuu, niin tutkikaa ja korjatkaa vika
ehdottomasti heti, muuten tulee vahinko.

Ruiskepumpun tyhjiösäädinkotelon päällä
on voitelukuppi, josta tyhjiösäädin voidel*
laan ompelukoneöljyllä. Moottorin tulee
tällöin seistä, sillä muuten öljy ei pääse
säätimen männänrenkaaseen.

Vesipumpun akseli on säännöllisesti voi*
deltava, tiivisterasia vedenkestävällä rasvalla
ja kuulalaakeri kuulalaakerirasvalla.

Käynnistysmoottori voidellaan tavallisella
moottoriöljyllä. Koko laite on irrotettava
ja voidereikien ruuvit kierrettävä auki.

Generaattorin ja magneetin laakerit ovat
kuulalaakereja jotka ovat täytetyt rasvalla.
Nämä laitteet on kerran vuodessa irroitet*
tava ja laakerit täytettävä kuulalaakeriras*
valla. Pätevän sähkökorjaamon on tämä
suoritettava.

Voiteluöljytilan siivilä.
Siivilä on öljytilassa kiinnitetty kahdella

ruuvilla öljypumppuun. Siihen pääsee
käsiksi irroittamalla öljytila.

Ellei öljynpainemittavi toimi, on
paras heti pysäyttää moottori,
tutkia syy ja korjata vika.

86



JÄÄHDYTYSLAITTEET.
Vrt. siv. 9 ja 40.

Jäähdytin. kuormituksella ja muuten normaalisissa olo*
suhteissa kiehumasta. Jos se kiehuu, on
jäähdytysveden kierrossa jokin vika tai
moottori on väärin asetettu (vrt. sivu 89).

Vesikanavat, jotka johtavat veden ylä*
säiliöstä alasäiliöön, ovat litteitä putkia ja
niitä kiertää ilmavirta. Käyttäkää ainoas*
taan puhdasta vettä jäähdyttimessä. Jos
sadevettä on saatavana, niin käyttäkää sitä,
koska kerrostumiset jäähdyttimessä silloin
vähenevät. Älkää koskaan kaatako jääh=
dyttimeen kylmää vettä, kun moottori on
kuuma, sillä siitä saattaa olla seurauksena
silinterilohkon halkeaminen.

Jäähdytysvesi lasketaan pois kahdesta ha*
nasta, joista toinen on jäähdyttimen vasem*

massa alakulmassa ja tyhjentää itse jääh*
dyttimen, sekä toinen moottorilohkon ta*
kaosassa vasemmalla ja tyhjentää moottori*
lohkoon jääneen veden. Jos moottorin on
seistävä ulkona pakkasella, on vesi lasket*
tava pois, koska moottorilohko muuten
saattaa jäätyä rikki. Pakkasenkestäviä jääh*
dytinnesteitä kts. sivu 9.

Käyttäkää talvella jäähdyttimessä suojusta.
Jos moottorin lämpötila alenee liiaksi, lisään*
tyy polttoaineen kulutus. Lämpötilaa ei
myöskään saa päästää liian korkeaksi, var*

sinkaan jos jäähdytinnesteessä on spriitä.
Sprii nimittäin kiehuu noin 78 C.*asteessa.

Jäähdyttimen vuodot on korjattava juot*
tamalla eikä jäähtöveteen kaadettavin pa*
tenttiainein. Nämä voivat tukita vesiputket,
pumpun, lämpösäätimen ja aiheuttaa kiehu*
mista. Jäähdyttimen puhdistusta kts. siv. 9.

Jäähdytysjärjestelmä on täysin riittävästi
mitoitettu estämään moottorin täydellä

AJO.

Uuden moottorin käynnistys.
Perehtykää ensin tämän käsikirjan polt*

toainetta, voitelu* sekä jäähdytysjärjestel*

hana ja kiertäkää täyttöaukon tulppa
paikalleen.

mia koskeviin lukuihin. Sen jälkeen:
1. Katsokaa, että polttoainetta on pääsäi*

liössä, bensiiniä käynnistyssäiliössä,
vettä jäähdyttimessä ja oikeanlajista
voiteluöljyä moottorissa. Varmistukaa
myöskin, että mitään osia ei ole poissa,
että paristo on kytketty j. n. e.

3. Asettakaa katkaisin »Start*Drift» (Käyn*
nistys*Käynti) 9 kuva 81 Käynnin koh*
dalle (vasempaan).

5. Antakaa käynnistyspumpulla 2—3 ben*
siiniruisketta.

4. Vääntäkää sytytysavain (10 kuva 81)
asentoon 1 ja katsokaa, että seisnasta
(12 kuva 81) on työnnetty sisään.

6. Pankaa moottori käyntiin käynnistys*
kytkimellä.

Antakaa vähän kaasua ja jatkakaa ben*

2. Avatkaa ruiskepumpun ilmanpoistohana
ja täyttäkää polttoainesuodatin (9 kuva
56) sen täyttöreiästä raakaöljyllä, kun*
nes puhdasta, kuplatonta öljyä tulee
ilmanpoistohanasta. Sulkekaa sitten

siininruiskutuksia kunnes tuntuu, että moot*
tori käy raakaöljyllä. Vääntäkää sitten kat*
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kaisin »Start*Drift» käynnin (»Drift») koh*
dalle ja ajakaa moottori lämpimäksi ilma*
läppä (»kaasupoljin») sen verran raollaan,
että moottori käy puhtaasti kolmin silin*
terein. Alussa saattaa tällöin olla tarvis
pitää ilmaläppä täysin avattuna, mutta sitä
mukaa kuin moottori lämpiää aukkoa voi
pienentää.

Lämpimän moottorin käynnistys.

Käynnistettäessä hiljan keskeytetyn ajon
jäljiltä vielä lämmintä moottoria katsotaan
ainoastaan, että seisnasta on työnnetty si*
sään, annetaan bensiiniruiske (puoli ruis*
kettä riittää useimmiten) ja pannaan käyn*
tim käynnistyskoskettimella. »Start*Drift»*
katkaisimen tulee koko ajan olla »Drift»*
kohdalla. Yleensä on annettava bensiini*
ruiskeita mahdollisimman vähän, koska
silinterien voitelu niistä kärsii.

Kun moottori on täysin lämmin, voi an*

taa sen käydä tyhjää ja vääntää katkaisin
»Drift»*kohdalle, jolloin se on ajovalmis.

Ei pidä jatkaa moottorin pyörittämistä
käynnistysmoottorilla eikä bensiiniruisku*
tusta, ellei se heti sytytä. Silloin saattaa
vain laskea silintereihin liikaa polttoainetta,
joka kertyy sytytystulpille oikosulkien ne.
Sen sijaan moottori on tarkastettava ja
mahdolliset viat korjattava (kts. sivu 93).

Kylmän moottorin käynnistys.

Kylmää moottoria käynnistettäessä seis*
nasta vedetään ulos, mikä sulkee ruiske*
pumpun, ja pannaan käyntiin pelkin ben*
siiniruiskein. Seisnastaa ei paineta sisään

Kuva 81. Kojelauta

laudan valokosketin. 12. Käynnistyspumppu.

l.llmaläpän käsisäädin. 2. Öljynpainemittari. 3. Polttoainemittari. 4. Lämpö:
mittari. 5. Valosäädin. 6. Nopeusmittari. 7. Latauksen tarkastuslamppu. 8
Seisnasta 9. »Start*Drift»*katkaisin. 10. Kytkinrasian kosketinavain. 11. Koje=

Jos moottori on liian polttoaineen my*
kistämä, on otettava irti sytytystulpat ja
ajettava sitä käynnistysmoottorilla noin
puoli minuuttia. Peskää sytytystulpat ben*
siinissä, antakaa niiden kuivua ja kiertäkää
ne paikoilleen. Käynnistäkää sen jälkeen
moottori ylläolevien ohjeiden mukaan.

ennen kuin moottori alkaa käydä bensii*
nillä. Menettely on siis seuraava:

Asettakaa katkaisin »Drift» kohdalle,
vääntäkää kosketinavainta, antakaa pari
bensiiniruisketta ja vetäkää ulos seisnasta.
Pankaa käyntiin käynnistyskoskettimella,
ruiskuttakaa jatkuvasti bensiiniä, kunnes
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moottori käy bensiinillä, mutta pitäkää seis*
nasta ulosvedettynä. Kun moottori alkaa
käydä kunnollisesti työnnetään seisnasta
sisään ja ilmaläppä avataan. Silloin moot*
tori alkaa käydä raakaöljyllä. Antakaa sen
hieman rynnistää, kunnes se sytyttää joka
silinterillä kunnollisesti, asettakaa sitten
katkaisin »Startille» ja avatkaa ilmaläppä
kokonaan. Sulkekaa sitä mukaa kuin
moottori lämpiää. Kun se on lämmin, voi
katkaisimen siirtää »Drift'ille» ja ajaa.

nollaan. Viimeiset öljyruiskeet osuisivat
silloin sytytystulppiin ja seuraus olisi, että
nämä ovat oikosulussa kun moottoria sev*

raava kerta käynnistetään. Sen sijaan moot*
tori seisautetaan sulkemalla pois polttoaine*
ruiskeet, mikä tapahtuu vetämällä koelau*
dan »Stopp»*merkkistä nastaa (12 kuva 81).
Pitäkää nasta ulkona, kunnes moottori on
pysähtynyt. Sen jälkeen virta voidaan kat*
kaista.

On parempi antaa moottorin käydä vä*
hän korkeampaa kierroslukua ja sytyttää
kunnolla kuin ontua savuavin poistokaa*
suin ja pilaten kampikammioöljyn.

Toimenpiteet kylmällä säällä.
Käyttäkää polttoaineita, joiden kangistu*

mispiste on niin alhainen, että ne helposti
virtaavat läpi putkiston ja suodattimien.
Hyvin kylmässä ilmastossa voi raakaöljyyn
sekoittaa 50 % paloöljyä. (Vrt. sivu 61).Ohjeita ajettaessa.

Volvo*Hesselmanmoottoria ajetaan aivan
samalla tapaa kuin bensiinimoottoria, ainoa
ero on tyhjäkäynnin hieman korkeampi
kierrosluku. Sitäpaitsi kytkin pidetään ai*
haalla hieman kauemmin, kunnes kuullaan
että moottori on siirtynyt öljylle ja sytyttää
kaikilla kuudella silinterillä, jolloin kytkin
päästetään kokonaan ylös.

Käyttäkää sopivaa voiteluöljyä. Jos moot*
torin on seistävä ulkona hyvin kylmällä
ilmalla, voi öljyn laskea pois illalla ja sai*
lyttää yli yön lämpimässä sekä täyttää uudel*
leen aamulla.

Kuunnelkaa moottoria sen käydessä. Jos
kuuluu ontumista, on pysähdyttävä ja tut*
kittava syy. Vaikka ajaisi lyhyenkin mat*
kan jonkin silinterin ontuessa, oheneekampi*
kammioöljy niin, että se on vaihdettava.

Lisätkää moottorin tyhjäkäynti*iskua kier*
tämällä noin l U kierrosta asianomaista
ruuvia (6 kuva 82).

Käyttäkää jäähdytinpeitettä ja jäähdytys*
nestettä, kun pakkasia on tulossa. Sopivia
nesteseoksia kts. sivu 9.

Käynnistäkää moottori kuten edellä se*

lostettiin (sivu 87). Pitäkää kytkinpoljin
painettuna alas käynnistettäessä. Jos moot*
tori on seisonut kauan ulkona pakkasessa
jäähdytin tyhjänä ja on läpikylmä, on tar*
vittava jäähdytysvesi pidettävä saatavilla ja
pantava ennen täyttöä moottori käyntiin.
Heti kun moottori sytyttää tasaisesti kai*
kiila silintereillä, täytetään jäähdytin. Tämä
luonnollisesti edellyttää, että ei käytetä
pakkasnestettä.

Jos ajetaan jyrkkää ylämäkeä, ei ole an*

nettava lisäruiskeita bensiiniä. Moottori ei
saa siitä lisävoimaa, päinvastoin polttoaine*
ilmaseos tulee liian runsaaksi ja moottori
heikommaksi.

