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Varoitus

Generaattorikaasu sisältää noin 30 % hiilimon-
oksiidia ja on sentähden erittäin myrkyllistä.
Hiilimonoksiidi on hajutonta ja mautonta, eikä sen

läsnäoloa voida todeta ennenkuin myrkytys jo on

tapahtunut.
Hiilimonoksiidiin ei voi "tottua".
Generaattoria ei sentähden saa sytyttää auto-

vajassa eikä korjaamossa.
Käynnistintuuletinta käytettäessä ei ohjaaja saa

olla hytissä.
Pitäkää molemmat ovet avoimina, eikä yksin-

omaan ikkunoita.
Myrkytyksen sattuessa on heti kutsuttava lääkäri.

Vain raitis ilma ei auta, sillä myrkky vaikuttaa
vereen.

Helsinki 1943. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy.



Esipuhe
Tämä käsikirja on täydennys vaunun mukana

saamaanne ohjekirjaan ja käsittelee hiilikaasu-
laitteen hoitoa sekä ajoa kaasulla.

Koska sitäpaitsi kaasukäyttöiset autot tähän
saakka ovat olleet verrattain tuntematon käsite
autoilijoille, olemme ottaneet kirjaseen kuvauksen
eri osista, niiden toiminnasta ja järjestelmän toi-
mintatavasta kokonaisuudessaan.

Hiilikaasulaitteiden valmistus suuressa mitta-
kaavassa on vielä aivan uutta, ja vaikka kaikki
osat ovatkin täysin valmiiksi kokeiltuja ja luotet-
tavia, pidätämme oikeuden mahdollisten muutos-
ten tekoon, jotka voivat käydä tarpeellisiksi tuo-
tannon edistyessä. On sentähden mahdollista, että
tämän kirjan ohjeet ja neuvot eräissä kohdin ovat
muuttuneet myöhemmin toimitettuihin vaunuihin
nähden.

Periaatteessa pitänevät kuitenkin tässä annetut
ohjeet paikkansa, ja tullaan tehtävät tärkeimmät
muutokset tiedoittamaan ja selittämään asian-
omaisille huoltomiehille ja vaununomistajille.

General Motors Nordiska Akliebolag
Huolto-osasto



I Luku. Puukaasun käyttö
Generaattorikaasua saadaan hiilen epätäydellisesti palaessa, ja

se voi polttomoottorien käyttöaineena korvata polttoöljyjä ja ben-
siiniä. Erityisen ajankohtaiseksi se on tullut bensiinin saanti-
vaikeuksien tähden, mutta sitä on myöskin normaaleissa oloissa
pidettävä erittäin käyttökelpoisena moottoripolttoaineena. lasta
johtuen ei ole mitään syytä nestemäisen polttoaineen saannin nor-
maalinakaan ollessa ryhtyä muuttamaan vaunuja bensiinikäyttöi-
siksi. Generaattorikaasua nimitetään myöskin hiilikaasuksi, koska
raaka-aineena yleensä käytetään puuhiiltä, mutta yhtenäisyyden
vuoksi nimitämme me sitä seuraavassa lyhennetyllä nimellä yksin-
kertaisesti puuk a a s v ks i.

Pnukaasua voidaan käyitää joko sinänsä tai bensiinin yhteydessä
(bensiinin käyttöä on mieluimmin vältettävä). Kylmällä ilmalla
voidaan moottori käynnistyksen helpottamiseksi käynnistää ben-
siinillä. Kaasugeneraattoria ei saa sytyttää sisällä tulen- ja myrky-
tysvaaran vuoksi. Moottorin tehon kohottamiseksi voidaan sitäpaitsi
kovalla kuormituksella kaasuläpän ollessa täysin avoinna antaa
moottorille erityinen lisäannos bensiiniä.

Ulkona pysäköitäessä ei kuitenkaan olla riippuvaisia bensiinistä,
koska sekä käynnistys että ajo voi tapahtua pelkällä puukaasulla-
kin. Tähän palaamme luvussa "Ajo".

Selostus kaasuttimesta.
Kaasugeneraattori (kuv. 7 ja 8).

Tämän muodostaa ylempi peltinen polttoainesäiliö 23 täyttö-
liinkkuinee.ii 24 ylhäällä sekä alempi lieriömäinen osa 42, itse uuni
eli kuilu, jossa palaminen ja kaasunmuodostus tapahtuu. Uuni on
sisustettu tulenkestävällä tiilikerroksella 19, jonka puolestaan pel-
tistä erottaa Lämpöä eristävä massa 41. Tiilet kestävät 1500—2000° G
lämpötilan.

Uunin alimpaan osaan on sijoitettu arina 13, jonka päällä poltto-
aine lepää. Se on varustettu elukoilla ja sitä voidaan pudistaa vivun
15 avulla; tämä on kädensija, joka pistää esiin generaattorin alta.

Palamisen kuluessa muodostunut tuhka sekä hiilitomu ja pienet
hiiliosaset menevät arinan aukoista läpi ja putoavat lopulta tuhka-
kaminioon 14. Kun vivusta vääntää ja pudistaa, putoavat tuhka,
hiilitomu ja kuona tuhkakanimioon, josta se sitten voidaan pois-

4



taa iuhkaluukun 16 kautta. Aivan polttoainesäiliön alla on tar-
kastusluukku 21; jouka kautta pesä sytytetään ja tarkastetaan, että
palaminen jatkuu moitteettomasti.

Ilmaplitki 12, joka tulee käynnistinpuhaltimesta 10, avautuu
jokseenkin tarkastusluukun tasolle, niin että putken loppupään
(ilmasuuttimen) voi nähdä, jos katsoo sisään luukun läpi. Tämä
on tietenkin mahdollista vain sillä edellytyksellä, etteivät hiilet
uloin putkeen saakka ja siten peitä sitä.

Tarkastusluukussa on jousen puristama kansi, joka on pidettävä
hyvin suljettuna generaattorin palaessa. Kuilun ympärillä on kam-
mio 18, johon kaasu kerääntyy ennen kaasuputkeen siirtymistään.
Tässä kammiossa ei ole hiiliä, vaan sen erottaa pesästä tulenkestävä
valurautarengas, joka samalla toimii ensimmäisenä kaasunpuhdis-
timena, raakapuhdistajana.

Kaasuputki.
Kaasugeneraattori on putken välityksellä yhteydessä höyrykeitti-

men ja kaasun jäähdyttänen kanssa, ja huomattakoon, että osa
jäähdyttimen ja höyrypannun välistä putkea on laskostettu (10).
Näiden laskosten tarkoituksena on ottaa vastaan lämpöjännitteet,
joita täytyy esiintyä järjestelmän tässä osassa, jossa lämpötila-
vaihtelut ovat hyvin suuret. Uudemmat generaattorit ovat varus-
tetut syklooni-karkeapuhdistajalla höyrykeittimen asemesta.

Kaasujäähdytin (33).

Tämä on tavallisesti sijoitettu kehyksen päälle ja sen muodostaa
yksi tai useampi radiaattori. Kun kaasu kulkee jäähdyttimen läpi,
laskee sen lämpötila sopivaan astemäärään. Moottorin täyttöaste
tulee nim. paremmaksi mitä alempi kaasun lämpötila on.

Kaasunpuhdistin (6).

Puhdistin on peltilaatikko, jonka sisällä ovat metallisten kehysten
päälle pingoitetut suodatinkankaat. Kankaat muodostavat kotelon
kehysten päälle ja ovat valmistetut loimikankaasta, jonka puhdis-
tuskyky kaasuihin nähden on hyvin suuri. Puhdistimen ulostulo-
aukon kohdalle on putkijohtoon sijoitettu metallikankainen var-
muussihti 5. Jos noki mahdollisesti tunkeutuu puhdistinkankaiden
läpi, esim. jos johonkin niistä syntyisi reikä, ei se pääse edelleen
moottoriin, vaan takertuu metallikankaaseen.
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Käynnistinpuhallin (10).
Puhallinta, joka tekee mahdolliseksi käynnistämisen suoraan kaa-

sulla, käyttää sähkömoottori ja sitä säädellään erikoisen virran-
katkaisijan avulla. Aivan tuulettimen edessä, generaattoriin kul-
kevassa ilmaputkessa on läppä, jonka on oltava avoinna ajettaessa
ja lyhyehköjen pysähdysten aikana, mutta kauemmin seisottaessa
on suljettava. Generaattori sammuu nim. nopeammin, jos ilman-
tulo puhallinaukosta estetään ja siten säästetään luonnollisesti
hiiliä.

Alkali unohtuko avata läppää käynnistäessänne, koska läppä sul-
jettuna ajettaessa hiilisäiliö voi imeytyä kokoon, paikka rakenne
onkin niin vahva kuin toivoa saattaa.

Sekundääri-ilman säätö (35).

Tämän muodostaa sekoitusputkessa oleva, kuljettajan paikalta
säädettävä ilmaläppä. Kojelaudalla oleva säätöpyörä on merkitty
numeroin ja sitä voidaan vääntää edestakaisin, niin että saadaan
juuri paras sekoitussuhde puhdistimen 36 läpi imetyn ilman ja ge-
neraattorista tulevan kaasun välillä.

Kaasupoljin (32).

Kaasupoljin on kytketty toisaalta suoraan pääkaasuläppään 2,
toisaalta vaihtolaitteeseen, jonka avulla tapahtuu siirtyminen neste-
mäiselle polttoaineelle. Pääkaasuläpän ollessa täysin avoinna avau-
tuu bensiinikaasuttajan läppä painettaessa kaasupoljinta yhä sy-
vemmälle, ja moottori saa lisäännoksena hiukan nestemäistä poltto-
ainetta. Uusimmissa generaattori malleissa on rakenne muutettu
sikäli, että nestemäisellä polttoaineella ajettaessa on käytettävä
käsikaasusäädintä.

I Luku. Toimintatapa.
Pnukaasun valmistus ja koko järjestelmän toiminta käy seuraa-

valla tavalla:
Ilma saadaan putken 12 kautta joko puhaltimen 10 antaman yli-

paineen tai moottorin imuputkesta tulevan imun avulla ja puriste-
taan senjälkeen pesän yläosaan. Sitä ilmaa, joka uuniin otetaan
palamista varten, nimitetään tavallisesti primääri-ilmaksi erotuk-
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seksi sekoitusilmasta, joka lisätään kaasuun ennen sen moottoriin
imemistä.

