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ALKUSANAT.

Niin arvokas kuin puuhiilikaasu onkin, katsommepa sitä
tilapäisenä, mutta erinomaisena bensiinin korvikkeena poltto*
moottoreissa, tai sitten Suomessa loppumattomana, huokeana
ja käyttövarmana polttoaineena, oltakoon alunperin täysin tie*
toisia siitä, että se on hyvin myrkyllinen kaasu, joka erin*
omaisen helposti aiheuttaa myrkytyksen — ja yhtä helposti vie
hengen. Täysi selvyys hiilikaasun tästä ominaisuudesta on tämän
takia, niin takaperoiselta kuin se näyttääkin, paljon tärkeämpi
kuin sen ominaisuudet polttoaineena. Se on yhtä tärkeätä muis*
taa kuin että koko auton tärkein elin on — jarrut.

Kaasulaitteissa syntyvä hiilikaasu sisältää noin 30 ° o hiili*
oksidia. Jo 0,2 o/o:n seos tavallisessa ilmassa on hengenvaaralli*
nen, jos sitä hengittää muutaman tunnin ajan. Jos ilman hiili*
oksidipitoisuus nousee niinkin vähään kuin 0,6 ° o voi kuolema
seurata muutamassa hetkessä. Tämä kaasu on siinä suhteessa
salakavalaa, että se on hajuton, mauton ja väritön, joten uhri
voi astua hiilioksidin saastuttamaan huoneeseen tai autovajaan
vaaraa aavistamatta. Hiilioksidimyrkytyksen oireetkaan eivät
ole aivan helpot todeta: päätä alkaa ensin kivistää, pahoin voin*
tia tuntua ynnä pyörrytystä, ja hetken kuluttua — riippuen kui*
tenkin kaasun vahvuudesta — alkaa väsyttää ja nukuttaa. Joka
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ei viimeistään tänä hetkenä ole oivaltanut vaaraa ja sisunsa
avulla heti pyrkinyt ulkoilmaan, oven tai ikkunan luo, josta hän
heti saa raitista, hiilioksidista vapaata ilmaa, hän on mennyttä
miestä, sillä hetken päästä jalat herpautuvat ja oma*alotteinen
liikuntakyky lamaantuu: uhri menettää tajunsa ja kaatuu.

Moni on hengellään saanut maksaa tietämättömyytensä tai
huolimattomuutensa, kun suljetussa autovajassa on käyttänyt
bensiinimoottoria. Monin verroin suurempi on vaara hiilikaa*
sua käytettäessä.

Jos joku oleskellessaan kaasugeneraattorin lähellä alkaa tun*
tea edellä kerrotun tapaisia oireita, eli siis epäilee saaneensa
kaasumyrkytyksen, on hänen viipymättä riennettävä ulos rait*
tiiseen ilmaan ja hengitettävä syvään. Erikoisen tärkeää on että
uloshengitykset ovat syvät ja tyhjentävät ja että asianomainen
jää ulos kunnes pahoinvointi on mennyt täysin ohi. Autovaja
on myös tarkoin tuuletettava.

Jos henkilö tavataan pyörtyneenä tai elottoman näköisenä
sellaisissa oloissa että on aihetta epäillä hiilioksidimyrkytystä,
on hänet heti siirrettävä ulkoilmaan ja annettava tekohengitystä*).
Samoin on viipymättä kutsuttava sairasvaunu (mieluimmin hap*
pikaasulaittein) tahi lääkäri. Sellaisenkin henkilön, joka on saa*

nut ohimenevän tai lievän myrkytyksen, on paras nopeasti pyr*

kiä lääkärin hoitoon, koska voi seurata jälkitauteja, jotka eivät
aina ole ihan vaarattomia.

Edellä olevasta lienee käynyt riittävän selvästi ilmi, että puu*

kaasu eräissä oloissa voi aiheuttaa myrkytyksen tai hengen mene*

tyksen. Tällaisen vaaran ja onnettomuuksien välttämiseksi on
tärkeä tarkoin seurata siv. 6 kaasugeneraattorien hoidosta y. m.
annettuja erikoisohjeita.

Muissa suhteissa puukaasun käyttöön ei liity mitään erikoi*
sia vaaroja, eikä siis tarvitse kaihtaa tämän erinomaisen bensii*
nm korvikkeen käyttöä. Ajateltakoon vain vertailun vuoksi
miten hirveän tulenarkaa bensiini on ja kuinka harvoin — ver*
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raten sen käytön yleisyyteen — se aiheuttaa tulipaloja, koska
sitä on totuttu oikein käsittelemään. Eräissä muissakin suhteissa
puuhiilikaasu on itse asiassa paljon vaarattomampaa kuin bensiini.