Moottorin pysäyttäminen.

Älkää suotta käyttäkö moottoria tyhjää.

Moottoria ei saa pysäyttää katkaisemalla
sytytysvirta eli vääntämällä kosketinavain
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SOVITUKSET

Moottorin toiminta riippuu suuressa
määrin siitä, ovatko sen asetukset, ja var*

sinkin ruiske* ja sytytyshetkien asetukset,
oikeat. Ennen kuin ruiskepumpussa teh*
dään sovituksia, on katsottava, että muut
kohdat, kuten venttiilit, polttoainesyöttö,
polttimet y. m. toimivat oikein. Kaikki so*

vitukset tehdään sitten moottorin ollessa
oikein lämmin. Oikeastaan tulisi vaunua
ajaa kunnes moottori on päässyt normaa*

liseen ajolämpöön, ennen kuin lopulliset
sovitukset suoritetaan.

Moottorin sovitus.

1. Asettakaa ruiskeen loppu pumpunkytki*
mellä 22° ennen yläkuolokohtaa, vrt.
siv. 70.

2. Sovittakaa sytytyshetki 5° ennen ylä*
kuolokohtaa, vrt. siv. 78.

3. Ajakaa moottori lämpimäksi ajelemalla
noin 5 km. Lisätkää tarpeen vaatiessa
tyhjäkäynti*iskua ruuvilla 6, kuva 82
sen verran, että moottori käy kunnolli*
sesti. Tarkastakaa että puhdasta ilma*

Kuva 82. Ruiskepumppu.
1. Tulojohdon nippa. 2. Irroitusmagneetin asetusruuvi. 3. Irroitusmagnee*
tm kaapelien kytkinsokkanaula. 4. Tyhjiöjohdon nippa. 5. Osiskun pysäy*
tysruuvi. 6. Tyhjäkäynti*iskun asetusruuvi. 7. Säätövipuvarren osoitinvarsi.
8. Maksimi*iskun asetusruuvi. 9. Öljyn mittapuikko. 10. Syöttöpumpun
paineventtiilin päällysruuvi. 11. Syöttöpumpun imuventtiilin päällysruuvi.

12. Lasisäiliön kiinnitysruuvi. 13. Kytkin. 14. Pumppulohko.
15. Ilmanpoistohana.
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tonta polttoainetta virtaa runsaasti kun
avataan ruiskepumpun ilmanpoistohana.
Hyvä on myös tarkastaa ylipaine ruiske*
pumpun polttoainekammiossa kytke*
malla ilmanpoistohanaan manometri.
Ylipaineen tulee olla 0,6—0,8 kg./sm 2.

Ylipaineen asetusta kts. siv. 67.

kytkinvarren väliä jää noin 0,8 mm.
kuten sivulla 81 on mainittu.

7. Sovittakaa lisäilmaventtiili siv. 79 mu*

kaan siten, että alipaine tyhjäkäynti*
iskuun nähden on sopiva.

Moottorin tulee nyt käydä tyhjää tasai*
sesti ja miltei näkymättömin poistokaasuin.
Kokeilkaa rynnistämällä moottoria ja äkkiä
hellittämällä ilmaläppä, pyrkiikö se pysäh*
telemaan »varkain». Jos se sen tekee, lisät*
kää tyhjäkäyntHskua juuri sen verran että
se lakkaa. Uuden tai äskenhiotun moottorin
tyhjäkäynti*isku on yleensä 13—15: nvai*
heillä, mutta kuntoonajetussa moottorissa
se pysyttelee jonkin verran alhaisempana.

4. Kääntäkää »Start*Drift»*katkaisin
»Start»*asentoon (oikealle) ja asettakaa
moottorin tyhjäkäyntinopeus ruuvilla
1, kuva 77, noin 400 kierrokseksi /min.

5. Lisätkää ensin moottorin tyhjäkäynti*
iskua 15—16:een asetusruuvilla 6, kuv.
82. Kiertäkää sitä sitten myötäpäivään
hiljaa sisään, kunnes moottori alkaa
vähentää vauhtia. Kiertäkää ruuvia tästä
asennosta vastapäivään noin kierros ja
lukitkaa se. Moottorin tulee nyt käydä
tasaista tahtia noin 400 kierrosta /min.
kolmella silinterillä.

Varmistukaa että ruiskepumpun maksimi*
isku on 23 tai lyhyempi (vrt. siv. 72). Kat*
sokaa, että osoitinvarsi (7 kuv. 82) ei
ensin kohtaa pysäytyslangan pihtiruuvia,
vaan todella tukee maksimi*iskun säätö*
ruuviin.

6. Siirtäkää »Start*Drift»*katkaisin »Drift»*
asentoon. Sovittakaa 3 silinterin irroi*
tuskytkin siten, että asetusruuvin ja

On hyvä asettelussa noudattaa yllä osoi*
tettua järjestystä, koska eräät asetukset ovat
toisistaan riippuvaiset.

Huomattakoon erikoisesti, että perusaset*
leluja ovat ruiskeen lopun ja sytytyshetken
asetukset. Niitä koskevia ohjeita on nou-
datettava ehdottoman tarkasti.

TARKASTUS JA HOITO.
koneet j. n. e., ja toiseksi ei ajoissanne
tapahdu viivytyksiä, jotka tavallisesti ovat
maantiekorjailujen maksavin puoli. Kai*
ken lisäksi on halvempi korjata vika alku*
vaiheessaan kuin päästää siitä kehittymään
vakava vaurio.

Maantielle pysähtyneen moottorin kor*
jailu on huonoa taloudenhoitoa. Ottakaa
tavaksi säännöllisin väliajoin tarkastaa hoi*
toa kaipaavat moottorin kohdat, niin ensin*
näkin pysyvät korjauskulunne pieninä kun
aina voitte tehdä ne samassa paikassa,
missä on käytettävissä tarvittavat työkalut,
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Polttoainesuodatin. tava irti ja pestävä bensiinissä ja senjäl*
keen kastettava ohueeseen moottoriöljyyn,
annettava valua ja pantava taas paikkaansa.Sekä polttoainesuodatin (9 kuv. 56) että

syöttöpumpun pikkusuodatin on otettava
irti ja puhdistettava bensiinissä joka viikko
tai useammin, käytetyn polttoaineen puh*
taudesta riippuen. Kerran vuodessa on
sitäpaitsi suodattimen huopatäyte pestävä
ensin suovalla ja vedellä sekä sitten ase*

tonissa. (Vrt. siv. 67.)

Jäähdytyslaitteet.

Tarkastakaa päivittäin, että jäähdytin on
vettä tai jäähdytysnestettä täynnä. Puh*
distakaa jäähdytyslaitteet kerran vuodessa
siv. 9 annettujen ohjeitten mukaan. Voi*
delkaa vesipumppu joka 1000 km.

Voiteluöljysuodatin.

Tämä on irroitettava ja pestävä bensii*
nissä joka kerran kun voiteluöljy vaihde*
taan (joka 1,500—2,000 km.). Lisäksi sii*
viläkangas on uusittava kun noki poiste*
taan moottorista (noin joka 15,000 km.).

Sähkölaitteet.

Sytytystulpat on puhdistettava kerran
viikossa ja kipinäväli asetettava 0,4—0,5
mm:ksi. Varmistukaa että tiiviste on pai*
kallaan ja tiivistää. Uusi sarja sytytystulp*
pia on vaihdettava joka 15,000 km. noen*

poiston yhteydessä. Tarkastakaa sytytys*
kaapelit.

Voiteluöljy.
Voiteluöljy on vaihdettava joka 1,500—

2,000: s km. Voiteluöljysuodatin puhdis*
tetaan samalla. Uutta sopivanlaatuista öljyä
(kts. siv. 84) täytetään 9 litraa.

Voidelkaa käynnistysmoottori ainakin
joka 3:s kuukausi. Ohjeita kts. siv. 85.

Ainakin kerran päivässä on öljytaso tar*
kastettava moottorin vasemmassa sivussa
olevalla mittapuikolla. Siinä on kaksi pii-
rua osoittamassa ylintä ja alinta sallittua
rajaa. Jos moottori »syö» öljyä, on lisät*
tävä vastaava määrä, mutta ei enempää. Lii*
kaöljy on vahingollinen moottorille.

Antakaa erikoiskorjaamon kerran vuo*

dessa tarkastaa ja voidella käynnistysmoot*
tori, generaattori ja magneetti. Tarkasta*
kaa saman tien kolmen silinterin irroitus*
laitteen johdosto ja kytkimet.

Poltinpidikkeet.

Älkää unohtako voiteluöljy"
suodattimen puhdistamista!

Antakaa edustajamme joka 50,000 km.
tarkastaa, että avauspaine ja hajoitus ovat
oikeat.

Sovitukset on sivulla 89 annettujen ohjei*
den mukaan tarkastettava kun auto on aja*
nut 5,000 km. sekä sen jälkeen joka 50,000
km. Jos kuitenkin magneetti ja ruiske*
pumppu ovat jostakin syystä olleet irti, on
kaikki asetukset tarkastettava.

Voideöljysiivilä.
Sovitukset.

Aina kun noki poistetaan, on voiteluöljy*
tilassa pumpun alla oleva siivilä puhdis*
tettava. öljytila on irroitettava, jotta sii*
vilään pääsisi käsiksi. Jos voiteluöljyn*
paine alenee, on luultavaa, että tämä siivilä
on tukossa.

Älkää kajotko sovituksiin
jos moottori käy hyvin.

Ilmasuodatin.
Kerran kuussa tai olosuhteiden mukaan

useammin ilmasuodattimen täyte on otet*
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Noen poisto ja venttiilien hiominen. toimii) ja asettakaa liikkumavarat tuloventtii*
lm 0,25 ja poistoventtiilin 0,30 mm:ksi
(kts. siv. 59).

Nämä tulee suorittaa joka 15,000 km tai
useammin, jos moottori on raskaassa ajossa.

Puhdistakaa moottori ulkoa ennen kuin
mitään irroitatte.

Käykää moottori lävitse ja katsokaa että
kaikki on kunnossa, ennenkuin ajatte vaunua.

Ottakaa irti polttimet ja sytytystulpat. Kiristäkää silinterin kansi ja asettakaa
venttiilien liikkumavarat vielä kerran 500
km:n ajon jälkeen siv. 59 olevien ohjeiden
mukaan.

Irroittakaa venttiilien suojus ja vipuvar*
ren silta.

Irroittakaa painetangot varoen, ettei nii*
den ja venttiilinpainaimen välinen kuula
putoa kampikammioon. Vrt. siv. 58.

Kiertäkää irti silinterin kansi ja hiokaa
venttiilit siv. 59 annettujen ohjeiden mu*

kaan. Huomatkaa tuloventtiilin kiilalaite
(kuv. 60). Jos venttiilit ovat kovin kulu*
neet tai palaneet, on ne vaihdettava uusiin.

Älkää koskaan pyyhkikö moot"
torin sisäpintoja trasselilla.

Moottorin hiominen.
Kun silinterien kuluminen pahimmissa

kohdissa on noin 0,4—0,5 mm., ei kannata
uusia männänrenkaita, vaan silinterit on
porattava. Tähän pystyy vain korjaamo,
jolla on hyvät koneet ja taitavat mekanikot.

Irroittakaa voiteluöljytila. Puhdistakaa
voiteluöljypumpun siivilä. Vaihtakaa öljy*
suodattimeen uusi kangas.

Puhdistakaa polttoainesuodatin ja syöttö*
pumpun suodatin. Peskää ilmasuodattimen
täyte bensiinissä ja kastakaa se ohueeseen
moottoriöljyyn. Koettakaa että männän*
varsilaakerit eivät loksu, vrt. siv. 57.

Mäntien sovitusta silintereihin kts. sivulta
56, männäntappien siv. 56 ja 57, männän*
renkaiden siv. 57.

Tarkastakaa kaikki tiivisteet ja uusikaa
kuluneet.