Sisäänvirtaavan ilman ylipaine ja moottorin imu, joka jatkuu
läpi putkiston, puhdistimen ja jäähdyttimen, saa aikaan enemmän
tai vähemmän voimakkaan vedon uunissa. Siinä hiilikerroksessa,
joka on generaattorin palamisosassa, s.t.s. lähinnä ilmaputken suuta,
joutuvat hiilet voimakkaasti hehkumaan.

Poltossa kehittyy palamisosassa hiilioksiidia (hiilihappoa), joka
moottorin imun tai puhaltimen ylipaineen vaikutuksesta tunkeutuu
alaspäin hehkuvan hiilikerroksen läpi ja muuttuu hiilimonoksii-
diksi (häkää). Hiilimonoksiidi, joka on hyvin palavaa ja äärim-
mäisen myrkyllistä, on puukaasun tärkein yhdysosa.

Tätä järjestelmää, jossakaasu imeytyy alaspäin ja jossa palamis-
osa on pelkistysosan yläpuolella, nimitetään käännetyksi poltoksi.
Menetelmästä johtuu, että puuhiilen vesi, terva ja etikkahappo täy-
dellisesti hajaantuvat kaasuiksi, kun niiden täytyy kulkea hienoja
hiiliä sisältävän hehkuvan kerroksen läpi. Hiilet ovat nim. hie-
nompia ja pienempiä kuilun alapäässä kuin palamisosassa. Kun
kaasu sitten lähtee generaattorista kaasuputken läpi, voidaan se
vähillä apuneuvoilla puhdistaa moottorille vaarattomaksi ja hyvin
tehokkaaksi käyttöaineeksi. Moottorin teholle on erittäin tärkeätä,
että palamisosassa vallitsee voimakas veto, joka saa aikaan nopean
palamisen ja korkean lämpötilan (noin 1200° C). Nopeaan palami-
seen vaikuttaa myöskin polttoaineen laatu, johonpalaamme luvussa
"Polttoaine" siv. 10.

Erityisen tärkeätä on, että säiliössä aina on riittävästi hiiliä.
Polttoaine ei missään tapauksessa saa laskeutua ilmaputken suun
alapuolelle uunissa, jonka tarkastusluukku on sijoitettu ilmaputken
suun tasolle. Jos luukusta nähdään, että hiilet ovat laskeutuneet
tämän tason alapuolelle, on viipymättä lisättävä hiiliä. Jos hiilet
laskeutuvat ilmaputken alapuolelle, nousee lämpötila palamisosassa
niin korkeaksi, että on tarjona vaara, että arina, tiilikerros ja muut
osat sulavat.

Generaattorin vaikutusasteen parantamiseksi, mikä merkitsee
hiilenkulutuksen vähentämistä ja moottoritehon korottamista, lisä-
tään kaasun vetypitoisuutta johtamalla sisään virtaavaan ilmaan
vesihöyryä. Höyryn kehittäminen tapahtuu siten, että generaatto-
rista tuleva kaasuputki johdetaan osittain vedellä täytetyn säiliön
27 läpi. Säiliön lämpötilan kohotessa kehittyy höyryä, joka putken
28 kautta imeytyy ilmaputkeen 12. Säiliöstä 43 tapahtuu veden
lisääminen ja veden korkeutta säädetään uimurikainmiossa 26 ole-
valla venttiilillä.
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Kuva 7. Puukaasulaite paikoillaan.

1. Täyttöluukku. 2. Hiilivarasto. 3. Sytytys- eli tarkastusluukun ikädensija.
4. Sytytysluufcku. 5. Tuhka! luuM<u. 6. Arinan pudistusvipu. 7. Ilmantuloputki.
8. Höyrypannu. 9. Vesiuimuri. 10. Kaasuputki lasikoksineen. 11. Käynnistys-
puhallin. 12. Vesisäiliö. 13. Kaasu-jäähdytin. 14.Kaasunpuhdistin. 15. Vesi-
hana. 16. Höyryntuloputiki. 17. Kaasuputki. 18. Uiinurin kannatin. 19.Kaasun
lähtöputki generaattorissa. 20. Höyrypannun vesihana. 21. Veden tyhjennys-
tulppa. 22. Sisemmän ja ulomman ilmaputlken yhd ; stys. 23. Hiilivaraston j a

uunin välinen tiivistyslaippa. 24. Laippa.

Tämän höyrypaniiun veden korkeutta voidaan säätää käytetyn
polttoaineen kosteuspitoisuuden mukaan. Kosteampi polttoaine
vaatii tietenkin vähemmän vesihöyryä, jonka tähden höyrypannun
vesimäärää vähennetään, kun taas hyvin kuivat hiilet vaativat
enemmän höyryä. Kuten edellä siv. 5 mainittiin on uusimmissa
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rakenteissa höyrypannun asemesta ruvettu käyttämään syklooni-
puhdistajaa.

Kun kaasu poistuu generaattorista, kulkee se, kuten mainittu,
höyrypannun läpi sekä edelleen jäähdyttimen 33 kautta, niissä sen
lämpötila tuntuvasti alenee. Jäähdytys tapahtuu ajettaessa jääh-
dytintä huuhtovan ilmavirran avulla. Kaasun jäähdyttämiseksi ei
siis käytetä vettä eikä mitään muuta jäähdytysainetta.

Jäähdyttiinestä jatkaa kaasu matkaansa edelleen puhdistimeen 6,
missä noki ja muut epäpuhtaudet huolellisesti erotetaan suodatta-
malla. Koska generaattorissa vallitsee aina korkea palamislämpö-
tila, on kaasu käytännöllisesti katsoen aina kuivaa, joten suodatta-
minen kangassuodattimen läpi voi vaivatta tapahtua. Kaasun epä-
puhtaudet tarttuvat suodatinkankaan ulkopinnalle, ja kun niiden
muodostama kerros on kyllin vahva, poistetaan ne työkalustoon
kuuluvalla harjalla. Puhdistimesta tulevan putken suun välittö-
mässä läheisyydessä on varmuuslaite, jonka muodostaa metallikan-
kainen sihti, mihin epäpuhtaudet, jotka mahdollisesti ovat päässeet
puhdistimen läpi, tarttuvat. Voidaanhan niin. ajatella, että johon-
kin kankaaseen olisi tullut reikä, jakaikki noki siten ei olisi jäänyt
puhdistimeen. Putken kautta kulkee kaasu nyt lopuksi sekoitus-
putkeen, jossa siihen sekoitetaan ilmaa, ennenkuin se lopullisesti
imuputken 3 kautta imeytyy sylinteriin.

Tavallisesti on bensiinikaasuttajan läppä ajettaessa suljettu, niin
että yksinomaan puukaasua virtaa moottoriin. Kun ajetaan kaasu-
polkimen ollessa täysin alas painettuna, avautuu kuitenkin, van-
hemmissa malleissa, bensiinikaasuttajan läppä, niin että sopiva
määrä nestemäisen polttoaineen kaasua sekoittuu puukaasuun, joten
moottorin teho paranee.

111 Luku. Ajo.
Mitä ajoon tulee, on kuljettajan kaikkein ensiksi tehtävä itselleen

selväksi, että tyydyttävä käynti voidaan saada aikaan vain omista-
malla kaasutinlaitteelle kokonaisuudessaan sellaista hoitoa, jollai-
sesta myöhemmin annamme ohjeita. Se vähäinen aika, mikä tähän
kuluu, on hyvin käytetty, sillä se tekee mahdolliseksi häiriöttömän
ajon pitkiä matkoja, kun taas kaikki se hoito, mikä jätetään teke-
mättä ennen ajoa, on varmasti tehtävä tiellä. Hoito-ohjeita annam-
me erityisessä luvussa. Tässä luvussa edellytämme, että kuljettaja
saa kaasutinlaitteen tai vaunun, joka ennen ei ole ollut käytössä.
Sellainen laite ei siis alunpitäen tarvitse mitään hoitoa, vaan vaunu
on vain laitettava käynnistys- ja ajokuntoon.
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Vaunun tarkastus.

Ennenkuin puukaasutinlaitteelle omistetaan mitään huomiota, tar-
kastetaan seuraavat kohdat itse vaunussa:

a) moottoriöljy
b) vaihdelaatikon öljy
c) taka-akseliöljy
(I) jäähdyttäjäneste
e) akkuneste
f) että polttoainesäiliössä on muutamia litroja bensiiniä
g) varmistautukaa siitä, että kaikki säätölaitteet, kuten tangot

nivelineen ja kaapelit, joissa on pianolankasäätö, kulkevat
esteettömästi. Jos jossakin liikkuvassa osassa, kuten kuula-
nivelessä, sokassa tai vaijerinkierteessä on ruostetta, on kysy-
myksessä oleva ja mieluimmin kaikki osat voideltava moottori-
öljyllä.

Polttoaine.

Ensimmäinen huomioon otettava seikka on, että on mahdolli-
suuden mukaan käytettävä kaikkein parJiaita puuhiiliä, jotka on
murskattu 4—6 sm suuruisiksi ja seulottu, niin että hiilipöly ja
pienimmät hiilipalaset ovat poistuneet. Hiilisäkkejäkään ei saa
säilyttää niin, että hiilet säilytettäessä murskautuvat ja täytettäessä
ovat suuremmalta tai pienemmältä osalta jauheena. N.s. lehtipuu-
hiilet ovat sopivampia.

Paitsi sitä, että hiilten tulee olla sopivaa puuta ja murskattuja
4—6 sm suuruisiksi, täytyy niiden olla myöskin puhtaita hiekasta,
kivistä ja mullasta, jotka pesässä sulavat ja muodostavat kuona-
kakkuja tai vieläpä tarttuvat kiinni tiilikerrokseen.

Vaara, että epäpuhtauksia pääsee hiileen, on tietenkin suuri säily-
tettäessä hiiliä niin sanociksemme vapaassa tilassa. Jos hiilet pan-
naan suureen kasaan maahan ilman minkäänlaista alustaa, voidaan
mitä suurimmalla varmuudella sanoa, että kun kasan pohjalle pääs-
tään tulee sekä hiekkaa että kiviä viimeksi otettujen hiilien mukana.
Näin on usein osoittautunut käyväksi, kun joku on tyhjentänyt
varastonsa ja raapinut pohjia myöten varastopaikan. Auton ajajan
on sentähden mahdollisuuden mukaan tarkastettava, että hiilet ovat
puhtaita, ja jos osoittautuu, että generaattorissa kerta toisensa jäl-
keen esiintyy kovia kuoiiakerrostumia, voi syynä tuskin olla mikään
muu kuin epäpuhtaat hiilet. Puuhiili itsessään ei tavallisesti jätä
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kuonaa lainkaan, mutta voi kuitenkin, riippuen käytetystä puusta,
jättää vähäisen määrän kivennäiskuonaa.