Jos moottori syö paljon voiteluöljyä,
niin asettakaa uudet männänrenkaat, tai jos
silinterit ovat kovin kuluneet, hiokaa ne ja
pankaa uudet männät, männäntapit ja *ren*

kaat.

Hiomisen yhteydessä on tutkittava kaikki
moottoriin kuuluvat laitteet, kuten sähkö*
varusteet (siv. 91) ja poltinpidikkeet (91).
Lähettäkää ruiskepumppu Volvo*edustajan
tarkastettavaksi. Kuluneet venttiilit ja nii*
den ohjaimet on uusittava. Kehys* jamän*
nänvarsien laakerit on kiristettävä ja nokka*
akselivälityksen hammasrattaat ja laakerit
tarkastettava.Peskää moottorin osat siveltimellä ja palo*

öljyllä, älkää pyyhkikö trasselilla, vaan
puhaltakaa kuivalla paineilmalla. Noudat*
takaa puhtautta.

Kaikki voitelutiehyet on perattava, ensin
painevedellä ja sitten kuivalla paineilmalla.
Kaikki suodattimet ja putkijohdot on sama*

ten tarkastettava.
Hionnan jälkeen moottorin kaikki ase*

tukset on tehtävä uudestaan siv. 89 olevan
ohjeen mukaan. Moottori on sitten ajet*
tava kuntoon, ja mitä edellisessä on sanottu
uudesta moottorista, koskee myös hiottua.

Asentakaa irroitetut osat, täyttäkää vettä,
voiteluöljyä ja polttoainetta (myös suodat*
timeen, kts. siv. 66) sekä varmistukaa että
mikään ei vuoda. Asettakaa venttiilien
liikkumavarat ensin väljiksi. Ajakaa moot*
tori lämpimäksi (tarkastakaa että öljypaine
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VIKOJEN ETSINTÄOHJEITA.

Vikoja ei toimita etsiä ilman suunnitel*
maa. Noudattakaa etsinnässä allaolevaa
suunnitelmaa. Se ei tietenkään ole täydel*
linen, mutta se osoittaa yleisimmät viat.

6. Sytytystulpat ovat nokiset tai kastu*
neet, eristys särkynyt tai kipinävälit
virheelliset. Puhdistakaa ja tarkasta*
kaa tulpat. Kipinävälin tulee olla 0,4
—0,5 mm.Järkeily auttaa pääsemään epätavallisten

vikojen jäljille. Älkää hajoittako koko
moottoria yhtä vikaa hakiessanne, vaan
tehkää yksi muutos kerrallaan ja tarkasta*
kaa sen vaikutusta.

7. Jakorasian kansi on kostea, minkä
ilmaisevat sytytysvirheet tai sytytyksen
loppuminen, väliin myöskin se, että
käynnistysmoottori jaksaa vetää moot*
toria vain osan kierrosta. — Kuivatkaa
kansi päältä ja sisältä sekä viekää se
sisään hetkeksi lämpimän lieden, lämpö*
johdon t. m. s. ääreen. Tämä vika syn*
tyy, kun vaunu on seisonut ulkona
hyvin raa'alla säällä.

Moottori ei lähde käyntiin.
1. Käynnistysmoottori ei jaksa pyörittää

moottoria kyllin nopeasti tai kauan.
Paristo on purkautunut.

2. Käynnistyssäiliön bensiini on loppunut.
Käynnistinnastaa painettaessa tavaili*
sesti tuntuva vastus on poissa.

3. Moottorin imuputkeen ei tule bensii*
niä, mikä johtuu siitä, että ilmaa on
päässyt käynnistyspumppuun. Tätä si*
säänpainettaessa ei myöskään tunnu vas*

tusta. Irroittakaa painepumpun ruuvi*
laite ja pumputkaa voimakkaasti kun*
nes bensiiniä tulee esiin. Ellei tästä
ole apua, ovat käynnistyspumpun kuu*
laventtiilit epätiiviit, ja ne on puhdis*
tettava ja tarkistettava. Pumpun tii*
vistekin on tutkittava.

Moottori sytyttää bensiiniä mutta ei öljyä.
1. Pysäytysnasta on ulkona. Työntäkää

se sisään.
2. öljyä ei nouse pumppuun asti. Suo*

dattimet tai putket tukossa. Ilmaa ruiske*
pumpussa. Ajakaa moottoria ruiske*
pumpun ilmanpoistohana avoimena.

3. Syöttöpumppu ei toimi. — Likaa on
tarttunut kuituventtiilien istukkoihin.
— Kiertäkää auki syöttöpumpun päällä
olevat kaksi ruuvia. Ottakaa venttiilit
irti ja puhdistakaa ne ynnä istukat.

Moottori ei yhfäkkiä käy tyhjää.
Ruiskepumpun polttoainekammiossa ole*

va ylipaine on laskenut sen takia, että tul*
vintaventtiilin istukkaan tarttunut lika te*
kee venttiilin epätiiviiksi. Irroittakaa ja
puhdistakaa tulvintaventtiili.

4. Ruiskesuutin on tukossa. — Tämän
huomaa siitä, että käynnistyspumppua
painettaessa vastus on suurempi kuin
tavallisesti. Puhdistakaa suuaukko. Al*
kää milloinkaan panko moottoria käyn*
tim, jos bensiinikäynnistin on epäkun*
nossa.

Mootori käy »ontuen».
A. Moottori onnahtelee useammalla silin=

5. Magneetin katkaisin on hapettunut.
Kosketuspinnat puhdistetaan ja platina*
ruuvien väli asetetaan 0,4 mm:ksi. terillä synnyttäen sinivalkoisia savupil-
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1

via ja sitä on vaikea pitää käynnissä
alhaisin kierrosluvuin.

hetetään viallinen pidike Volvo*edus*
tajan tutkittavaksi. Poltinpidikettä
poistettaessa on paras varoa, ettäPoistettaessa ilmaa polttoainepumpusta

ei tule lainkaan öljyä tai hyvin ilman*
sekaista öljyä.

likaa ei pääse paineputkeen eikä
poltin pidikkeeseen.

a) Pääsäiliön öljy on loppumaisillaan.
b) Suodattimet lian tukkeamat. Puh*

d) Jos moottori tästä huolimatta yhä
ontuu yhdellä silinterillä, on syytä
etsittävä tulo* ja poistoventtiilien
väljyydestä, epätiiviistä männästä
tai siitä, että imuventtiilin kiila tai
kiilaura ovat siksi kuluneet, että
venttiili on vääntynyt ja synnyttää
virheellisen ilmanpyörinnän silinte*
rissa. Venttiilin liikkumavaran tulee
olla tuloventtiilin 0,20 mm. poisto*
venttiilin 0,25 mm. Jos imuventtiili
on vääntynyt, tutkitaan se poista*
maila sen jouset. Venttiiliä ympä*
röivä hela voidaan silloin irroittaa ja
kiila paljastuu.
Kiilaa poistettaessa on varottava,
että silinterin uppomäntä on ylä*
kuolokohdassa jottei venttiili pääse
putoamaan silinteriin.
Viallinen kiila ja kiilauraltaan mah*
dollisesti kulunut venttiili uusitaan.

distetaan bensiinillä.
c) Lika on tukkinut pääsäiliöstä tule*

vat putket.
d) Pääsäiliöstä tulee ilmaa syöttöpum*

pun imujohtoon viallisten tai huo*
limattomasti kiristettyjen ruuviliitos*
ten tahi putkimurtuman takia.

Asetukset virheelliset. Tehkää siv. 89
olevien ohjeiden mukaan.
Moottori ontuu määräsilinterilläsynnyt-
täen savupilviä.
Jos moottori ontuu tyhjäkäynnissä, tut*
kitaan kolme ensimmäistä silinteriä kv*
kin erikseen. Jos se ontuu kolmen
viimeisen silinterin kytkennän jälkeen,
t. s. ajettaessa kaasupoljin alaspainettuna,
kytketään nämä silinterit tyhjäkäynnille
irroittamalla läppäkammion irroituskyt*
kimen kaapeli, tai panemalla paperi*
palanen t. m. s. kosketinkärkien väliin.
Oikosulkien sytytystulpat tahi pitäen
sormella polttoainepumpun mäntiä ko*
holla tutkitaan mikä silinteri ei sytytä,
a) Vika sytytystulpassa. — Yli*isku sär*

e) Nokea on kertynyt suppilomaisesti
polttimen eteen. Moottori ontuu
tällöin täydelläkin kuormituksella.
— Poltinpidikkeet irroitetaan ja puh*
distetaan. Tämä vika voi johtua
lisäilmaventtiilin väärästä asetuk*
sesta. Kts. siv. 79.kyneen porsliinin takia. — Tulppa

vaihdetaan uuteen. Kärkivälit vir*
heelliset. Niiden tulee olla 0,4—0,5
mm.

C. Moottori ontuu määräsilinterillä synnyt-
täen savuttomia puhkuja poistoputkessa.
Silinteri ei silloin saa polttoainetta.

1. Paineputki on murtunut. Vaihdetaan
uuteen.c) Tulppa tosin öljyinen mutta muuten

virheetön. Voidaan todeta vaihta*
maila sytyttävän ja ontuvan silin*
terin tulpat.—Jos onnahtelu jatkuu
edelleen samassa silinterissä, otetaan
sen poltinpidike ulos ja vaihdetaan
työkalustossa olevaan varapidikkee*
seen. Jos moottori käy tällä hyvin, la*

b) Vika sytytyskaapelissa. Korvataan
uudella.

2. Jos ontuvan silinterin paineputki irroi*
tetaan toisesta ruuviliitoksestaan moot*
torin käydessä ja öljyä ruiskuaa esiin,
on poltin niin tukossa, ettei öljyä lain*
kaan pääse silinteriin. Varapoltinpidike
pannaan tilalle ja viallinen lähetetään
Volvo*edustajalle korjattavaksi.
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3. Jos paineputkea irroitettaessa öljyä ei
lainkaa ruiskua esiin, on vika pumpussa.
Tämä vika saattaa johtua siitä, että jokin
uppomäntä tai purkausventtiili on tart*
tunut kiinni tai leikannut tahi siitä,
että lika on tehnyt purkausventtiilin
istukat epätiiviiksi.
Pumpussa piilevä vika voi kuuluakin
siten, että pumpun synnyttämä tasainen
kopina muuttuu epätasaiseksi jonkin
uppomännän lakatessa pumppuamasta.
Kaikki ruiskepumpun korjaukset on ja*
tettävä Volvo*edustajan suoritettaviksi.
Aivan hätätilassapumpun vialliset uppo*
männät ja imu* tai purkausventtiilit saa*

daan vaihtaa uusiin ilman erikoiskor*
jaamon apua. — Uutta uppomäntää ei
saa panna vanhaan helaan, vaan asen*

nettava on mäntään kuuluva uusi hela.
Samaten on täydellinen kolme osaa
käsittävä purkausventtiili asennettava
yhtenä. Muutkaan pumpun osat eivät
millään ehdolla saa vaihtua keskenään.
Työn aikana on noudatettava mitä suu*

rinta puhtautta, jotta likaa ei pääsisi
pumppuun aiheuttamaan polttimen tuk*
keutumisia tai pumpun ja poltinpidik*
keiden venttiilien epätiiviyttä.

Polttoainepumppu tai magneettilaite on
asetettu liian myöhälle. Tarkistetaan edel*
läolevien ohjeiden mukaisesti, siv. 70 ja 78.

Käyttäkää poltinpidikkeen
koetukseen sopivaa koetus"
pumppua, jollaisia saa meiltä.

Työkalusto.
Hesselmanmoottorilla varustettuihin vau*

nuihin kuuluvat paitsi tavanmukaiset työ*
kalut seuraavat:

VARAOSAT.
1 täydellinen poltinpidike.
1 » poltin.
3 paineventtiilin istukkaa.

10 venttiilikuulaa.

TYÖKALUT.

1 poltinpidikkeen avain.
1 » kiinnike.
1 poltinmutterin avain.
1 21 mm:n hela*avain pumpunkytkintä

varten.
1 25 mm:n hela*avain uppomännän helaa

varten.
2 kiintoavainta Bja 11 mm. pysäytyslait*

teen pihtiruuvijatkosta ja tyhjiösäätimen
asetusruuveja varten.