Määrätty kosteusaste on vain hyödyksi, mutta sopivaa on käyttää
niin kuivia hiiliä kuin mahdollista ja säätää kosteus höyrypannun
avulla. Hiiliä on sentähden säilytettävä katon alla ja jos mahdol-
lista kyllästetyissä paperisäkeissä, niin että ne kestävät ainakin
lyhyehkön sateen, kun niitä kuljetetaan mukana vaunussa. Jos hii-
let ovat hyvin kosteita, jollaisiksi ne tulevat sadeilmalla tavallisissa
säkeissä, alentaa tämä kaasun vaikutusastetta ja vaikeuttaa sen
kulkua suodattimien läpi.

Huomaa helposti, että hiilet ovat liian kosteita, toisaalta siitä,
että moottori ei anna täyttä voimaa, toisaalta siitä, että hiilisäiliö
kostuu, kun moottori seisoo eikä säiliössä ole tyhjiötä. Liian kosteat
hiilet voivat käynnistettäessä tuottaa niin paljon höyryä, että se
ulottuu suodattuneen asti ja tekee noesta taikinaa, joka ehkäisee
kaasuvirran aina siihen saakka, kunnes vesi on kuivunut pois.
Moottorin voima ei silloin voi tulla halutun suuruiseksi, ennenkuin
vasta pitkän aikaa käynnistyksen jälkeen.

Käynnistysvalmistelut.

HiilenläijUö. — Avatkaa täyttöluukku generaattorin yläosassa
sekä tuhkaluukku alaosassa. Tarkastakaa, ettei generaattorin sisällä
ole mitään vieraita esineitä ja täyttäkää sen jälkeen puuhiilillä aina
kanteen saakka.

Pari seikkaa on erityisesti huomattava hiilentäytön yhteydessä,
ja näinä ovat:

a) Luukun avaaminen.
b) Hiilen kaataminen säiliöön.
c) Luukun sulkeminen.
a. Kun luukku on avattu pesän palaessa, on hiilikerroksen ylä-

puolella aina palavaa kaasua, ja kun tämä sekoittuu ilman kanssa,
syntyy räjähtävää kaasua, jolla moottori käy. Kaasu ei syty, ellei
se sisällä riittävästi ilmaa ja sentähden voi kestää pitemmän tai
lyhyemmän ajan ennenkuin pesästä tuleva tuli menee yläpuolella
olevan hiilikerroksen läpi ja sytyttää sen päällä olevan kaasun.
Välistä tapahtuu vain lievä räjähdys, mutta joskus se on erittäin
voimakas, ja molemmissa tapauksissa lyö kuuma liekki ylös hiili-
säiliöstä, jos silloin seisoo ja katselee alas hiilisäiliön luukusta,
voi saada vaikeita palovammoja kasvoihinsa, ja monet puukaasu-
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autojen kuljettajat ovat saaneetkin hyvin kouraankintuvan muis-
tutuksen tämän vaaran olemassaolosta. Kun luukku on avattu, täy-
tyy pysytellä sivulla, ja jos kaasu ei syty sisältäpäin, on hiilien
päälle heitettävä palava tikku. Jos palavaa kaasua on, niin se
syttyy ja palaa heti. Jos kaasua ei ole, ei myöskään ole vaarallista
tutkia generaattorin sisustaa.

b. Jottei hiilitomu pölisisi ympärille, kun säkkiä tyhjennetään
säiliöön, on säkki laskettava syvälle säiliöön ja pidettävä siellä,
kunnes pöly on laskeutunut ja sitäpaitsi se pudistetaan pois. Tä-
män menetelmän haitta on, että säkki voi helposti syttyä, nim. jos
täyttö tapahtuu silloin kun tuli jo on tunkeutunut jäljelläolevan
hiilen läpi. Säkki helposti syttyvine hiilitomuineen voi silloin ru-
veta hehkumaan, ja jos sen sitten panee lavalle tai muiden hiili-
säkkien joukkoon, ei kestä kauaakaan, ennenkuin sekä säkit että
lava ovat ilmiliekeissä, kun lähdetään liikkeelle.

Kun jokin määrä hiiliä on onnellisesti täytetty, voidaan säkki
luonnollisestikin sitten pistää sisään jäljellä olevien hiilien kaata-
miseksi.

Jos hiilet on pakattu paperisäkkeihin tai paperipusseihin, ei
sovi antaa paperin seurata mukana generaattoriin. Paperisäkitkin
on tyhjennettävä ja otettava pois generaattorista. Paperi palaa
tosin, mutta ennenkuin se tulee palamisosaan pysähdyttää se hii-
lien kulun ja voi myöskin palamisen jälkeen aiheuttaa käyttö-
häiriöitä.

c. Ennenkuin luukku suljetaan, on hiilisäiliön tiivistereunus pyy-
hittävä puhtaaksi, jottei siihen jää hiilenmuruja estämään tiivis-
tystä. Erityisesti pimeällä, jolloin ei voi nähdä mitään, on varmuu-
den vuoksi pyyhittävä tai harjattava säiliön yläosa.

Sytytys. — Puuhiili syttyy erityisen helposti, niin että se alkaa
hehkua, ja siksi tarvitaankin sytyttämiseen vain pieni, nestemäiseen
polttoaineeseen kastettu vanutukko. Tämä työnnetään generaat-
torin tarkastusluukusta sisään. Vanutukko pistetään putken suu-
hun ja sytytetään sekä työnnetään sitten kauemmaksi, niin että se
tulee hyvin kosketuksiin hiilikerrosten kanssa. Tässä on käytettävä
hienoa rautatankoa, jottei vanu puristu kasaan ja sammu.

Puhaltimen ja generaattorin välillä oleva ilmaläppä avataan joko
kokonaan tai osaksi, jonka jälkeenpuhallin pannaan käyntiin. Noin
puolen tai yhden minuutin kuluttua on savua tultava sekä tuhka-
että täyttöluukusta, muussa tapauksessa on tuli sammunut. Jos tuli
on sammunut, on uusi vanutukko pantava sisään ja sytytettävä.
Liian suuria tukkoja on vältettävä.
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On myöskin saatavana erityisiä sytytystulitikkuja.
Jos ilmaläppä on avattu vain osaksi, on se sytytyksen jälkeen

avattava kokonaan.
Kun tuli on syttynyt, tulee ensin savua avoinna olevista luu-

kuista, mutta jos hiilet ovat kosteita, poistuu myöskin vesihöyryä,
jonka tuntee sen valkoisesta väristä. Heti kun vesihöyry lakkaa
virtaamasta ulos täyttöluukusta, suljetaan tämä, kun ensin on va-
kuuttauduttu siitä, että sen tiivistyspinnat ovat puhtaat hiilistä ja
muista kiinteistä osasista. Täyttöluukku on aina suljettava vii-
meistään kolmen minuutin kuluttua, koska muuten on tarjona
vaara, että hiili alkaa hehkua aina säiliössä saakka, mitä ei kos-
kaan saa tapahtua. Samasta syystä tulee luukun myöskin sulkeu-
tua täysin ilmatiiviisti.

Neljän tai viiden minuutin kuluttua täytyy palavaa kaasua olla
valmiina, ja tästä varmistaudutaan viemällä sivulta päin palava
tulitikku tuhkaluukun eteen. Jos kaasu nyt palaa heikosti sinisellä
liekillä, suljetaan tuhkaluukku kunnollisesti, jonka jälkeen gene-
raattori jätetään silleen vielä pariksi minuutiksi puhaltimen ollessa
käynnissä sekä kaasuläpän ja sekundääri-ilmaläpän täysin avoi-
mina. Kaasuläppäkin on avattava, koska sen koneisto muuten pitää
ilmaläpän suljettuna.

Ilmaläpän on oltava avoinna, jottapesään tulisi hyvä veto.
Koska palavaa kaasua nyt on putkistossa, voitaisiin heti tehdä

käynnistyskoe, mutta tavallisesti kaasuntulo on riittämätöntä, niin
ettei moottori lähde käyntiin, vaan akku vain tarpeettomasti rasit-
tuu. Muutamien minuuttien kuluttua on palavaa kaasua kuitenkin
oltava riittävästi ja käyimistysyritys tehtävä.

Tiilikerroksen "karkaisu".

Jos generaattoria ennen ei ole lämmitetty tai siihen on muurattu
uusi tulenkestävä sisus, on tämä "karkaistava", ennenkuin vaunulla
voidaan ruveta ajamaan.

Tämä karkaisu eli normalisointi tapahtuu yksinkertaisesti siten,
että annetaan pesän palaa omia aikojaan noin parin tunnin ajan
vain tuhkaluukusta tulevalla vedolla. Tiilikerros lämpenee siten
hitaasti läpikotaisin, niin etteivät mahdolliset jännitteet aiheuta
sen murtumista, kun korkeaa ajolämpötilaa sittemmin ylläpide-
tään.

Sytytys tapahtuu tuhkaluukusta.
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Puhallin ei saa olla käynnissä, ja hetkittäin sulkemalla täyttö-
luukku on huolehdittava siitä, ettei tuli leviä säiliöön.

Kahden, kolmen tunnin hiljaisen lämmityksen jälkeen voidaan
vaaratta koeajaa laitetta tiellä.

Käynnistys suoraan kaasulla.

a) Alentakaa sytytystä hiukan.
b) Pysäyttäkää puhallin.
c) Asettakaa ilmansäätöpyörä niin, että läppä on hiukan

avoinna.
d) Avatkaa kaasuläppä täydelleen käsikaasunupilla ja painakaa

käynnistinpoljinta, sitten kun sytytys on yhdistetty.
Moottori tekee tällöin varmaankin heti muutamia kierroksia,

mutta käynnistinpoljinta on siitä huolimatta pidettävä alaspainet-
tuna, jotta autettaisiin moottoria pääsemään käyntiin. Jos moottori
kolmen tai neljän yrityksen jälkeen ei lähde käyntiin tai käy vain
muutamia sekunteja kerrassaan sitten pysähtyäkseen, lopetetaan
käynnistysyritykset ja sensijaan pannaan puhallin käyntiin vielä
puoleksi tai yhdeksi minuutiksi. Silloin on muistettava avata
sekundääri-ilmaläppä ja kaasuläppä täysin avoimiksi. Tämän jäl-
keen pysäytetään puhallin taas ja tehdään uusia käynnistys-
yrityksiä.