1 19 mm:n kiintoavain ruuviliitosmutte*
reja varten.

1 9 mm:n puikko hela*avainta varten.
111» » » »

1 perkaustyökalu.

Moottori käy muuten hyvin, mutta sillä
jarrutettaessa synnyttää poistopuh
kessa valkeansinistä savua.

1. Lisäilmaventtiili on väärin asetettu.
Se säädetään kuten siv. 79 on neu*

vottu.
2. Venttiilinlautanen on takertunut ohjai*

meen. Venttiili puretaan ja ohjain puh*
distetaan merkelikankaalla vapaasti liik*
kuvaksi. Venttiili kootaan ja pannaan
paikalleen. Käyttäkää poltinpidikettä

purettaessa erikoisavainta
ja "pidikettä.

Moottori kuumenee liikaa.
Jäähdytin pyrkii kiehumaan vaikka jääh*

dytysjärjestelmässä ei ole mitään vikaa.
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MOOTTORIUUTUUDET FC ja FCH „ 103

Volvo-Hesselmanmoottori FCH

HU OM.! Alustoihin B 10-11 kuuluvat moottorit on selostettu lähemmin jak-
soissa II ja 111. Uusista näiden alustojen moottoreista FC ja FCH
on lyhyt selostus tämän jakson luvussa

()
Moottoriuutuudet".
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LINJAVAUNUALUSTAT B-10-11.

Linja*autoalustat B-10 ja B-ll ovat tar*
koitetut normaalipäällystöin 26 matkusta*
jaa varten. B-10 on n.k. bulldog* ja B-ll
sovinnaista konepeltikatteista mallia.

Esiinvedettävä moottori. Kuva 83.
Bulldogmallisen B-10:n moottoriin ei

olisi aivan helppo päästä käsiksi, ellei se
olisi siten kiinnitetty, että moottori tarvit*
taessa voidaan erikoisia kiskoja myöten
vetää päällystän alta esille suoraan eteen*
päin. Ensin on kuitenkin jäähdytin otet*
tava irti. (Kori on rakennettava siten, että

Moottori.
Nämä alustat ovat toimitetut DOtyyp*

pisin moottorein, jollainen on myöskin

Kuva 83. B*lo alustan moottorin huolto on helppo sillä moottorin
voi vetää erikoisia kiskoja myöten esiin.

LV 93—94—95 malleissa ja joiden selos=
tus sekä huolto on käsitelty tämän kirjan
II jaksossa, tai HA*tyyppisin raakaöljy*
moottorein, jotka ovat selostetut edelli*
sessä jaksossa 111. Uusimmissa B 10—11
alustoissa on kuitenkin uusimalliset FC*
bensiinimoottorit tai vastaavat FCH*tyyp*
piset raakaöljymoottorit, joista seuraava
luku »Moottoriuutuudet» sisältää lähem*
pia tietoja.

jäähdyttimen irroittaminen käy melko vai*
vattomasti ja että korin etuosa ei ole tiellä
moottoria esiin vedettäessä.) Kehyksen etu*
mainen poikkipalkki on kiinnitetty sivu*
palkkeihin vain pultein. Nämä kierretään
irti ja moottorin etuosaa kohotetaan hie*
man pyörällä varustetulla väkivivulla tai
väkipyörällä. Etumainen kardaaninivel ir*
roitetaan käsijarrun rummusta. Samaten
kytketään irti kaapelit ja putket, jotka sito*
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vat moottorin kehykseen. Moottorin taem*
pien kiinnekohtien alle on molemmin puo*
lm asennettu rautakisko. Kiskoja tukevat
takana pultit. Kun moottorin taempien
kiinnekohtien pultit on irroitettu, kiriste*
tään kiskojen pultteja, jolloin moottorin
takaosa kohoaa ja moottorin voi vetää esiin
tukien sen etuosaa joko väkivivulla tai
väkipyörin ja takaosan liikkuessa kiskojen
varassa.

Kolmas vaihde .. 1,65:1
Neljäs » 1:1
Peräytys* » 7,55:1

Neljä ainaisessa puristuksessa olevaa kier*
releikkeistä ratasta tekee »kolmosen» äänet*
tömäksi; se sijaitsee lisäksi hyvin ylhäällä,
mikä tekee sen sitäkin käytettävämmäksi.

Uutuutena kummassakin alustassa on

Servojarru (Jarruapu).
Mallien B 10—11 nestepainejarruihin on

jarrutuksen helpottamiseksi yhdistetty Bosch
—Dewandre servojarru. Tämä jarruapu
toimii imuputkessa olevan tyhjiön avulla
ja käsittää pääasiassa seuraavat osat: tyh*
jiösilinterin, reaktioventtiilin, tyhjiösäiliön
ja tyhjiömittarin.

Selostus. Tyhjiösilinterissä, 2 kuva 84,
on mäntä, jonka ketju liittää vipuvarteen.
Tämä vuorostaan on vetotangoin kytketty
toisaalta nestepainejarrun pääpainesilinteriin
1 ja toisaalta servojarrun reaktioventtiiliin
3. Viimemainittu on vetotangolla kytketty
jarrupolkimeen. Silinteri, venttiili ja imu*
putki ovat myöskin putkien kautta keske*
nään yhteydessä.

Reaktioventtiilissä on kaksi venttiiliä,
tyhjiöventtiili, jolla tyhjiösilinteri voidaan
yhdistää imuputkeen ja tyhjiösäiliöön, sekä
ilmaventtiili, jolla silinterin voi yhdistää
ulkoilmaan.

Jos jarrupoljinta painetaan alas hieman,
siirtyy liike tästä reaktioventtiilin vipuvar*
teen, ja mainittu ilmaventtiili sulkeutuu
tyhjiöventtiilin samalla auetessa. Ilma imey*
tyy nyt pois tyhjiösilinteristä ja ulkoilman
paine työntää männän sen sisään. Män*
nän liike siirtyy nestepainelaitteiden pää*
painesilinteriin, ja jarrut toimivat. Jarru*
tuksen voimakkuus riippuu sitten siitä,
lisääntyykö vai pieneneekö jarrupolkimeen
vaikuttava paine. Ellei ajaja paina poljinta
syvemmälle, sulkeutuureaktioventtiilin tyh*
jiöventtiili itsestään ja jarrutus jatkuu
samanvahvuisena niin kauan kuin poljinta

Muut osat.
Useimmat muut osat ovat samat kuin

mallissa LV 93—94—95 ja niiden huolto*
ohjeet siis löydettävissä kirjan II jak*
sosta. Sähkölaitteiden kytkentäkaavat ovat
samaten asianomaisissa jaksoissa II sivu
43 ja 111 sivu 78.

Kuten oheisista piirroksista selviää, on
näiden kehyksien mitoitus huomattavasti
runsaampi kuin LV 93—94 —95 mm., palk*
kien suurin korkeus on 203 mm. ja kehyk*
sissä on 6 poikkipalkkia.
Mitat: B-10 B-ll
Pyöräväli 4200 mm. 4700 mm.
Alustan koko pituus 7875 » 7875 »

Suurin leveys edessä 1990 » 1990 »

Suurin leveys takana 1984 » 1984 »

Raideleveys edessä .. 1665 » 1665 »

Raideleveys takana .. 1580 » 1580 »

Torpeedon takareunan
jakehyksen takapään
väli 6260 » 6260 »

Taka*akselinkeskiviiva
kehyksen takapää*
hän asti 2110 » 2110 »

Kääntymäsäde
......7870 » 8640 »

Painot:

Alustan paino edestä 1340 » 1340 »

Alustan paino takaa . 820 » 820 »

Alustan paino 2160 kg. 2160 kg.

vat:

Vaihdelaatikon vaihteet eroavat jossakin
määrin edellä käsitellyistä ja ovat seuraa*

Ensi vaihde 6,27:1
Toinen » 3,04:1
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Kuva 84. Servojarru
1. Öljysäiliö pääsilintereineen. 2. Tyhjiösilinteri. 3. Reaktioventtiili. 4. Vent*
tiilin ja säiliön välinen putki. 5. Tyhjiösäiliö. 6. Peräytys* ja reaktiovent*
tiilien välinen putki. 7. Peräytysventtiili. 8. Moottorin imuputkeen menevä
johto. 9. Säiliön tyhjiömittarin liitos. 10. Silinterin tyhjiömittarin liitos.

11. Tyhjiömittari.

pidetään tässä asennossa. Jos poljin sitä*
vastoin painetaan syvemmälle, aukeaa tyh*
jiöventtiili vielä enemmän ja mäntä painuu
syvemmälle silinteriin. Jarrut kiristyvät
tämän johdosta tiukemmalle, kunnes kor*
kein jarruteho on saavutettu. Jos jarru*
poljin päästetään ylös, sulkeutuu reaktio*
venttiilissä edellämainittu tyhjiöventtiili ja
ilmaventtiili avautuu. Imu herkeää ja uiko*
ilman paineista ilmaa pääsee tyhjiösilinte*
riin. Siinä oleva jousi työntää silloin
männän perusasentoonsa ja jarrutus lakkaa.

oikea säiliössä olevan tyhjiön. Kumpikin
asteikko on asteitettu vesipatsasmetreissä
(l metrin vesipatsas =0,1 kg./sm. 2). Tyh*
jäkäynnissä moottorin tulee synnyttää vä*
hintaan 5 vpm:n tyhjiö, ja kun kaasupol*
jm päästetään ylös esim. jarrutettaessa,
vähintään 7 vpm. Jos jarrupoljin paine*
taan riittävän alas, tulee tyhjiömittarin
molemmat osoittimet voida saada osoitta*
maan samaa. Ellei tämä onnistu, ovat joko
jarrut kuluneet tai tyhjiölaitteet epätiiviit.
Ellei itse laitteessa ole mitään vikaa ja jar*
rupoljin voidaan painaa pohjaan käyttä*
matta hyväksi koko tarjona olevaa tyhjiötä,
ovat siis jarrut tarkistettavat.

Nestepainejarrujen suhteen viittaamme
siv. 4, 18 ja 38 oleviin selostuksiin.
Hoito. Kaikki tuki* ja vipuvarret ovat
sovitetut ja tarkistetut tehtaalla. Niihin ei
tule tehdä mitään muutoksia. Ainoa ser*

vojarrun kaipaama hoito on säännöllinen
voitelu, reaktioventtiili joka 2,000 km. ja
tyhjiösilinteri joka 5,000 km. Reaktiovent*
tiili voidellaan sen yläpinnassa olevasta
voidekupista ja tyhjiösilinterin mäntä irroi*

Jotta olisi mahdollista käyttää servojar*
rva silloinkin, kun moottori jostakin syystä
pysähtyy, on laitteessa tyhjiösäiliö, joka
on yhteydessä reaktioventtiiliin ja mootto*
rin imuputkeen. Ajon aikana ilma imeytyy
pois tästä säiliöstä, ja jottei se imuputken
tyhjiön vaihdellessa pääsisi siihen takaisin,
on johtoon sijoitettu säiliön ja imuputken
välille peräytysventtiili. Tämä venttiili on
kiinni välilaudassa konepellin alla.

Laitteen valvontaa varten kojelaudassa
on tyhjiömittari kaksin osoittimin, kts. kuv.
84. Näistä vasen osoittaa silinterissä ja
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tettavan kannen kautta voideruiskulla. Voi*
deaineena käytetään kesällä paksua öljyä
juoksevuudeltaan SÄE 50 ja talvella jääh*
dytyskoneöljyä. Ellei jälkimmäistä ole saa*

tavissa, voi käyttää ohutta öljyä juokse*
vuudeltaan SÄE 20, johon lisätään Vs palo*
öljyä. Kun tyhjiösilinteri on voideltu, on
tulppa kierrettävä irti ja liian öljyn annettava
valua pois. Tämä tulppa on lisäksi otet*

tava irti kerran kuussa ja laskettava pois
mahdollisesti kertynyt lauhdevesi. Tyhjiö*
silinterin vipuvarressa on voidenippa ja se
voidellaan voideruiskulla joko rasvalla tai
Oöljyllä.
Viat ja niiden korjaaminen. Allaole*
vaan taulukkoon on kerätty eräät yleiset
viat, niiden todennäköinen syy sekä kor*
jausohjeet.