Suoraan kaasulla käynnistettäessä on löydettävä ilma- ja kaasu-
läppien oikea asento eikä näiden läppien asentoa saa keskeyttä-
mättä muuttaa. Jos niin tekee, ei koskaan pääse selville siitä, missä
asennoissa moottori helpoimmin lähtee käyntiin, vaan saa joka
kerta luottaa vain sattumaan.

Heti kun moottori on lähtenyt käyntiin, koroitetaan sytytystä.
Tyhjäkäynti. — Kaasugeneraattorin palo on täysin riippuvainen

hiilien läpi käyvästä vedosta, ja sentähden hiljenee palo heti kun
puhallin pysäytetään, ellei vetoa saada aikaan jollain muulla ta-
valla. Jos siis moottori on käynnistetty, on sitä pidettävä nopeassa
tyhjäkäynnissä, eikä saa pyrkiä hitaaseen tyhjäkäyntiin, joka on
tavallinen nestemäisellä polttoaineella ajettaessa. Nopea tyhjä-
käynti on tarpeellinen myöskin palon kiihdyttämiseksi, jotta moot-
tori mahdollisimman nopeasti saisi täyden voimansa.

Eräissä vaunun asennoissa voi tyhjäkäynnin aikana kuulua me-
tallisointuinen ääni kaasugeneraattorin sisältä. Ääni tulee ilma-
putken salpaventtiilistä eikä sen takia tarvitse ryhtyä mihinkään
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1. Ilmansäätöpyörä. 2. Vdovirrankatkaisija. 3. Sytytysnuppi. 4. Käsikaasun
nuppi. 5. Kuristussäätö. 6. Vaihdinnuppi. 7. Käynnistyspuhaltimen virran-

tkafkaisi ja.

Kuva 2. Puukaasuauton kojelauta (Chevrolet).

mekaanisiin tutkimuksiin. Tavallisesti häviää ääni, kun arinaa puh-
distetaan ja kaasun tulo siten tasoitetaan.

Äänen voi joskus kuulla ajaessakin tavallisesti samalla kun moot-
tori heikkenee.

Käynnistys nestemäisellä polttoaineella.
Jos on mahdollisuus käynnistää nestemäisellä polttoaineella, hel-

potetaan siten käynnistystä huomattavasti varsinkin kylmällä ilmal-
la, jolloin öljy on kankeata ja moottoria sentähden on vaikea vään-
tää ympäri.

Vaihto. — lännen kaasulle vaihtoa pysäytetään puhallin, jonka
jälkeen moottorin kierroslukua lisätään hiukan. Kojelaudassa ole-
vaa vaihtonuppia työnnetään senjälkeen hiljaa sisään moottorin
edelleen käydessä korkealla kierrosluvullaan ja vähitellen, sitä mu-
kaa kuin moottorille annetaan yhä enemmän generaattorikaasua,
säädetään ilmaläppää kojelaudassa olevalla säätöpyörällä, niin että
moottori pysyy käynnissä ja sytyttää tasaisesti. Vähitellen voidaan
sitten kierroslukua alentaa pienentämällä käsikaasua.

Käijntiinpano. — Koska moottorin puukaasulla ajettaessa ei
voida olettaa saavan samaa voimaa kuin nestemäisellä poltto-

15



aineella, on liikkeelle lähtö kuormituksen ollessa suuri mieluimmin
suoritettava alimmalla vaihteella. Pienemmän moottorivoiman kor-
vaa kuitenkin hyvin suurelta osaltaan ilmiömäinen vetokyky, joka
saa aikaan sen, että vain hyvin harvoin tarvitsee pelätä moottorin
pysähtyvän.

Ajo.
Kaasunkehityksen jouduttamiseksi on ajettava lähinnä korkeim-

malla vaihteella ainakin viisi- a kuusisataa metriä käynnistyksen
jälkeen, sillä muuten nopeus jää kovin pieneksi, kunnes palo edis-
tyy kyllin pitkälle. Tämä matkan jälkeen voidaan korkeinta vaih-
detta tavallisesti käyttää tasaisella tiellä, ja sekä nyt että aikaisem-
min säädetään ilmaläppää ilmapyörän avulla. Yleensä on ajettava
useampia kilometrejä ennenkuin moottori saavuttaa täyden voi-
mansa johtuen siitä, että palo ei ennen ole ollut kyllin suuri tar-
vittavalle kaasunkehitykselle.

Ilmaläpän säätö. — Umaläppä voi joskus melkein korvata vaihde-
tangon, ja on vain harjoituskysymys, voidaanko moottorivoima pi-
tää yllä vai onko turvauduttava vaihdelaatikkoon. Bensiinimootto-
rissahan tahdotaan aina saada niin paljon ilmaa kuin mahdollista
bensiinin säästämiseksi ja helposti tekee samalla tavalla puukaasu-
autossa hiilien säästämiseksi.

Kuten joennen mainittiin, on kuitenkin pidettävä paloa täydessä
käynnissä, jotta aina saataisiin riittävästi kaasua kiihdyttämistä ja
mäennotisua varten. Tlmaläppä on sentähden asetettava niin, että
todellakin tunnetaan, että moottorilla on koko voimansa ja tässä
asennossa ei ole annettava enempää ilmaa taloudellisen hiilenkulu-
tuksen aikaansaamiseksi. Tässä mahdollisesti saavutetun säästön
kuluttaa niin. täydellisesti hitaampi keskinopeus ja useammat
vaihdot.

Pitkissä alamäissäkään ei sentähden ole pidettävä ilmaläppää
avoinna, vaan mieluummin suljettava se ja painettava kaasupoljin
pohjaan. Silloin säilytetään generaattorissa voimakas veto, mutta
moottorista saadaan kuitenkin täysi jarrutusteho. Jos moottori saa
käydä liian hiljaa tyhjää, ilman tulon ollessa aika runsas, heikkenee
palo pian niin paljon, että moottori pysähtyy itsestään.

Sytytys. — Sytytyksen on pienillä nopeuksilla oltava huomatta-
vasti aikaisemmalla kuin bensiiniä käytettäessä, mutta suuremmilla
nopeuksilla jokseenkin samassa asennossa. Moottorin voimasta tun-
tee aika pian, onko sytytysnuppia mahdollisesti vedettävä ulos hiu-
kan, kun maantiellä tahdotaan pitää hyvää vauhtia.

Vaihdelaatikon käyttö. — Moottori saa puukaasulla käytettäessä
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tavattoman vetokyvyn, kuten jo aikaisemmin esitettiin, mutta siitä
huolimatta ei ole yritettävä kiivetä mäkiä korkeimmalla vaihteella.
Generaattorin läpi käyvä veto pienenee nim. moottorin kierrosluvun
aletessa, ja senjohdosta pienenee myöskin kaasunkehitys enemmän
ja enemmän vaunun kulkiessa hitaasti mäkeä ylös.

Sentähden täytyy, niin kauan kuin moottorin kierrosluku vielä on
verraten korkea, vaihtaa alemmalle vaihteelle ja tällöin voidaan
mäet nousta tuntuvasti lyhyemmässä ajassa ja helpommin kuin
ylimmällä vaihteella.

Yleensä voidaan sanoa, että vaihto on suoritettava jopaljon ennen
kuin moottorin nopeus alkaa hiljetä. Vähitellen oppii tietenkin ar-
vostelemaan, mitä vaihdetta vastaantuleva nousu kullakin kuormi-
tuksella vaatii, ja suorittaa siten vaihtamisen ajoissa.

Voima oältenee. — Välistä sattuu, että moottorin voima vähenee
ilman mitään näkyvää syytä. Syynä on tällöin tavallisesti se, että
hiilet hirttävät, mutta mitään erityisiä toimenpiteitä tarvitaan har-
voin, vaan tavallisesti jo hetken kuluttua varisee riittävästi uusia
hiiliä alas ja täysi moottoriteho saavutetaan. Jos tiellä on joitakin
epätasaisuuksia, on sopivaa ajaa näiden yli, niin että vaunun tärinä
helpottaa uusien hiilien syöttämistä. Vain erityisen vaikeissa ta-
pauksissa, jos hiilet ovat liian suuria tai muista tilapäissyistä, täy-
tyy vaunu pysäyttää ja vartaalla työntää hiiliä alaspäin.

Käytämme tilaisuutta hyväksemme varoittaaksemme pitämästä
kasvoja uunin yläpuolella ensin sytyttämättä kaasua luukun avaa-
misen jälkeen. Kts. sivu 11.

Pitemmän matkan, kuten yhden tai puolen päivän ajon jälkeen
voi moottorin voima myöskin alentua pysyvämmin, mikä on merk-
kinä siitä, että kankaille muodostuneet paksut nokikerrokset ovat
tukkineet puhdistimen. Kaasun päästämiseksi uudelleen moottoriin
on vaunu pysäytettävä ja puhdistimen alaosassa oleva nokilaatikko
vedettävä ulos, minkä jälkeen pitkä harja vuorotellen viedään jo-
kaiseen suodatinkankaan välissä olevaan rakoon ja vedetään voi-
makkaasti pitkin kankaiden koko pintaa. Tavallisesti romahtaa
suuri nokiläjä alas tässä puhdistuksessa.

Kuonaus. — Ajettaessa on ehkä tarpeellista hiilentäyttöjen vä-
lillä puhdistaa arinaa hiilenjäännöksistä ja mahdollisesta kuonasta,
joka voi estää kaasun kulkua tai tehdä palon pienemmäksi kuin on
tarpeellista täyden tehon saavuttamiseksi. Jos moottorin voima sel-
vään havaittavasti vähenee ja väheneminen jatkuu useita kilo-
metrejä, voidaan olettaa, että on tarpeellista kohentaa pesää. Muu-
tama voimakas vetäisy edestakaisin arinan vivusta riittää tavallisesti,
mutta samalla on myöskin avattava tuhkaluukku ja tutkittava, ettei
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tuhkakammio ole täynnä. Tätä tarvitsee harvoin tyhjentää muu-
toin kuin hiiliä lisättäessä. — Tuhkahmkkua avattaessa on seisot-
tava sivulla, sillä tuhkakammiostakin lyö tavallisesti kuuma liekki
ulos heti luukun avaamisen jälkeen. Yleensäkään ei saa pitää kas-
voja generaattorin aukkojen lähellä, kun palo on käynnissä ja luu-
kut juuri on avattu.

Arinaa ravistettaessa on ravistettava vain sen verran, että pesän
pohja puhdistuu. Pitkäaikainen ravistaminen saa vain aikaan sen,
että täysin käyttökelpoiset hiilet varisevat tuhkakammioon tuotta-
matta mitään hyötyä.

Jos tuntuu siltä, että arinan päällä olisi kuonakerrostumia, on
vartaalla tunnusteltava, onko asian laita todellakin niin, ja samalla
koetettava vartaalla ottaa pois kuona. Voihan niin. sattua, ettei se
aina murskaudu ja mene arinan reiistä läpi tuhkakammioon.

Tuhkakammio puhdistetaan mukana seuraavalla hangolla ja täl-
löin on tuhka, joka aina sisältää hehkuvia hiiliä, mieluimmin vedet-
tävä metalliseen säiliöön, missä hehkuminen ei aiheuta mitään va-
hinkoa. Säiliössä tulisi mieluimmin olla vettä, erityisesti kuivana
vuoden aikana, jolloin tuulen viemä pienikin kipinä voi aiheuttaa
korvaamattomia vahinkoja heinikoissa ja metsissä.

Että vedellä sammuttaminen on jokaisen puukaasuauton kuljet-
tajan velvollisuus, johtuu siitä, että hehkuva puuhiili tarvitsee vain
mitättömän tuulenpuuskan kipinöiden lennättämiseksi ympärille
tai voimakkaan tulen synnyttämiseksi hiileen myöhemmin seuraa-
vine kipinämuodostuksineen. Hiilet, jotka näyttävät täysin sam-
muneilta, voivat mitättömästä tuulenhenkäyksestä leimahtaa liek-
kiin, vaikkei enää pitkään aikaan ole voinut nähdä niiden hehku-
van.

Hehkuvaa tuhkaa ei saa jättää paljaalle maalle muulloin kuin
sadeilmalla tai maan ollessa lumen peitossa. Silloinkin se on aina
levitettävä niin, ettei pienintäkään läjää jää jäljelle. Jos hehkuvaa
tuhkaa jätetään tielle hajoittamatta sitä, voi jäljestä tuleva auto,
jokakovalla vauhdilla ajaa ohi, singota hehkuvia hiiliä ja kipinöitä
ruohikon reunaan tai aina metsään saakka ja aiheuttaa palon.

Puukaasuauton kuljettajan tulee sentähden muistaa suuri vas-
tuunsa tulenvaaraan nähden. Odotetaan annettavan määräyksiä,
jotka säätävät velvollisuuden kerätä kuona peltisäiliöön ja kieltä-
vät sen tyhjentämisen tielle.

Jokaisessa puukaasuautossa on oltava mukana hyväksytty tulen-
sammutin.

Hiilenoaihlo. — Pidemmissä ajoissa joudutaan tietenkin käyttä-
mään useamman laatuisia hiiliä, ja sentähden on ajateltava toimen-

18



Kuva 3. Puhdistin ja jäähdytin.

1. Puhdistimen kansi. 2. Kannen mutterit. 3. Lähtöpufki, ijossa laippa varmuus-
sihteineen. 4. Nokilaatiikko. 5. Pidäke. 6. Pidäkkeen lukkoruuvit. 7. Jääh-
dyttiimen ja puhdistimen välinen putki. 8. Jäähdytin. 9. Jäähdyttimen kiinnike

'kehyksessä. 10. Vesisäiliö. 11. Putken ikumiyhdyskoppaleita.

piteitä, jotka voivat käydä tarpeellisiksi hiilenvaihdon johdosta.
Voi esim. sattua, että ajo on aloitettu niin kosteilla hiilillä, että
mitään höyryn lisäystä ehdottomasti ei saa tehdä, ja sitten saa-
daan hiiliä, jotka ovat käytännöllisesti katsoen kuivia. Tämä näyt-
täytyy heti siten, että moottorin voima vähenee ja vaunun vauhti
siten alenee. Päästämällä vettä höyrypannuun saadaan moottorin
voima varmasti entiselleen.

Joskus taas voidaan saada hiiliä, jotka palavat erityisen nopeasti
tai muodostavat epänormaalisen paljon hiilitomua ja sentähden
vaativat useampia arinan puhdistuksia. Sellaiset seikat on tietenkin
otettava huomioon eikä heti epäillä vikaa laitteessa tai mootto-
rissa niin pian kuin jotain epätavallista esiintyy.

Päivittäinen käynnistys.

1. Kun on tehtävä kuorma-auto käynnistys valmiiksi, on ensim-
mäinen työ suodattimien harjaus ja puhdistimen alle sijoitetun
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nokilaatikon tyhjentäminen. On viisasta ennen tämän ulosvetämistä
lyödä muutamia iskuja suojuksen ulkoseinään, jolloin suodattimissa
kiinni olevat nokikerrokset pudistuksen vaikutuksesta putoavat
alas.

Harjauksen on joskus oltava aika voimakas.
2. Senjälkeen liikutetaan pesän pohjassa olevaa arinavipua useita

kertoja edestakaisin, niin että tuhka varisee alas ja voidaan vetää
ulos. Tuoreita hiiliä työnnetään sitten alas vartaalla, niin että uuni
hyvin täyttyy.

3. Puuhiiliä pannaan säiliöön yläpuolella olevasta luukusta. Tyh-
jänä sopii generaattoriin 2 hl hiiliä.

4. Nyt tapahtuu sytytys: tuhka-, täyttö- ja tarkastusluukut ovat
avoimina, ja viimeksi mainitun kautta tapahtuu sytyttäminen. Jo-
honkin palavaan nesteeseen kastettu vanutukko viedään sisään ja
sytytetään, jonka jälkeen sähköpuhallin pannaan käyntiin sitten
kuin sen lähtöaukossa oleva ilmaläppä on avattu.

Älkää koskaan istuko oli jaajaJiyiissä odottamassa generaattorin
lämpiämislä, sillä hytti tulee helposti täyteen myrkyllistä kaasua.
Pitäkää aina hytinovet avoinna, kun puhallin käy.

5. Käynnistäminen tapahtuu, kuten edellä on selostettu, joko
suoraan kaasulla tai nestemäisellä polttoaineella.

Ajon jälkeen.

Voimassa olevien määräysten mukaan saa vaunun ajaa auto-
vajaan tai muun huoneiston sisään puukaasulla, mutta ei ulos sieltä,
jos generaattori ulosajon takia täytyy sytyttää autovajan sisällä.

Kun ajo kultakin päivältä lopetetaan tai vaunu joutuu seisomaan
pitkähkön ajan, on kaikki ilmantuloaukot suljettava.

a. Puhaltimen ja generaattorin välinen ilmaläppä suljetaan.

ohjaajaa kohti (numeroa 1. kohti).
b. Ilmansäätöpyörää kierretään niin pitkälle kuin se menee

Jos huomataan, että generaattori yhden yön seisomisen jälkeen
yhä on lämmin ja että hiilivarasto siis palaa yön aikana, merkitsee
tämä ilmavuotoa, joka on haettava esille. Erityisesti, jos vaunua
säilytetään sisällä, johtuu tästä vaara, että täysin aavistamattamme
meidät voi yllättää kaasu, ja olemme menetettyjä sisään astumi-
semme jälkeen.

d. Kaikkien luukkujen on oltava hyvin suljettuja.
c. Kaasuläppä suljetaan.
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Koska generaattorissa tapahtuvaa palamista ei voida pysäyttää
muulla tavalla kuin tukkimalla ilmantulo, ei kannata ajon päätyt-
tyä hoitaa generaattoria, jotta se olisi valmis seuraavaa päivää var-
ten. Puhdistimen kyllä voi nuohota, ja sitäpaitsi on lisättävä vettä,
jos vuodenajasta johtuen on ajettava höyryä käyttäen.

Vaikkakaan vesi yleensä ei ole niitä aineita, joita olisi erityisesti
säästettävä, on sopivaa sulkea vesisäiliön hana, kun ajo päivältä
lopetetaan, eikä avata sitä ennenkuin puhallin sytytyksen jälkeen
on pysäytetty ja moottori lätenyt käyntiin. Puhallinputkessa val-
litseva alipaine imee nim. helposti veden ulos uimurikammiosta
käynnistettäessä. Myöskään ei ole lainkaan käytettävä höyryä,
ennenkuin palo on hyvin päässyt alkuun.

J os höyrypannussa on hana, suljetaan tämä.

IV Luku. Hoito.
Puukaasukäyttö antaa erityisen hyviä tuloksia aiheuttamatta

mitään suuria töitä, jos laitteelle omistetaan vain se hoito, mitä
seuraavassa selostetaan.

Ilman säännöllistä huolenpitoa on kuitenkin odotettavissa, että
yhden tai toi senlaatuisia vaikeuksia tulee esiintymään, jotka vai-
keudet saattavat häiritä käyttöä hyvin arveluttavastikin. Laite
kokonaisuudessaan on hyvin yksinkertainen rakenteeltaan ja sisäl-
tää äärimmäisen vähän liikkuvia osia, jonka tähden mitään oikeas-
taan ei voi joutua epäkuntoon ilman törkeää huolimattomuutta tai
taitamattomuutta.

Kaasugeneraattorin hoito.

Generaattorin kaikki osat ovat hyvin tarkoin kokeillut, mitä eri
osien mittoihin ja raaka-aineen valintaan tulee, jonka tähden se
on aika "tunteeton" pienehköille pahoinpitelyille. Tästä huolimatta
on kuljettajan kuitenkin silloin tällöin tutkittava, että generaattorin
osat ovat vahingoittumattomia, niin ettei pesän epänormaali lämpö
tai huolimaton kuonan poisto eikä hiilien alaskohentaminen ole
aiheuttaneet sisäisiä vikoja.

Ainakin kerran viikossa täytyy jossain sopivassa tilaisuudessa
joko antaa jäljellä olevan hiilen vaunun seisoessa hitaasti palaa
tai jollain tulenvaarattomalla paikalla ulkona (esim. sadeilmalla)
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tyhjentää koko generaattori sekä tuhkasta että palamattomista hii-
listä, niin että voidaan tarkoin tutkia generaattorin sisusta.