Vika: Todennäköinen syy: Tarkistukset:

Jarrupoljin voidaan painaa poh*
jaan ilman että jarrutus on
tehokas.

Jarrukenkien päällysteet ovat
kuluneet.

Jarrut tarkistetaan, tarpeen ollen
uusitaan päällysteet.

Tyhjiösilinterin mäntä palautuu Silinterissä oleva jousi liian
liian hitaasti. heikko.

Asennetaan pontevampi jousi.

Tyhjiösilinterin ilmareiät tv*
kossa.

Puhdistetaan.

Ilmaventtiili aukeaa liian vähän. Tarkastakaa ia voidelkaa reaktio*
venttiili.

Jarruteho huono, vaikka tyhjiötä
onkin ja vaikka poljinta ei
voi painaa pohjaan asti.

Jarrunauhat huonot, myös vois
vat niittien kannat hangata
rumpuja vastaan.

Tarkastakaa jarrukengät.

Tyhjiösilinterin mäntä ei liiku. Tyhjiöjohdot epätiiviit. Liitokset tiivistetään.

Mäntä on tarttunut kiinni.

Tyhjiö ei pysy säiliössä.

Tyhjiö ei saa puolen tunnin ai
kana laskea kuin yhden tyh

Tutkikaa tyhjiösilinteri.

Imujohto epätiivis.

Tarkastakaa venttiili. Tiivistys*
rengas mahd. uusittava.

Peräytysventtiili epätiivis.

jiömittarin asteikon viivavälin
Tarkastakaa liitokset. Vanhat let*

kut mahd. usittava.

Reaktioventtiilin tiivistys tai Reaktioventtiili puretaan. Jos
venttiilinmännän kalvosin vial* kalvosin on kulunut tai vent*

linen. tiilin korkkitiiviste viallinen,

Vakiovarusteet.
Konealusta B*lo toimitetaan ilman jääh*

dytinvaippaa, konesuojusta ja kojelautaa

Voitelukaavoja kts. piirr. II c ja II d
kirjan lopussa.

mutta varusteisiin kuuluvat kojeet, valon*
heittimet ja takalyhty, varapyörä ilman
kumeja sekä työkalut. B*ll:n varusteet
ovat samat kuin mallien LV 93—94—95,
kts. siv. 47.

uusitaan nämä.
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MOOTTORIUUTUUDET.

Bensiinimoottori FC. näiden moottorien huolto ei eroa DC*
moottorien huollon ja voitelun suhteen
tämän kirjan II jaksossa annetuista ohjeista,
joita lähemmin kts. siv. 27—47.

Vuoden 1937 alusta lähtien Volvotehdas
on varustanut alustat LV 93—94—95 sekä
B 10—11 uusin moottorein, joiden tyyppi*
merkintä on FC. Ne ovat uusittua raken*
netta, kansiventtiilein, ja niiden sekä silin*
teritilavuutta että tehoa on entiseen DC*
moottoriin verrattuna (kts. siv. 27) lisätty
vastaamaan aikamme yhä kasvavia vaati*
muksia.

Raakaöljymoottorit FCH.

Samaten 111 jaksossa selostetut HA Hes*
selmanmoottorit ovat korvatut uusityyppi*
sin FCH*moottorein.

Kuten entiset bensiinikäyttöinen DC ja
raakaöljykäyttöinen HA vastaavat kool*
taan ja silinteritilavuudeltaan toisiaan, niin
myöskin uusitut tyypit FC (bensiini*) ja
FCH (Hesselmanmoottori) ovat keskenään
samankokoiset.

Mitat:
Silinteriluku 6
Silinteritilavuus 4,39 litr.
Silinterien läpimitat .. 92,1 mm.
Iskun pituus 110 »

Puristussuhde 5,25:1
Teho 90 hv.

Uusi FCH*raakaöljymoottori eroaa edel*
täjästään HA:sta eräissä kohdin, joista
useimmat pikku parannukset löytyvät kir*
jan lopussa olevasta teknillisestä luettelosta.Kampiakselin laakerien yhteinen pinta

on 154 sm 2
. Sekä kiertokankien että män*

tien painot ja painopisteasennot on tar»
kistettu keskenään yhtäläisiksi. Poistovent*
tiilit ovat korkealaatuista erikoisterästä,
joka sietää korkeita lämpötiloja. Purista*
maila kiinnitetyt venttiilinistukat ovat kro*
mimolybdeniterästä, jonka suuri kovuus
pidentää venttiilien hiontain väliset ajat
entisestään moninkertaisiksi. Kaasutin on
Zenith taikka Solex syöksykaasutin, jossa
on imuäänenvaimentaja ja siihen yhdistetty
ilmasuodatin.

Niinpä männissä on männäntapin ylä»
puolella neljä rengasuraa, joista kolme
ylintä puristusrenkaita ja alin öljyrengasta
varten. Viimemainitun pohjaan on sorvattu
uoma liikaöljylle, joka pääsee pois männän
seinämään tehdystä reiästä. Silinterin ylä*
reunaa on hieman väljennetty, jotta män*
nän ja renkaiden asennus kävisi helpommin.

Kun silinterit on hiottu, tulee uudet
männät asentaa 0,08 mm. mm. väljyyksin
ja käyttää apuna vastaavan 0,08 mm. vah*
vuista tuntolevyä (vrt. sivu 58). Männät
ovat timattisorvatut soikeiksi, mikä pie*
nentää niiden taipumusta väljetä epätasai*
sesti vaihtelevissa lämpötiloissa. Väljyyttä
tarkastettaessa tuntolevyä on sen takia pi*
dettävä moottorin poikittaissuunnassa. Pit*
kittäissuunnassa väljyys on suurempi.

Huolto.
Huolimatta eräistä tärkeistä rakenteelli*

sista ja aineenvalinnassa tehdyistä paran*
nuksista, kuten esim. vaihdettavat laakeri*
kuoret ja edellä mainitut venttiilinistukat,
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Kampiakselin laakerien päällyskuoret on
pidettävä oikeassa, pulttien ympärillä ole*
vien ohjaushelojen asennossa. Asennet*
taessa on varottava, että laakerit ovat oikein
käännetyt, nimittäin laakerien päällyskuo*
ren nastat käännettyinä moottorin vasem*

paan sivuun päin.

Nokka*akselivälityksen (sivu 59) suh*
teen on huomattava, että johtuen eri ham*
masluvusta kampiakselirattaassa (27) ja
nokka*akselirattaassa (54) ja toisaalta väli*
rattaassa (36) hampaiden merkit eivät joudu
toistensa kohdalle joka kerralla männän
ollessa yläkuolokohdassa ennen imu*iskua,
vaan joka toisella (t. s. moottorin joka
neljännellä kierroksella).

Imuventtiilin helan (6, kuva 60) alasi*
vussa on taltanura irroituksen helpottamista
varten. Imuventtiilien ohjaimia pitää oi*
keassa asennossa silinterin kannessa oleva
ohjausnasta. Poistoventtiileillä on erikoi*

Ruiskepumpun käyttöakselin kuulalaake*
rien voitelutiehyen suhteen (sivu 60) tulee
huomata, että siinä laakerivaipan kohdalla

Kuva 85. Sovitussäädin.

set vaihdettavat istukat, jotka ovat kutista*
maila kiinnitetyt kanteen; niiden ympärillä
oleva aine on valssaamalla pakotettu vas*

ten tämän renkaan asemaa, jotta se ei Hik*
kuisi. Istukan vikaantuessa se on lyötävä
rikki, minkä jälkeen uuden istukan voi
puristaa tilaansa ja kiinnittää silinterin kan*
teen valssaamalla ympäröivää ainetta.

on öljyn tuloa säätävä kuristus, jonka
aukon on oltava 0,9 mm.

Jos on asennettu kaksi polttoainesäiliötä,
voi monesti olla selvintä yhdistää ne l /2

"

tavallisella putkella, jolloin selviydytään
asentamalla vain yksi imu* ja paluujohto
toiseen säiliöön. Näin vältytään kolmi*
tiehanoiltakin.

Tulvintaventtiilin ylipaine on alennettu
0,5 kiloon/sm 2

., vrt. sivu 67, ja vauhtipyö*
rän asteitus on korotettu 40:en (vrt. siv. 70).

Nokka*akselia, sivu 59, irroitettaessa voi*
teluöljypumpun käyttöpyörä on aina ensin
otettava irti. Poistakaa päätelaippa ruiske*
pumpun takaa. Kiertämällä nokka*akselia
myötäpäivään hammasrattaaseen pääsee ka*
siksi.

Polttoainepumppu asetetaan moottorin
seisoessa siten, että ruiske lakkaa 32° ennen
yläkuolokohtaa; magneetti niin, että syty*
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tys moottorin seisoessa tapahtuu 6° ennen
yläkuolokohtaa.

käyttöpyörään hampaiden avulla, jotka
tarttuvat käyttöpyörän sisäpinnan vastaa*
viin hampaisiin.Huomattavin uutuus tässä moottorissa

HA:han verrattuna on ruiskepumpun sovi*
tussäädin n. k. Alfasäädin.

Heilurit toimivat öljyssä, jota painuu
käyttöakseliin nokka*akselin vaipassa ole*
vasta tulpasta ja roiskuaa siitä heiluripi*
dikkeessä olevia tiehyeitä myöten heiluri*
tapeille.

Tämä säätää ruiskutushetken siten, että
moottorin käydessä suurta kierroslukua
ruiske tapahtuu aikaisemmin. Vinhassa
käynnissä palaminen tämän laitteen avulla
tapahtuu täydellisemmin, sillä ilman sitä
palamiseen jäisi liian lyhyt aika.

Säädintä irroitettaessa poistetaan ensin
käyttöpyörän irtorengas ja heiluripidike
irroitetaan erikoisella vetimellä, jolloin
käyttöpyörän kuulalaakereineen voi vetääHesselmanmoottorien yhteydessä ruis

Kuva 86. Scvitussäädin

keen lopun ja yläkuolokohdan (Y. K. K.)
välinen kulma on] merkitty alfalla ja siitä
tämän säädin on saanut nimensä.

Se käsittää pääasiassa käyttöakselille va*

paasti laakeroidun ulko*osan ja samalle
akselille kiinnitetyn sisäosan sekä tähän
sisäosaan laakeroidut säätöheilurit, joiden
liike on jousien rajoittama. Sitä mukaa
kuin kierrosluku kasvaa, heilurit työnty*
vät ulos, jolloin sisäosan eliheiluripidikkeen
30126 asento muuttuu suhteessa uiko*
osaan, joka liittyy kiinteästi itse käyttö*
pyörään. Heilurit ovat laakeroidut grafiit*
tipronssiholkkeihin ja välittävät liikkeen
heiluripidikkeestä ulkopuolella olevaan

Pystyä magneettilaitetta käyttää kierrin
käyttöakselista ja sen asetus on siten*sama
kuin ruiskepumpun.

irti eteenpäin, kunhan sitä pidättävä wood:
ruffkiila on ensin poistettu käyttöakselista

Uusimmissa moottoreissa alfasäädin on
hieman erilaista rakennetta, jotta mootto*
rin herkkyys suurilla kierrosluvuilla saa*

täisiin vähenemään. Sen rakenne selviää

Kuva 87. Silinterien kansipulttien kiristyskaava.
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kuvasta 86. Sen toimintatapa on edelleen*
kin suurin piirtein entisen lainen. Oleel*
linen erotus on siinä, että magneetin asetus
on erotettu ruiskepumpun sovituksesta siten,
että magneettia nyt käyttää käyttöpyörä
suoraan ja siinä on oma sovitussäädin.

N:o Yks. N:o Nimitys Luku

15 25843 Uppomännän jousen ylälevy ....
6

16 25854 Uppomäntä heloineen 6
18 25855-10 Säätölevy, vahvuus 0,10

25855-27 » » 0,27
25855-32 » » 0,32
25855-35 » » 0,35

Asennettaessa on tärkeä kääntää heilurit
piirroksen osoittamaan suuntaan, koska
sovitus muuten tapahtuu väärälle taholle.