Niinkuin myöhemmin sivulla 25 selitetään, ei saa ryhtyä ajon
aikana polttamaan loppuun koko pesää. Ilmantulon ollessa niin
voimakas kuin on laita pesää loppuun poltettaessa syntyy nim.
niin kova kuumuus, että sekä ilmasuulake että arina voivat sulaa.
Puuhiilipesä voi ilmantulon ollessa korkeimmillaan vaikeudetta saa-
vuttaa lämpötilan, joka on paljon raudan sulamispisteen yläpuo-
lella ja vieläpä saavuttaa ilmasuulakkeeseen käytetyn sekoituksen
sulamispisteen. Pesän on sentähclen joko annettava palaa loppuun
itsestään tai tyhjennettävä jollain tulenvaarattomalla paikalla. Täy-
dellisen puhdistuksen jälkeen tarkastetaan osat seuraavien ohjeiden
nlukaan.

a) Hiilisäiliö: Tarkastetaan, että se on hyvin kiinnitetty itse
uuniin. Näiden molempien osien välissä on erityinen rihmatiiviste,
ja jos osat eivät ole riittävän lujasti yhteen kiristetyt, voi tärinä
kuluttaa poikki rihman, joten ilmaa vuotaa sisään. Välistä voi
myöskin tapahtua, että lavalla oleva kuorma tai generaattorin ja
lavan välinen kosketus vähitellen kuluttaa levyn puhki, mikä seikka
helposti voi aiheuttaa generaattorin turmeltumisen. Jos ilmaa pää-
see sisään sellaisesta reiästä, leviää palo ylöspäin hiilivarastoon,
eikä silloin kestä kauan, kun peltisäiliöön palaa reikä.

Tässä yhteydessä on jälleen huomautettava, että samasta syystä
tulee täyttöluukun sulkea säiliö ilmatiiviisti. Jos ilmaa pääsee
sisään luukusta, leviää palo ylös säiliöön edellä mainituin seurauk-
sin.

b) Polttouuni. Tämän tulenkestävälle sisukselle on omistettava
yksityiskohtaista huomiota. Tämän on ensiksikin oltava puhdas
kiinnipalaneesta kuonasta ja vailla halkeamia. Jos hiilien alas-
työntämisessä tai kuonan ulosottamisessa on huolimaton, vahin-
goittuu sisus helposti ja tietysti voi myöskin vallitseva korkea läm-
pötila vähitellen polttaa sen rikki.

c) Tiilikerroksen alla on tulenkestävästä aineesta valmistettu
kaasurengcis, jonka ulkopuolelle kaasu kokoontuu sitten imeytyäk-
seen moottoriin. Tämä rengas ei ole alttiina millekään mekaanisille
kolhaisuille, koska se on verrattain suojattuna tulenkestävän sisuk-
sen alla, ja sentähden siinä myöskin harvoin esiintyy vikoja.

d) Ja lopuksi on tämän kaasurenkaan alla arina, jonka muodos-
taa neljä valettua, liikutettavaan keskusristikkoon pulteilla kiinni-
tettyä lohkoa. Näissäkin voi huolimaton kohentaminen aiheuttaa
tarpeettomia vahinkoja, mutta sitäpaitsi voi koko hiilivaraston lop-
puun palaminen kehittää niin korkean lämpötilan, että arina enem-
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Kuva 4. Polttouunin osat.

1. Arinan puhdistusvipu. 2. Uunin peltikupu. 3. Tulenlkestävästä valuraudasta
valmistettu kaasurenkas. 4. Alempi retorttirengas. 5. Ylempi retorttirengas.
6. Ylemmän retorttirenikaan asbestitiiviste. 7. Renikaan 5 tarkastusaukon alle
silloitettava asbestipahvi. 8. Renkaiden 3 ja 4 väilinen asbestipahvirengas.
9. Asbestitiiviste laippaan 10. 10. ilmaputken mutka hiilivarastossa. 11. Putki-
liitos. 12. Ilmapufkenmutkien 10 ja 13 välinen asbestitiiviste. 13. Ilmaputiken-
mutka. 14. Putkeen 10 sijoitettu salpaventtiili. 15. Umasuulake. 16. 13 ja 15
välinen asbestitiiviste. 17, 18 ja 19. Kiinnityspuristimia, jotka pitävät yhdessä
aringn lohkoja. 20, 21. Arinalohikojen kiinnityspultteja. 22. Arinalohkoja.
23.Arinankeskiö. 24. Sytytys- ja-tarkastusluuk!ku. 25. Tuhkaluuikun tiivistyslevy.
26. Tuhkaluuikun pidäke. 27. Lukkoruuvi. 28. Pidäkkeen sinkilä. 29. Tuh'ka-
luukun asbestitiiviste. 30. Tuhka luukun kupariasbestitiiviste. 31. Tuhkailuuikku.
32. Asbestijauhoa, -jota tukitaan alemman retorttirenkaan ja peltikuvun väliin.
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män tai vähemmän sulaa. On sentähden paikallaan tarkoin tutkia
arinan koko pinta.

e) Ilmasuulake on varmaankin se generaattorin osa, joka on
pahimmin alttiina jonkun huolimattomuuden esiintyessä ajossa tai
hoidossa. Koska ilma tulee sisään tämän suulakkeen kautta, kehit-
tyy myöskin kovin kuumuus aivan suulakkeen edessä. Se on val-
mistettu metalliseoksesta, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja,
mikä huippulämpötilakuitenkin voidaan saavuttaa, ellei hiilivaras-
toa ajoissa uusita. Jos suulake ei ensimmäisellä kerralla sula, pa-
laa se kuitenkin etukäteen niin pahoin, että se lopulta käy käyttö-
kelvottomaksi. Tarkastettaessa tutkitaan, ettei se ole menettänyt
muotoaan eikä muuten osoita mitään merkkejä siitä, että se olisi
ollut sulamispisteessään.

Generaattori toimii tosin moitteettomasti, vaikka suulake olisikin
huomattavasti palanut, mutta jos huomataan sen palavan liian
lyhyessä ajassa on varmasti käytetty liian suuria hiiliä. Suulake
on kuitenkin autossa kulutustavara niinkuin kaikki muutkin vara-
osat eikä sen voida ajatella kestävän loputtomiin.

Tarkasluspeili. Generaattorin sisustan tarkastuksen helpottami-
seksi voidaan tehdä peili, esim. vanhasta peräytyspeilistä, jokakiin-
nitetään varteen, niin että peili voidaan viedä sisään ja kaikki osat
siten tarkastaa sekä ylhäältä että alhaalta käsin.

f) Ilmaniuloaukon muodostaa kulmaputki, johon liittyy hiilisäi-
liössä oleva laippa. Tämän laipan on oltava ilmatiivis ja siis hyvin
kiristetty. Sitäpaitsi tulee suulakkeen aina olla hiilisäiliön keskellä,
mikä edellyttää sitä, että ilmaputkea hiiliä kohennettaessa ei saa
vääntää sivulle.

On sattunut, että ilmaputki on käännetty siinä määrin sivulle, että
lieska on siirtynyt niin lähelle muurausta, että tämä on vahingoit-
tunut.

g) Tuhkaluukku. Tarkastakaa, että tiivistys ei ole vahingoittunut
kuonan tai kivien kiinnipuristumisesta luukkua suljettaessa ja sitä-
paitsi varmistautukaa siitä, että luukku kulkee helposti sekä että
sen kiristysruuvin kierteet ovat puhtaat. Silloin tällöin on ruuvi
voideltava hyvin grafiittirasvalla tai pahimmassa tapauksessa moot-
toriöljyllä. Jos kierteet kerran ovat pahasti vahingoittuneet siitä
syystä, että ne ovat kulkeneet kuivina, voi tapahtua, että ruuvia ei
voi irroittaa eikä kiristää kunnollisesti.

h) Tarkastusluukku. Se pieni putkensuu, jonka kautta paloa voi-
daan tarkastaa, täytyy voida sulkea ilmatiiviisti jousen purista-
malla kannella, joka puristetaan kiinni nivelessä liikkuvan kahvan
avulla. Aikaa myöten voi kannen tiiviste kulua pois, erityisesti ala-
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reunastaan, ja sentähden on tätä tiivistettä tarkoin pidettävä sil-
mällä. Sen muodostaa kuumuutta kestävä, grafiitilla päällystetty
asbestitiiviste.

Jos tiiviste on vahingoittunut, on tarkastettava, ettei siihen ole
syynä se, että putkea on vahingoitettu vartaalla, jota on käytetty
pesän kohentamiseen tai sytykkeiden uuniin työntämiseksi. Put-
kensuun on oltava tasainen ja lasikankaalla puhdistettu tiivisteen
takia.

i) Generaattorin kiinnitystä kehykseen (generaattorikiskoihin)
täytyy säännöllisin väliajoin tarkistaa. Kiinnityslaitteet eivät tie-
tenkään saa tärinässä irtautua kehyksestä, koska siten voi syntyä
tuntuvia vahinkoja kiskoihin. Myöskään generaattorin kiinnitys-
laite (kulmalevyt) eivät saa irtautua generaattorista eikä kehyksessä
olevista kiinnikkeistä.

Putkijohdot.
Generaattorista ulostuleva johto enempää kuin muutkaan putket

eivät oikeastaan tarvitse hoitoa, ennenkuin monen kymmenen tu-
hannen kilometrin ajon jälkeen. Varmuuden vuoksi on kuitenkin
tarkistettava, että kaikki laipat ovat kunnollisesti kiristetyt, niin
että tiivisteet eivät kulu rikki tärinästä.

Varmuuden saamiseksi koko putkiston ehdottomasta tiiviydestä
on, puhaltimen käydessä, vietävä palava bensiiniin tai spriihin kas-
tettu vanutukko kaikkien laippojen ja tiivistyspintojen viereen
kaasumuodostuksen päästyä kunnolla käyntiin. Mahdollinen epä-
tiiviys näyttäytyy siten, että ulosvirtaava kaasu syttyy, ja sellaisen
vian huomaaminen on erittäin tärkeätä. Toisaalta vaikeuttaa se
moottorin käynnistystä, toisaalta on tarjona vaara, että vika maan-
tieajossa pahenee, niin ettei vaunu yksinkertaisesti lähde pai-
kaltaan.

Kaasunpuhdistin.
Paitsi päivittäistä nuohousta, joka tapahtuu siten että noki-

laatikko vedetään ulos ja puhdistinkankaita harjataan nuohous-
harjalla, puhdistin ei tarvitse käytännöllisesti katsoen mitään
huolenpitoa.