25855-50 » » 0,50
19 25856 Venttiilikammio 6
20 25857 Imuventtiilin istukka 6
21 25045 Imuventtiilin kuula 6
22 25022 Imuventtiilin jousi 6

Työkalut. 23 25858

Hesselmanmoottorein varustettuihin vau*

nuihin kuuluu paitsi tavanmukaiset vau*

nun työkalut, seuraavat

Jousenpidike 6
24 25859 Tiiviste 6
25 25860 Aluslevy 4
26 25861 Yläosan kiinnitysruuvi 4
27 25862 Paineventtiilin istukka . 6

Varaosat:
28 22716 Paineventtiilin kuula 6
29 25026 Paineventtiilin jousi 6

Yks. N:o Luku Nimitys
29672 1 Täydell. poltinpidike

30 35863 Paineventtiilin tulppa 6
25864 Venttiilikammio, täydellinen .... 6

Työkalut: 31 25865 Kierreliitos 6
34 25866 Suojusmutteri 1

807 1 Poltinmutteriavain. 35 25867 Tyhjiösäätimen säätöruuvi 1
808 1 Poltinpidikkeen NY 28 ja sytytystul*

pan NY 26 hela*avain.
36 10453 Lukkomutteri 1
37 25868 Tyhjiösäätimen kansi 1

809 1 Poltinpidikereikien perkain. 38 Paineputkia, täysi sarja 6
Sil. N:o 1 paineputki täyd 1810 1 Pumpun ruuviliitoksen erikoisavain.

811 12 Pumpun* ja poltinpidikeliitosten suo*

jushattua.
» »2 » » 1
» »3 » » 1

22705 2 10 mm:n NY 22 ruuviliitoksen kiinio*
avainta.

» »4 » » 1
» »5 » » 122703 1 Pumpunkytkimen kiintoavain.

814 1 Sytytystulppasavain. » »6 » » 1
39 25869 Asetusruuvin jousilautanen 1815 1 Taltta (kapea) sähkökosketinta varten.

22694 1 Poltinpidikkeen irröituskoje.
22701 2 Kiintoavainta Bja 11 mm.
22704 1 Kiintoavain 19 mm.

816 1 Hela*avaimen nasta.

Ruiskepumpun (29671) osia.
N:o Yks. N:o Nimitys Luku

1 25841 Pumppukammio yläosa 1
2 25842 » alaosa 1

Tyhjiösäätimen pikkujousi 140 25870
Jousenpidike 141 25871

42 25872 Tyhjiösäätimen iso jousi 1
43 25873 Mäntä, rengas 1

45 17258 Sokkanaula 3
46 25874 Tyhjiösäätimen sisuste 1
47 10622 Levy 2
48 25875 Mäntä 1

3 25843 Nokka-akseli 1
4 25844 Painaimen akseli 6

49 25875 Ruuvi 1

44 10451 Lukkomutteri 3

5 25845 Sisärulla 6
6 25846 Ulkorulla 6

53 25879 Säätötangon levy 1
8 25847 Painain heloineen .. 6 52 25878 Säätövarsi 1

51 25877 Säätötanko 1
50 25876 Säätötangon holkki 1

55 25881 Luukku 1

59 11011 Kuulalaakeri 2
58 25884 Käyttöpään laakerikansi 1

49 14131 Ruuvi 28

25848 Painain, täydellinen 6
9 25849 Painaimen jousi 6

57 25883 Mittalevyn putki 1
56 25882 Mittalevy 1

13 10603 Jousilevy
...

6
14 25842 Uppomännän jousi .. 6

54 25880 Säätövarren pidäteruuvi 1

12 25851 Säätövarren kiinnitysruuvi 3
11 25048 Kiinnitysruuvi 9
10 25850 Jousenpidike 1
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N:o Yks. N:o

60 25005
61 25047
62 10608
63 10665
64 25885
65 25886
66 25887
67 25888
68 22753
69 25889
73 10320
74 25890
78 25102
79 14129
80 25891
84 25892

Nimitys Luku N:o Yks. N:o Nimitys Luku

Tiivistysrengas 1 15602 Helamutteri 1
Nokka-akselin mutteri 1
Jousilevy 1

30122 Käyttöpyörä 1
29641 Holkki 2

Woodruffkiila 1 11015 Kuulalaakeri S. K. F. 6208. 1
Ohjauspinna 2 15145 Lukkorengas 1
Säätöakselin kansi 2 15605 Helamutteri 1
Tiiviste 2 30126 Heiluripidike 1
Kierreliitos 1 15819 Kupariputki 2
Helaruuvi 3 10663 Woodruffkiila 1
Magneettikela täyd 1 15141 Lukkorengas 1
Magneetin kiinnitysruuvi 2 15601 Helamutteri 1
Magneettisydän 1 30125 Heiluri 2
Kytkentäsokkanaula 1 30641 Holkki 4
Kiinnitysruuvi 2 30136 Heiluritappi 2
Magneetin kansi 1 10630 Sokkanaula 2
Pysäytyskaapelin liitos 1 30138 Jousi 2
Olkamutteri 1 30130 Tappi 4

11960 Aluslevy 4
10645 Sokkanaula 4

25911
25912 Puristusrengas 1

Ilmaruuvi 185 25893
86 25894
87 25034
88 11998
89 25895
90 25083
91 25082
92 25896
93 25897
94 25898
95 25899
96 14101
97 25900
98 25901
99 25902

100 25903
101 25904
102 25905
105 25908
106 25063
107 10433

Tiiviste 2 30135 Rulla 4
Nippa 2 30124 Käyttöpyörän rengas 1

14133 Ruuvi 4Tiiviste 2
10603 Jousilevy 4Laakerikansi, umpinainen 1

Pinneruuvi 1 30127 Öljytulppa 1
Pysäytyskaapelin kiinnitin .... 1 29639 Käyttöakselin laakerikotelo 1

29659 Laakerin kansi 1Pysäytysvarsi 1
Säätöakseli 1 25005 Öljytiivistin 1

14331 Ruuvi 4Osoitin 1
Asteikko 1
Kiinnitysruuvi 2
Irtikytkentäakseli 1
Irtikytkentäyarsi 1
Irtikytkentävarren jousi 1
Jousen kiinnike 1
Ilmahana, täydellinen 1
Silmukkanippa 1
Tulppa 1

25907:nkera 1
103 25906

N:o Yks. N:o Nimitys Luku

29672 Poltinpidike, täydellinen
1 25915 Pidike 1

2 25916 Helaruuvi 1
3 25917 Pysäytysrengas 1

25910

Pinnaruuvi 3
Mutteri 3

25909
Sisusteen 25874 nastat 1
Levy ja ruuvi 1
Paineentasoitin, täydellinen

4 25918 Lukkopinna 1
5 25025 Paineventtiilin istukka 3

104 25907 Kalvo

6 25026 » jousi 3

30123 Käyttöakseli 1

7 22716 » kuula 3

15923 Tulvintaputki ja silmukkanippa 1

30288 Alfasäädin, täydellinen
Yks. N:o Nimitys Luku

18304 Tulvintaputken kiinnitin 1

13 25923 Tiiviste 1
10 23920 Poltinmutteri 111146 Kuulalaakeri S. K. F. 6205 1

8 25146 Täytetulppa 1
9 25919 Poltin 1

15142 Lukkorengas I
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Noudattakaa tässä kirjassa annet-
tuja ohjeita tarkoin älkääkä ru-
vetko itse kokeilemaan erilaisin sovi-
tuksin. Voitte olla varma siitä,
että Volvotehdas on uhrannut riit-
tävän ajan ja vaivan päästäkseen
sekä tehon että polttoaineen käytön
ja auton iän pidentämisen suhteen
parhaisiin mahdollisiin tuloksiin.
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TEKNILLINEN LUETTELO.

1. Konealustat ja bensiinimoottorit.

Konealusta.
Akseliväli LV-83 3400 mm.

Sivu

» LV-84 4100 »

» LV-85 4700 »>

» LV-93 3400 »

» LV-94 4100 »

» LV-95 4700 »

B-10 4200 •

» B-ll 4700 »

Kehys 43

Koko pituus LV-83 5700 mm
» » LV 84 6680 »

» » LV-85 7550 »

» » LV 93 5430 »>

» » LV-94 6380 »

» » LV-95 7550 »

» » B-10 7135 »

> » B-ll 7840 »>

Leveys kaikki mallit 870 »

Poikkitukipalkkeja LV-83-84-85 5 kpl
» LV-93-94-95 5 »

» B-10-11 6 »

Palkin suurin korkeus LV-83-84-85 190 mm.
» » > LV-93-94-95 190 »

» » » B-10-11 203 »

Aineen vahvuus LV-83-84-85 5,5 »

» » LV-93-94-95 5,5
» » B-10-11 5,5 »

Kehyksen tarkastusmittaus 48
Kehyksen oikominen 48

Moottorin tyyppimerkintä
75 75 90 hv.

Silinteriluku

Esiinvedettävä moottori B-10 99

Teho 2500 kierroks./min.

Moottorin kiinnitys 2

EC DC FC

Moottori 1, 27, 54, 99, 103

6 6 6»
84,14 88,9» läpimitta 84,14 88,9 92,1 mm.
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Iskun pituus 110 110 110 »

Silinteritilavuus 3,67 4,1 4,39 lit.
Puristussuhde
Sytytysjärjestys Kaikki mallit 1-5-3-6-2-4

5,5: 1 5,2:1 5,25: 1 »

Voitelulaitteet 2, 27, 84
Öljynpaine 1,5-2 kg.
Öljyn vaihto, vetävyys 8 lit.

» kuivan moottorin» » » kuivan moottorin
..

9 o
Öljypumppu , 84
Kampikammion tuuletus 27

Kampiakseli 27

Kehyslaakerit 27
Luku 7
Laakerien kokonaispinta 163 sm2

Sivuttainen väljyys 0,00—0,03 mm.
Pitkittäinen » ohjaus (keski) laak. 0,10—0,33 »

Kiertokanget ,27
Pituus keskipisteestä toiseen mm 230
Sivuttainen laakeriväljyys » 0,05
Pitkittäinen laakeriväljyys mm. 0,15—0,25
Männäntapin sovitus männän varteen Kevyt työntö

Nokka'akseli 28
Laakerien luku 4
Sivuttainen väljyys mm.
Pitkittäinen » »

0,01—0,075
0,5-0,15

Männät 2, 28
Aine, bensiinimoottoreissa .

Ylimitat tuuman '/iooo:s*osissa
Valurauta
2,5; 5; 10; 20; 30; 40; 50
0,050 X 7a "x4o sm.Mittalevy mäntien sovitukseen 4—6 kg:n paino

Männänpultin sovitus mäntään Puristetaan peukalolla

Männänrenkaat 29

» väljyys urissaan mm N:o 1 0,038-0,076
Puristusrenkaiden luku ja korkeus 2 kpl. 1/s"

N:o 2 0,025-0,063

N:o 1 0,025-0,063

0,18-0,38» päätyväli »

» .... N:o 2 0,025—0,076
» väljyys urissaan mm

1 » 7t6"

Männänpultti 29

1 kpl. Vs"

» » » »

Öljyrenkaiden luku ja korkeus
»

.... 0.18-0,30» päätyväli »

Läpimitta mm 24
Ylimitat » + 0,05; 0,10; 0,20
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Venttiilit 7, 30
Imuventt. aine Nikkeliteräs

» lautasen läpimitta mm. 46
10» karan » »

» väljyys ohjaimessaan mm. 0,02—0,06
Poistoventt. aine Silikromi

» lautasen läpimitta mm. 43
10» karan » »

« väljyys ohjaimessaan mm 0,02—0,06
Istukkain kulma 45°

» leveys mm. 1,5—2
Nostinten ja ohjainten väl. välj. mm. 0,005—0,037
Vipuvarret, sivuttainen väljyys akselilla
Venttiilinjousi, uiko*, vapaa pituus mm. ja

0,007-0,05

kierteiden luku 77x8 30
sisä*, vapaa pituus ja kierteet 63x10

Imu* ja poistoventtiilien väljyys moottorin
ollessa lämmin 0,20

Voimansiirtopyörien asetus 8, 31
Voimansiirtopyörien tarkistus
Venttiilien asetus, imuventt. aukeaa 0,25 tar*

kastusväljyydellä
Ajoittainen tarkastus 8, 31

0° ennen yläkuolok. 31

Kytkin 13, 31
Laji Yksinkert. kuivalamelli
Painejousien luku 12
Vipuvarsien luku. 4
Lamellin läpimitta, tuum. 11
Lamellipäällysteiden luku ja vahvuus 2 kpl. Ijs"

» läpimitat 10 T / 8 X 6 «/«*
Tarkistukset, polkimen joutokäynti 50 mm.