Kankaiden eli pussien voidaan katsoa kestävän sekä 10,000 että
15,000 km ajo, elleivät ne joudu suoranaisen väkivallan kohteiksi.
Väkivallalla ymmärretään tällöin sitä, että nokiharja on vahingoit-
tunut tai kulunut, niin että se repii kankaan hajalle tai että palo
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Kuva 5. Puhdisiin ja höyrypannu hajoitettuna.

1. Jäähdytin. 2. Puhdistinluuikku. 3. Luukun tiivistyslista. 4. Luuikun mutterit.
5. Nokilaatikiko. 6. Puhdistinkammio. 7. Laskostetut täyttölevyt. 8. Suodatin-
kehyksefkangaspusseineen. 9. Kehyspidikkeet. 10. Kaasuputfcenmufka höyry-
pannussa. 11. Höyrypannu. 12. Höyrypannun kansitiiviste. 13. Kaasuijäähdyt-
timen tuloputk'. 14. Jäähdyttirnen lähtöputki (ilman laippaa). 15. Puhdistin-

kannen mutteri. 16. Metallinen varmuussiivNä.

on levinnyt niin alas, että kipinöitä pääsee aina puhdistimeen ja
polttaa reikiä kankaisiin.

Mitä nokiharjaan tulee, ei koskaan kyllin voimakkaasti voida
painostaa sitä, että tämän kärki on varustettava kumitupella suo-
jaksi rautalankojen ympärille.

Puhdistinkankaiden eheys tarkastetaan helposti siten, että irro-
tetaan molemmat mutterit, jotka pitävät yhdessä puhdistimen ulos-
tulolaippaa.

Laipan sisäpuolella on kartiomainen metallikangassiivilä, ja niin
kauan kuin tämä on pudas noesta, tiedämme, että kankaat ovat
ehyet. Kun kankaat rikkoutuvat, niin ne päästävät lävitseen nokea
ja tämä asettuu silloin metallilankasihdille. Jos huomataan nokea
sihdillä, on scntähden avattava puhdisiin ja kankaat kehyksissään
tarkoin tutkittava. Mahdolliset risaiset kankaat on heti vaihdettava
uusiin, sillä muussa tcipauksessa on tarjona vaara, että vaunu py-
sähtyy tielle siitä syystä, että varmuussihti on tukkeutunut noesta.
Yksi tai pari varakangasta on aina pidettävä mukana hyvin pakat-
tuna johonkin suojaiseen paikkaan, niin etteivät ne hankauksesta
työkalujen tai muiden liikkuvien esineiden kanssa rikkoudu.

Jos puhdistimen kansi on avattu ja koko puhdistin hajoitettu,
täytyy kokoonpano suorittaa mahdollisimman tarkasti. Kankaiden
ja niiden kehyksien ja kannen välillä ei saa esiintyä lainkaan epä-
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tiiviyttä, jonka tähden mitään ruuveja ei saa unohtaa pois. Samoin
on kannen ja puhdistinkammion välisen tiivisteen oltava ehdotto-
masti puhdas ja vahingoittumaton, ennenkuin kansi pannaan pai-
koilleen. Mitään tiivistysainetta ei ole käytettävä muuhun kuin
tiivisteen toisen puolenkiinniliimaamiseen. Jos tiivistysainetta käy-
tetään molemmilla puolilla, ei kantta tietenkään voida irrottaa
ilman, että tiiviste rikkoutuu.

Varoitus.
Puhdistimen nokilaatikkoa ei saa avata kaasugeneraattorin ollessa

sytytettynä ja putkiston kaasua täynnä, jos samalla joku generaat-
torin luukuista on avoinna. Veto putkien läpi synnyttää silloin pa-
lavan sekoituksen, joka itsesytyksellä silmänräpäyksessä polttaa
puhdistinkankaat.

Kuva 6.

1. Kaasuläppä. 2. Kaasupolkimen ja käsikaasusäätimen kytkemisen vipu-
varsi. 3. Lisäilmaläppä. 4. Lisäilmaläpän vipuvarsi. 5. Liitoskohta. 6. Lisä-
ilmaläpän säätömutteri. 7. läpän akseli. 8. Säätöhylsy. 9. Säätöhylsyn säätö-
ruuvi. 10. Paiautusjousi. 11.Kaasuläpän vipuvarsi. 12. Nasta. 13. Kiinnitys-

laippa.
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Kaasunsekoitin.

Tässä on eräitä liikkuvia osia, jotka eivät toimi tyydyttävästi,
jos vivut ja nivelet ruostuvat. Kaikkien yksityiskohtien on oltava
täysin helposti liikkuvia. Jos vipuja taivutetaan tai pahoinpidellään
pihdeillä ja muilla sopimattomilla työkaluilla, ei moottoria voida
hallita niinkuin olisi tarpeen. Sekoiti.nlait.etta on käsiteltävä varoen
ja silloin tällöin hiukan tarkastettava, sillä eräiden vipuvarsien ja
tankojen keskinäisestä suhteesta on kaasujen oikea sekoitussuhde
riippuvainen.

Sekoitinta koottaessa asetetaan kuristusläppä 1 (kuvassa 6) ja
lisäilmaläppä täysin auki, jolloin vipuvarsi II tulee levätä nastaa 12
vastaan. Autoon asennettaessa kytketään kaasupoljin ja käsikaasu-
säädin vipuvarteen 2 ja lisäilmasäätimen pyörä kohtaan 5 vipu-
varressa 4. Ennenkuin tämä kytkentä tehdään suljetaan molemmat
läpät. Kytkettäessä tulee sitä paitsi kaasupoljin olla yläasennos-
saan, käsikaasusäädin puukaasua varten täysin suljettuna ja lisä-
ilmasäätimen pyörä mittarilaudalla O-asennossa. Yllämainittu asento
on säilytettävä ja jos uusi säätö on tehtävä kehoitamme autonomis-
tajia kääntymään valtuutetun huoltoaseman puoleen, sillä voi olla
tarpeen purkaa sekoitin.

Ilmanpuhdistin.

Heti kun ilmanpuhdistimen metallilastuille kerääntyy tomua, on
se irrotettava ja huuhdeltava bensiinissä. Kun kaikki bensiini on
haihtunut, kastetaan puhdistin niin pitkälle kuin metallilastuja
ulottuu, ohueen moottoriöljyyn, jonka annetaan juosta pois ennen-
kuin puhdistin asetetaan uudelleen paikoilleen.

Kaasuttajan siivilä.

Ennenkuin polttoaine tulee kaasuttajaan, kulkee se siivilän läpi,
johon päästään käsiksi, kun kaasuttajan pohjatulppa on irrotettu.
Siivilä on varovasti huuhdottava polttoaineessa ja puhallettava
puhtaaksi ennen kiinnitystä.

Puhallin.

Sen verrattain korkean virranvoiman johdosta, jonka puhallin
vaatii, täytyy sen johtoja arka-ajoin tarkastaa, niin että aina voi-
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daan luottaa sen niin tarpeelliseen täyteen tehoon. Huono puhallin
aiheuttaa huonon käynnistyksen.

Puhallin on ainakin kerran vuodessa jätettävä sähkökorjaamolle
täydellistä tarkastusta varten, niin että laakerit saavat voidetta ja
kollektori hiiliharjoineen ei kulu epänormaalisti, joka aiheuttaisi
ylimääräisiä korjauskuluja.

Generaattori.

Puukaasuautossa saa käynnistinmoottori työskennellä paljon
enemmän kuin tavallisessa autossa, ja siksi vaaditaan, että gene-
raattori lataa akkua koko kapasiteetillaan heti, kun tämä alkaa
purkautua. Krikoiskorjaamon on tarkastettava generaattori sään-
nöllisin väliajoin tarpeettomien virrankulutusten välttämiseksi.

Kahdesta akusta ei ole mitään hyötyä, ellei generaattorista saada
virtaa.

Akku.

Käynnistyskuormitus asettaa akulle suuria vaatimuksia, ja sen-
tähden sen happotäytettä on tarkastettava useammin kuin tavalli-
sesti. Tarkastakaa akku jokaviikko ja lisätkää vettä.

Latausaseman on ajoittain tarkastettava, että akku todellakin
pysyy varattuna. Huonosti varattu akku turmeltuu ja käynnistys
vaikeutuu tarpeettomasti.

Sytytyslaitteet.

Puukaasumoottorin korkean puristuksen johdosta on sytytys-
kipinän vaikeata hypätä tulpan kärkien välillä. kipinäväli on sen-
tähden pidettävä niin pienenä kuin noin 0,4 mm:nä ja tulpan on
oltava hyvin puhdas sekä sisältä että päältä.

Vaikea käynnistys, läpilyönti kaapeleissa, virranjakajan kan-
nessa ja tulpissa sekä huono moottorinkäynti, alhainen kierrosluku
ja heikko moottori johtuu usein vain siitä, että kipinäväli on liian
pitkä puukaasumoottorin korkealle puristukselle ja muille erikois-
oloille.

Virranjakajan tulee olla puhdas loasta, öljystä ja kosteudesta
sekä ulkoa että sisältä. Pieninkin kipinöinti kannessa on merkkinä
siitä, että kansi on vaihdettava uuteen, sillä muussa tapauksessa jää
helposti tielle, missä ei mitään varaosia ole saatavissa.
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Matalajännitekaapelien tulee olla ehyitä ja hyvin vedettyjä, niin
että koko jännite tulee sytytyksen hyväksi.

Korkeajännitekaapelien tulee olla pehmeitä ja vapaita kaikista
murtumista, joiden kautta puukaasumoottorin erityisen korkea jän-
nite voi hakeutua kehykseen tai loisiin kaapeleihin sen sijaan että
menisi sytytystulpan kautta.

Kaapeleiden tulee olla kiinni kosketinhylsyissään, niin ettei mi-
kään ylimääräinen kipinäväli voi aiheuttaa kipinöintiä.

Muistakaa, että tehokkaat sylytyslaitteel merkitsevät puolta
käynnistystä.

Sytytystulpat.

Yleensä ollaan sitä mieltä, että puukaasukäyttöisessä moottorissa
on käytettävä sytytystulppia, jotka kestävät moottorissa esiintyviä
suuria lämpörasituksia paremmin kuin ne tulpat, jotka vaunussa
on nestemäisellä polttoaineella käytettäessä. Mitä General Motorsin
merkkeihin tulee, on kuitenkin osoittautunut, että normaalit syty-
tystulpat ovat täysin luotettavia. Kllei joku tulppamalli kuitenkaan
vastoin luuloa, sopisi, on aina saatavissa jokin toinen malli, joka
antaa halutut tulokset.