Lamellipäällysteiden luku ja vahvuus

Ajoittainen tarkastelu ja voitelu 31

Vaihdelaatikko 13, 32
Välitykset, 1 vaihde LV 83-84-85 6,03: 1

2 » LV 93-94-95 3,74: 1
3 » 1,84:1
4 » 1,00:1
peräytysvaihde 7,03: 1

1 vaihde B 10-11 6,27: 1
2 » 3,04:1
3 » 1,65:1

,4 » 1,00: 1
, peräytysvaihde 7,55: 1

Huoltosohjeet 32
Rulla* ja kuulalaakerien puhdistus 32

Ajoittainen tarkastelu . 32
Voitelu 32

Kardaaniakselit ja -nivelet 15, 34

Kardaaninivelet, tyyppi » » Neulalaakeri
Kardaaniakselit, tyyppi Kaikki mallit Putkityyppi

Huoltosohjeet • • 35
Tukilaakeri 35
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Voitelu 35
Ajoittainen tarkastelu 36

Taka-akseli 3, 15, 36
Akselilaji Kaikki mallit Kokonaan kuormitta*

maton

Taka*akselivaipan laji Banjo
LV 83-84-85 Kierreleikkeiset yksin*

Vetopyörälaji LV 93-94-95 > kert. reduktio
B 10-11 J (Gleason)
LV 83-84-85 6:40
LV I 7. 41 36
B 10-11 |

Taka*akselivälitys LV 93-94-95 1 ?. 4J
B 1011 /

Korkeus tiestä
yksin pyörin 36 x8" IV 93-94-95 250
kaksoispyörin 7,50-20 LV 93-94-95 230

• 7,50-70 B 10-11 256
Raideväli, yksin pyörin LV 83-84-85 1526

» kaksoispyörin LV 83-84-85 1580
» yksin pyörin LV 93-94-95 1526
»> kaksoispyörin LV 93-94-95 1580
» » B 10-11 1580

Suurin leveys
yksin pyörin LV 83-84-85 1806
kaksoispyörin LV 83-84-85 1983
yksin pyörin 36x8" LV 93-94-95 1726
kaksoispyörin 7,50—20 LV 93-94-95 1984

» 7,50-20 B 10-11 1984
Huoltosohjeita 36
Voitelu 36

Etuakseli , 3, 4, 16, 37
Laji Kaikki mallit Käännetty Elliot 16
Korkeus tiestä 7,50—20 LV 93-94-95 190

7,50—20 B 10 205
7,50-20 Bil 190

Ohjauskarat (olkatapit) pystyväljyys LV 93-94-95 1Q .

« B 10-11
» välikkeiden vahvuus LV 93-94-95 \, ~ «c n,

» B 10-11 / ' ' ' ' '» B 10-11
Raidetanko, itsekeskiöityvät kuulanivelet 37

kuulan asento jarrukilvestä »H», kuv. 38 LV 93-94 95 69
B 10-11 63

Etupyörien suuntaus 17
Olkatappien vinostus »D» kuva 40 .. LV 93-94-95 \? —

B 10-11 J '
Camberkulma, kuva 15 ja »E» kuva 40 LV 93-94-95 \ .

B 10-11 ( '

Casterkulma, kuva 16 LV 93-94-95 2,5°
B 10-11 2,0°

Suppeuma »B-A» kuva 14 ja 38 .... LV 93-94-95 \ 3
B 10-11 /
L. V »0-»t-»0 1 q

B 10-11 I
Raideleveys LV 83-84-85 1520

LV 93-94-95 1520
B 10-11 1665
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Kääntymäsäde, akseliväli 3,400 LV 83r 93 7210
» » 4,100 LV 84-5, 94-5 8424
» » 4,700 B 10 7870
» » 4,700 B 11 8640

Ohjausgeometria 37
Ohjauskuulan asento

jousiasennon yläp. »C» kuva 40 LV 9394-95 77
B 10-11 88

jousen ulkoreunasta »F» kuva 38
....

LV 93-94-95 103
B 10-11 120

akselin keskikohdan edessä »G» kuva 38 Kaikki mallit 0
Ajoittainen tarkastus 38

Ohjauslaite 18

Valmiste Kaikki mallit Ross
Tyyppi » » Ruuvi ja vipuvarsi
Välitys LV 93-94-95 20:1
Ohjauspyörän läpimitta LV 93-94-95 18"

B 10-11 20"
Tarkistukset 18
Ohjausvälitanko 38

»
, jousen vapaa mitta LV 93-94-95 33 mm.

B 10-11 35 >

Ajoittainen tarkastus 38

Jalkajarrut 4, 18, 38

Tyyppi Lockheed kaksin hengin
NestepaineinenVoimansiirto

Pääsilinterin läpimitta 1.7a"
Peräytysjousi »D», vapaa pituus. 102 mm.

1.72"Pyöräsilinteri, etu*, läpimitta
» » jousen vapaa pituus 61 mm.

I.V4*» taka*, läpimitta
» »

,
jousen vapaa pituus 81 mm.

Putkijohdot ja letkut 39

Jarrulaitteiden hoito 39
Jarrulaitteiden täyttö 39
Ilman poisto jarrulaitteista 19

Jarrukenkien tarkistus 18

Jarrurummut
Sisäläpimitta edessä. 406 mm.

406 »» takana
Suurin soikeus 0,25 »

Jalkajarrun kitkapäällyste.
74

" X2" x 394 mm.
74* X2" x 303 »

Edessä ja takana, etukengät
» » » takakengät
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Viat ja niiden korjaaminen 21
Huono jarrutus 21
Epätasainen jarrutus 22

Jarruneste 39
Nimi Volvo Special N:o 3

tai Lockheed N:o 5

Käsijarru 22

Tyyppi Kardaanijarru
Käsijarrun tarkistus 22

Käsijarrun kitkapäällyste.
Mitat LV 83-84-85

LV 93-94-95 2 72
" X Vie" X 623 mm.

B 10-11 2 72
" x 3 /ie" X 640 »

Ajoittainen tarkastus 39

Servojarru 100
Valmiste Bosch*Dewandre
Selostus 100
Hoito 101
Viat ja niiden korjaaminen 102

Polttoainesäiliö 10, 4°
Vetävyys LV 83-84-85 75 1.

LV 93-94-95 » »

B 10-11 120 1.

Putkijohdot 40

Polttoainepumppu 10, 40
Valmiste »AC»
Malli
Huolto*ohjeita 10, 40

B

Kaasutin 2, 32
Merkki LV 83-84-85 Carter

» Muissa Solex 32
Malli 40 I. F. L.

2

Tyyppi Syöksy*
Koko 40 mm.
Ilmakartio 31
Kiihdytyshajoitin. 2xBo
Päähajoitin 155 x 51
Polttoainetaso päähajoittimen pidikkeen ylä*

reunan alapuol. 2 mm.

Huolto*ohjeita 33
Tyhjäkäyntinopeuden tarkistus 33
Tyhjäkäynti*ilman » 33
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Pakkaskäynnistimen ohjauslaitteen tarkistus 34
Käynnistys ja lämmitys 34

Esilämmitys 34
Ajoittaiset tarkastukset 34

Jäähdytysjärjestelmä 9, 40
Vetävyys LV 83-84-85

LV 93-94-95 20 1.
B 10-11 18 1.

Jäähdytin 9, 41

Tuuletin ja vesipumppu 41

Tuuletinhihnan tarkistus 10, 41

Tuuletinsiivet.
Luku 4
Läpimitta LV 83-84-85 450

LV 93-94-95 450
B 10-11 480

Lämmönsäädin
Alkaa aueta astemäärässä 75-80

Jäätymättömät jäähdytysnesteet 9
Sprii ja vesi 10
Sprii, glyseriini ja vesi 10

Huolto*ohjeita 9 ,42
Ruostumista ehkäisevät liuokset 42
Letkut,

moottorista jäähdyttimeen, läpimitta ..
1 7a"

» » pituus.... LV 93-94-5 105 mm.
» » » 810 130 »

» .... B 11 105 »

jäähdyttimestä pumppuun, läpimitta .. 1 3 /s
» » pituus .... LV 93-94-95 190

» » .... B 10 160»

» » » .... B 11 190

LV 93HA-94HA
LV 93-94-95 43

Kytkentäkaava LV 83-84-85 14

B 10HA-11HA 78
95HA 78

Sähkölaitteet 42

Ajoittaiset tarkastukset 42
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Generaattori ja latausrele 42

Vahvuus LV 83-84-85 \Qn> 9U wattia
LV 93-94-95 /
B 10-11 300 »

Paristo 12

Hapon ominaispaino:
Täysin ladattuna 1,275—1,300
Ladattava uudelleen 1,225:55ä

Jännite 12 volttia
Amperitunteja Kaikki mallit 60
Maadoitettu napa negatiivinen
Hoito.-ohjeita

,
12

Virranjakaja 44
Valmiste Bosch
Asetus Yhdistetty itsetoimiva ja

käsisäätöinen 44
Sytytysjärjestys. 1-5-3-6-2-4
Sytytysasento ennen yläkuolokohtaa. 2,5°
Katkoinkärkien asetus, väli 0,6 45
Kondensaattori 45

Sytytysasennon tarkistus.
Sytytysasento ennen yläkuolokohtaa. 2,5°

Sytytystulpat 45
Boschin tyyppi M 95/2
Kipinäväli 0,6 mm.
Sytytystulppien kierteitys 18 »

Käynnistysmoottori
,

11, 46

Boschin tyyppi Kaikki AJB 1,2/12 RS
Hevosvoimia » 1,2
Voltteja 12
Pyörimissuunta (hammasrattaasta katsoen)
Laakerit

Myötäpäivään
Pronssiholkki

Hammasvälitys
Vauhtipyörän hammasluku 115
Käynnistysrattaan »

Reduktiosuhde
10
11,5:1

Hiililuku 4
Bendixratas * 46
Voitelu 46

Varokkeet 11, 46

Sytytysvirran katkaisin 46

Latauksen tarkastuslamppu 46

Käynnistyskosketin 47
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Valaistuksen säätö 12, 47

Valonheittimet ja niiden asento 47

Hehkulamput 12, 47
Kaikkien lamppujen tulee olla 12 voltin.
Valonheittimet, täys* ja puolivalo

Osram Kaikki Bilux 2*napainen 25/20
N:o 7327

Philips » Duplo 2*nap. 32/32 N:o 864
Luma » 2*nap. 25/20 N:o 3139

Valonheittimet, seisotusvalo
Osram » s*watin, l*nap. N:o 5007
Philips » 3 kyntt. l*nap. N:o 834
Luma » 5 watin l*nap. N:o 381

Taka* ja seislyhty
Osram. » 5 watin, sukkulam. pituus

38 mm. N:o 6418
Philips » 3 kyntt. sukkula, pituus 38

mm. N:o 1075
Luma » 5 watin, sukkula, pituus 38

mm. N:o 541
Kojelaudan lamppu

Sama kuin seisotuslamppu.
Latauksen tarkastuslamppu

Osram » 0,25 amp. N:o 3766
Philips » 0,25 amp. N:o 841
Luma » 0,25 amp. Ed. 64/10

2. Volvo-Hesselman raakaöljymoottorit.
Yleisiä tietoja. HA. FCH.*)
Silinteriluku X *läpimitta X iskun pituus 6x88,9x 110 mm. 6 x 92,07 x 110 mm.
Silinteritilavuus 4,1 litra (249,5 kuutiotuumaa) 4,4 litr. (268 kuutiotuu*

Puristussuhde 6,0: 1 6,2.
maa.)