Moottori.

Moottori ei yleensä mitä puukaasukäyttöön tulee vaadi mitään
erityistä huolenpitoa, vaan hoidetaan sitä, kuten tavallista käsi-
kirjan ohjeiden mukaan.

Mitä voiteluun tulee, on kuitenkin huomautettava, ettei öljyä
yleensä tarvitse vaihtaa niin usein kuin nestemäisellä polttoaineella
ajettaessa, koska ohentumista bensiinin takia ei esiinny eikä samaa
sakkamuodostusta. Jokainen ajuri huomaa kyllä pian, koska hänen
moottorinsa öljy on uusittava.

Suoraan puukaasulla käynnistettäessä on talvisaikaan ehdotto-
masti käytettävä ohutta öljyä, jos vaunu seisoo ulkona, sillä muuten
käynnistinmoottori tuskin jaksaa vääntää mootoria riitävän no-
peasti riittävien kaasu määrien sisään imemiseksi sekä palon yllä-
pitämiseksi käynnistysyritysten aikana. Mitä alempi lämpötila on,
sitä pienemmäksi tulee myöskin akun teho, jonka tähden siis kaikki
tekijät vaikuttavat vain käynnistystä ehkäisevästi. Tämä voidaan
välttää vain tarkasti hoitamalla kaikkia yksityiskohtia.
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Varovaisuussääntöjä.

Eräiden vaarojen ehkäisemiseksi, joita voi esiintyä käsiteltäessä
kaasugeneraattoreilla varustettuja, puuhiilellä tai muulla kiinteällä
polttoaineella kulkevia moottoriajoneuvoja ajettaessa, autovajassa
tai pysäköitäessä, ovat seuraavat varovaisuustoinienpiteet tarpeen:

A. Generaattoria rakennettaessa ja asennettaessa on huomattava:
1) että generaattorin ilmantuloputkeen kiinnitetään selkä sul-

kuventtiili tai jokin muu sopiva sulkulaite sekä räjähdys-
suojus, jottei autovajan ilma pääsisi putken kautta yhteyteen
generaattorin kuuman sisuksen kanssa;

2) että generaattorin kaikki luukut ja kannet samasta syystä
ovat huolellisesti tiivistettyjä;

3) että bensiinisäiliö ei saa vetää enempää kuin 5 litraa ja että
se sijoitetaan mahdollisimman kauaksi generaattorista;

4) että kaasugeneraattoria asennettaessa ryhdytään toimen-
piteisiin, jotka ehkäisevät generaattorikaasun tunkeutumisen
ohjaajahyttiin tai matkustajille tarkoitettuun tilaan;

5) että generaattoriin tai, ellei tämä käy päinsä, sen suojus-
levyyn tai hytin seinään sen ulkopuolelle kiinnitetään selvään
havaittava pysyvä, sisällöltään alempana kohdassa B 1) mai-
nitun laatuinen kilpi.

B. Generaattoria käytettäessä on huomattaoa:
1) että generaattorin sytyttäminen, sen luukkujen, kansien ja

venttiilien avaaminen ja tuhkan ulosotto ei saa tapahtua va-
jassaeikä muussa rakennuksessa, vaan ainoastaan ulkona eikä
tulenarkojen aineiden läheisyydessä;

2) että käynnistyspuhallinta käytettäessä ohjaaja ei saa olla
ohjaajahytissä;

3) että kaasugeneraattorilla varustetulla ajoneuvolla ei kulje-
teta bensiiniä tai muita tulenarkoja öljyjä sisältäviä astioita,
jos k.o. aineen syttymispiste on alle tai yhtä kuin -f- 40° C, tai
sellaisia tyhjiä astioita, joita ei ole puhdistettu;

4) ettei räjähtäviä aineita kuljeteta kaasugeneraattoriautossa
tai sellaiseen kuuluvassa perävaunussa ilman viranomaisten
lupaa;

5) että vaja, missä ajoneuvoa säilytetään, voidaan hyvin tuu-
lettaa ja laaditaan niin, että ilma ei pääse tunkeutumaan sieltä
huoneisiin, joissa ihmiset tai eläimet oleskelevat.

31



Käyntihäiriöt ja niiden poistaminen.
Vika: Syy: Korjaukset:

Ylen pitkä alku-
lämmitysaika.

1) Epätäydellinen puhdistajan jat i
tuhkalnukun puhdistus.

2) Puhallin käy huonosti.
(Sähkötuuletin.)

1) Riittävä valmistelnaika ja huolel-
linen työ.

2) Tutkikaa puhullininoottorin har-
jat ja johdot. Tutkikaa, ettei
hiilenkappileet ole tukkineet suu-
lakeitta ja arinaa.

3) Käyttäkää mahdollisuuden mu-
kaan kuivia hiiliä käynnistet-
täessä.

3) Märät hiilet

Jos hiilet ovat märkiä, antakaa
täyttöluukun ja tuhkaluukun olla
avoimina, niin että höyry pääsee
ulos.

4) Polttoaineen "holvaantuminen".
(Polttoaine ei pääse putoamaan
alas palamistilaan.)

4) Polttoaine on työnnettävä alas.
Käyttittävä sopivan suuruista hiil-
tä, niin että tasainen syöttö saa-
daan myös auton seistessä.

5) Sytyke on vietävä syvälle hiilien
keskelle.

5) Virheellinen sytyittäminen.

Moottori ei sytytä. t) Liian vähän kaasua. 1) Kiihdyttäkää hehkua tuulettimel-
la. Hiilten ollessa kosteita avat-
kaa uudelleen luukut.

2) Soveltumaton sekoitussuhde
kaasun ja ilman välillä.

2) Säätäkää sekundääri-ilmaa hitail-
la liikkeillä molempiin suuntiin,
kunnes oikea asento löydetään.

3) Kääntykää valtuutetun korjaajan
puoleen.

4) Kääntykää valtuutetun korjaajan
puoleen.

5) Työntäkää bensiinin käsisäädin
täysin sisälle.

3) Putkivuoto tai virheellisesti
säädetty sekoitin.

4) Virheellinen sytytys.

3) Bensiinikaasuläppä auki.

Moottori sytyttää,
mutta pysähtyy taas.

1) Liian vähän kaasua, joka nyt on
loppunut putkista.

1) Antakaa tuulettimen käydä vielä
yksi minuutti. Moottoria oi saa
rynnistää.

2) Avatkaa täyttöluukku ja työntä-
kää hiilet alas.

2) Kiivas palaminen suuittimen ym-
pärillä, niin että sinne on synty-
nyt tyhjä tila ja kaasumuodoslus
on vaikeutunut.

3) Kaasun kokoonpano vaihtelee en-
nenkuin generaattorin oikea työ-
lämpö on saavutettu.

3) Tarkatkaa sekundääri-ilmaa. So-
vittakaa sitä jälestäpäin.

Moottori toimii epä-
tasaisesti.

1) Ilman asettelu väärä. 1) Sovitelkaa lisäihnaa kunnes tasai-
nen käyiiiti saavutetaan.

2) Alentakaa sytytystä.
1) Vähentäkää hiukan lisiiilmau.

Ellei normaaliin ilmamäärään voi-

2) Liian aikainen sytytys.
Moottorin teho vähenee
ajettaessa.

1) Kaasuttimen vastus lisääntynyt.

da palata hetken kuluttua on toi-
mittava seuraavasti:
a) Vedä arinan ravistinrauiaa

pari kertaa.
1)) Poista uunista mahdollinen

kuona.
e) Puhdista |)iihdistinkankauit.
(I) Jäähdyttäjä puhdistetaan (jä-

tetään pätevälle korjaajalle).
2) Tutkikaa laipat ja muut liitokset.

Tunnustelkaa, ettei generaattori
ole epänormaalin lämmin. Jos
niin on, tutkikaa, ettei itse gene-
raattorissa ole vuotoa.

2) Vuoto generaattorissa
doissa.*)

tai joh-

*) Erityisen vaarallinen on vuoto generuaftorin ja puhdistajan välillä, koska kaasussa puhdistimeentullessaan silloin on riittävästi happea palaukseen ja turinellakseen kankaat.
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Vika:

Teho vähenee nopeasti
— moottori pysähtyy.

Moottori etusytyttää.

Polttoainesäiliö ylen
lämmin.

Jäähdyttäjä liian
kuuma.

Syy:

3) Hiilet eivät laskeudu polttotilaan
(liian suuria kappaleita).

■I) Vikii höyrynlisäykseissä, jos sel-
laisia käyt- iiiin (Svedlundin jiir-
jestelmä),

1) Varmuuesuodatin tukkeutunut rik-
kinäisten puhdistinkankaiden joh-
dosita.

2) Suutin sulanut. Tämän yhteydos-
sii kuumenee generaattori usein
epänormaalisti.

3) Polttoaineen puute.
1) Sytytystulpan hehikuluku virheel-

linen. Liian kylmät tulpat.
2) Venttiilivika.
3) Epätyydyttävä syitytysjobtojen

eristys.

1) Täytlöaukko on e])ätiivis.

2) Polttoaine on loppumassa.
3) Ilmaauutin vahingoittunut.

1) Tuihkaluukku epätiivis, joten kaa-
su palaa tuhikatilassa.

-!) Jäiiliclytinpiitket täynnä nokea.

Korjaukset:

3) Työntäkää hiiliä polttotilaan.
4) Tarkastakaa, että vettä on. Var-

mistautukaa siitä, että uinuin ja
putket ovat kunnossa.

1) Puhdistakaa varmuussuodatin,
kiinnittäkää mahdollisesti irtaan-
tuneet pohdistinpussit tahi vaih-
takaa puhdistinkankaat, mikäli
tarpeellista.

2) Suuttimen vaihto. Käyttäkää sopi-
via hiiliä.

3) Täytitäkää polttoainetta.
1) Toimittakaa sytytyslulppien

vaihto.
2) Tarkistakaa venttiilit.
3) Tarkista, että johdot o\;it hyvin

eristettyjä ja erilläiii.

1) Tarkisteitta 'a, ettei mitään ros-
ikaa ole kannen välissä, tiiviftte
uusittava tarpeen vaaliessa.

2) Täytettävä polttoainetta.
3) Suutin vaihdettava.
1) Tarkistettava ja tiiviste vaihdel-

tava tarvittaessa.
2) Jäähdytin säännöllisesti

puhdistettava.
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