Männänvarsien pituus 250 mm 225 mm.
Kehyslaakerit

Luku 7
Mitat Läpimitta 60 mm. pituus Läpimitta 63 mm., pituus

l:nen 48 mm., 2, 3, 5 ja l:nen 49 mm., 2 3, 5,
6:s 30 mm., 4:s 54 mm. ja 6;s 30 mm., 4:s 50 mm.,
7:s 49 mm.

Kokonaispinta 162,6 neliösm
7:s 55 mm.

Nokka*akselilaakerit, luku 4

Voitelulaitteet.
10 litr.öljytilan vetävyys suodatin kytkettynä .... 9 litraa

Öljypaine moottorin ollessa kylmä 5 kg./neliösm

172,6 sm2

2,0 kg/sm 2» » » lämmin 1,5—2,0 kg./neliösm

*) Muut tiedot samat kuin HA.
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HA FCH
Sopivia voiteluöljyjä

lauhkea ilmasto, kesällä. S. A. E. 40.
» » talvella

kuumassa ilmastossa ...

Vastaava talviöljy (kts. sivu 85).
S. A. E. 50.

Polttoainelaitteet.
Ruiskepumpun merkintä (valm. Hesselman

Motor Corp.) 6 V 3 A 60-A
FP/K 22 B 9.

AT-250 6VA 60-A
Syöttöpumppu (Bosch) csisuodattimin

» ilman esisuodatinta FP/K 22 A 1 tai A 6
2 metriä.Syöttöpumpun suurin imukorkeus.

Polttoainesuodatin (Bosch) huopatäyttein FA 11 P5.
F 11 AS 9.
PVE 53/4.

» kangastäyttein (vanhempi)
Tulvintaventtiilin merkintä

» avauspaine 0,6—0,8 kg./neliösm.
22° ennen Y. K. K.
2,3 mm.

0,5 kg./sm2

Ruiske lakkaa (täsmälleen) 32° ennen Y. K. K.
2,2 mm.Suurin ruiskeiskun pituus

Uppomännän läpimitta 6,0 mm. 6,0 mm.
Ruiskepumpun pyörimissuunta (kytkimen

puolesta katsoen) Vastapäivään (vasempaan).
0,5 kg./neliösm.Imuventtiilin avauspaine

Purkausventtiilin avauspaine 700 kg./neliösm. (entisissä malleissa
600 kg./neliösm.)

1 kpl.Paineventtiilejä pumpussa.
» poltinpidikkeessä 3 »

Paineventiilien yhteinen avauspaine poltin*
pidikkeessä 54—30 kg./neliösm.

2 kpl.Polttimen reikäluku
» reikien läpimitta 0,30 mm. 0,37

Normaalin tyhjiösäätimen jousi (iso) 2 74 tehok. kierrosta
2 » »S:a tropiikkeja varten.

Jousien tehokkaiksi kierroksiksi lasketaan täysi
luku vähennettynä 1 72 (2 x VO

75 ja 120 litrPolttoainesäiliö (kahta kokoa) vetävyys
0,37 mm.
75, 120 ja 175 litr.

Sähkövarusteet.
Bosch magneettilaite

viistoin jakajin, malli
pystyin » »

JR 6 ARS 35
JR 6 ARS 42
1-5-3-6-2-4.

B°.

SR6 RIO.
SR 6.

Sytytysjärjestys.
Itsetoimiva sytytysasetus 14°.
Magneetin asetus moottorin seisoessa 5° ennen Y. K. K.

0,40 mm.Katkoinkärkien väli
6° ennen Y. K. K.
0,3—0,4 mm.

Sytytystulpat, laji
» , kipinäväli

Bosch DM2O S 148.
0,4-0,5 mm.

Bosch DM3S A 3

Käynnistysmoottori, laji Bosch AJ B 1,2/12 RS 33.
Bosch RKC 100/12 625/6.Generaattori, kuormavaunut LV 93 —95 Bosch RKC 90/12 1100

RS 113.
»

,
linja*autot BIO—II tyyppi Bosch FQ.300/12—900 RS 14 Bosch FQA 300/12-900

Rl.

Nokka*akselivälitys.
Tangentialimodulatio
Hammaskulma

2,5/2.
23° 15'.
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HA FCH
Hampaiden luku

kampiakselirattaan 33.
välirattaan

27.
76. 36,

nokka*akselirattaan 66. 54.
ruiskepumpun käyttörahaan,
generattorin rattaan

66. 54.
22.

Venttiilit.
Avaushetki: imuventtiili aukeaa 0° jälkeen Y. K. K.\ väljyys

44° » A.K. K.j 0.20 mm.
46° ennen A. K. K.) väljyys
10° jälkeen Y.K. K.f 0,25 mm.
0,20 mm.

» sulkeutuu
väljyys 0,25 mm.

poistoventtiili aukeaa
» sulkeutuu

Venttiiliväljyys, lämpimän moottorin imu* .
» » » poisto 0,25 mm.

2 mm.
45°

Venttiili*istukan leveys
» » kulma

Venttiilin läpimitta vapaana
imu*
poisto*

34 mm.
37 mm.
9 mm.

41 mm.
35 »

Venttiilinvarren vahvuus 9,5 »

» väljyys
imu* 0,05-0,10 mm.

0,08-0,13 mm.poisto*

Mäntä renkaineen
Uuden männän väljyys, alareunasta
Männänrenkaiden päiden väljyys ..
Männänrenkaiden pysty väljyys:

0,11—0,13 mm.
0,15 mm.

0,07—0,09 mm.

ylimmän renkaan 0,06—0,08 mm.
0,04-0,06 mm.
(2 X 7s")

2:n, 3:n ja 4:n renkaan
Puristusrenkaiden luku
öljyrenkaiden luku

3 x Vs".
1 X Vie".

25,4 mm.
(1 X 7s" + 1 X Vie")
24 mm.Männäntapin läpimitta — normaali

» ja kiertokangen välinen välj.. 0,003-0,005 mm. 0,003-0,005 mm.
372" + 272, 10, 20, 30, 40, 50/1000" 3 «/s* + 2,5, 10,20, 30,40

vast. 50/1000
0,05, 0,10 0,20 mm.

Mäntien ylimitat

Männäntappien ylimitat

Jäähdytyslaitteet.
18 litraa.Vetävyys normaalisesti

Laakeriväljyys.
0,04 mm.
0,04 mm.

Kehyslaakerien

0,15—0,25 mm.
0,025 mm.
0,010 mm.

Kampilaakerien
» pitkittäinen

Välirattaan, akselin ja hoikin välinen
Nokka-akselilaakerin
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PIIRUSTUKSIA





Piirros I. EC-moottorin poikki* ja halkileikkaus ynnä tasopiirros.
Osa polttoainepumppua ja öljynsäädintä.





VOITELUOHJEET.
(Vrt. siv. 5)

S] Moottori. Jarruöljy.
Vaihtakaa moottorin öljy ensi kerran 500 km:n

jälkeen. Sen jälkeen öljy uusitaan joka 3500—4000
km. lämpimänä vuodenaikana ja joka 1500—2000
km. kylmänä vuodenaikana tai hetijkun öljy ei enää
näytä voitelukyvyltään hyvältä. Uusimisien on ta*
pahduttava moottorin ollessa lämmin, öljytaso ei
saa laskea alle mittapuikolla olevan miinusviivan
eikä kohota yli maksimiviivan, mikä on päivittäin
tarkastettava. Moottorin öljyvetävyys on 8 litraa,
uusittaessa täytetään vain 7 litraa.

Käyttäkää ainoastaan Volvo erikoisöljyä N:o 3
tai Lockheed jarruöljyä N:o 5. öljyvetävyys 1:25
litraa.

Älkää käyttäkö jäteöljyä, jota saadaan tyhjennet*
taessa ilmaa jarrutusjärjestelmästä.

(D Vaihdelaatikkoöljy.
Käyttäkää vaihdelaatikkoöljyä SÄE 160 lampi*

mana ja SÄE 90 kylmänä vuodenaikana.

Tavalliseen normaalinopeaan ajoon suositellaan:
Huuhdelkaa vaihdelaatikko paloöljyllä. Katsokaa

tarkoin, että kaikki pohjalla mahdollisesti olevat me*

tallisiruset poistetaan ja täyttäkää uutta öljyä täyt*
töaukon reunaan asti.

Kesäajoon öljyä, jonka viskositeetti N:o on
SÄE 30.

Talviajoon öljyä, jonka viskositeetti N:o on SÄE
20.

® Ohjauslaiteöljy.
Jos autoa käytetään pitempiaikaiseen, hyvin no*

peaan ajoon, käytetään raskaampaa öljyä, esim. ke*
säilä SÄE 40 ja talvella SÄE 30, mutta on varot*

tava, että öljy on hyvin lämminnyt ennen kuin
auto pannaan liikkeelle jotta öljypainemittari ei
halkea ja koska raskaampi öljy ei voitele mootto*
ria kunnollisesti ennen kuin se on lämminnyt.
Näin on laita erittäinkin kylmällä säällä auton
seisottua ulkona pitemmän aikaa. Ennen kuin vau*

nulla ajetaan huippuvauhtia on sillä ajettava 15—20
min. jotta sekä öljy että koko moottori on saavut*

tanut ajolämpönsä. Milloin hyvin ohuita öljyjä
käytetään, ei moottori saa joutua liian pitkien huip*
purasituksien alaiseksi, t. s. sitä ei saa ajaa suurim*
min moottorinopeuksin suoraan eikä vaihteella.

Välttäkää konerasvan, grafiitti* tai lyijyvalkopi*
toisten sekä kiinteiden raskaiden öljyjen käyttöä.
Käyttäkää vaihdelaatikkoöljyä SÄE 160 kesällä ja
SÄE 90 talvella. Tarkastakaa öljytaso joka 2000
km:llä ja täyttäkää täyttöaukon reunaan saakka.
Taka*akseliöljy.

Käyttäkää taka*akseliöljyä SÄE 160 lämpimänä ja
SÄE 90 kylmänä vuodenaikana.

K> C'öljy
tai muu sopiva konealustan voiteluöljy

V Kuulalaakerirasva.
Erikoisrasva vesipumppua varten

(Vedenkestävää.)
SÄE numero ei ole öljyn laatumerkintä vaan il*

maisee ainoastaan sen viskositeetin eli juoksevuuden. "*ÖP Moottoriöljy.

Piirros II a. Voiteluohjeet LV 83-84-85.
Jatkuu seur. lehdelle.





Jatkoa edell. lehdeltä.

Piirros II b. Voiteluohjeet LV 93-94-95.

Piirros II c. Voiteluohjeet B-10.

Piirros II d. Voiteluohjeet B-11.





Piirros 111. Taka*akseli.





Piirros IV. Etuakseli





Piirros V. Kytkin ja vaihdelaatikko LV 83-84-85.





Piirros VI. Kytkimen ja vaihdelaatikon halkileikkaus LV 93-94-95.





Piirros VII. Kytkimen ja vaihdelaatikon halkileikkaus B 10-11.





Piirros VIII. DC-moottorin halkileikkaus.





Piirros IX. DC-moottorin poikkileikkaus





Piirros X. HA-moottorin poikki* ja halkileikkaus.





Piirros XI. FCH-moottorin poikki* ja halkileikkaus.





HUOM.!
Tähän käsikirjaan lisättiin sivu viime hetkessä, jolloin eräät tekstissä olevat sivuviittaukset siir-
tyivät seuraavalle sivulle. Jokunen näistä on jäänyt oikaisematta, siten esim. siv. 27 voitelun
suhteen viitataan sivulle 83, tulee olla 84, j. n. e.
Eri seikat löytyvät muuten nopeasti sisällysluettelojen avulla.
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