*) Tekohengitystä voi yksi henkilö antaa paraiten Schäferin järjes*
telmän mukaan: Sairas asetetaan vatsalleen, kasvot maata kohden. Kireät
vaatteet kaulan ympäriltä irroitetaan, mahd. irtohampaat poistetaan. Pää vään*
netään hieman toiselle sivulle ja posken alle pannaan pehmeä alusta, esim.
lakki. Pelastaja asettuu polvilleen hajareisin sairaan yli kasvot sairaan pään
suuntaan ja tarttuu verraten lujasti sormet harallaan sairaan uumiin (rinta«
kehän alaosan ja lanteiden väliseen osaan) peukalot päin toisiaan keskivii*
valla. Hengittäessään itse ulos hän kallistuu eteenpäin ja sisään hengittäessään
taaksepäin, jolloin sairaan rintakehä vuoroin puristuu kokoon ja laajenee.
Liikuttamalla näin yläruumistaaan kuten soudettaessa auttaja synnyttää (koko
ajan pitäen lujasti kiinni sairaasta) vuorottaisen sisään* ja uloshengityksen.
Tätä jatketaan ainakin neljännestunnin ajan, ellei sairasvaunu tai laa*
kari sitä ennen saavu.
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Volvon kaasulaitteiden hoidossa
varteen otettavat 10 seikkaa.

1. Kaasugeneraattorin sytyttäminen tai sen luukkujen
avaaminen autovajassa tai muussa rakennuksessa on
ehdottomasti kielletty.

2. Varokaa myrkytysvaaraa generaattoria lämmitettä-
essä. Älkää seisoko siten, että kaasu tuulettimesta vir-
taa Teitä kohden. Seiskaa tuulen puolella.

Kun olette avannut hiilisäiliönkannen odottakaa kun-
nes kaasuseos loimahtaa ja täyttäkää senjälkeen säi-
liö hiilillä. Varokaa silmäkarvojanne.

3.

4. Älkää täyttäkö hiilitilaa kovin karkein hiilin. Pelti-
vaippa voi vioittua.

5.

6.
Käyttäkää vain täysin hiiltyneitä sysiä.
Älkää käyttäkö kaasujäähdytintä ja puhdistuslaitetta
astimena. Voi syntyä vuotoja.

7. Kaasupuhdistimen nokilaatikko on tyhjennettävä usein.
Älkää odottako kunnes se on aivan täysi, sillä siitä
moottorin teho huononee.

8. Jos sulkusuodatin tukkeutuu, on yksi tai useampi suo-
datinliina vioittunut. Uusikaa ne ja puhdistakaa sulku-
suodatin. Älkää koskaan ajako ilman sulkusuodatinta
jos haluatte välttää moottorin kulumasta suotta.

9. Älkää yrittäkö puhdistaa suodatinliinoja kaapimalla
niitä teräaseella. Käyttäkää suodatinharjaa. Suodatin-
liinoja ei yleensä tarvitse uusia useammin kuin aina
10,000 km:n jälkeen.

10. Jotta moottori helposti käynnistyisi ja kävisi tasaisesti
on kaikkien liitoksien oltava tiiviit.
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Huollon merkitys.

Volvon puuhiilikaasulaitteita on kahta tyyppiä:

(Esim. alustamallit LV 83—85).
G—l Volvon EC sivuventtiilimoottoreihin, 75—85 hv.

G—2 Volvon FC kansiventtiilimoottoreihin 90—100 hv.
(Esim. alustamallit LV 93—95, B 10—14).
Asennettaessa nämä laitteet moottoriin korotetaan myös pv*

ristusta, EC*moottorissa vaihtamalla sylinterin kansi ja FC:ssä
asentamalla ylipuristusmännät. Tästä johtuen moottoreihin tar*
vitaan eräitä erikoisosia, joista varaosaluetteloon on tehty
asianomaisiin kohtiin merkintä.

Suurin piirtein siis nämä laitteet ovat samanluontoiset, toi*
mivat samalla tavalla ja vaativat samanlaisen hoidon sekä
huollon.

Haluamme toistaa, että nämä laitteet vaativat erikoista hoitoa.
Nehän valmistavat autoonne sen tarvitseman polttoaineen ja
suorittavat siis yhtä tärkeän tehtävän kuin autoanne kuljettava
moottori. Huonosti hoidettu moottori käy aikansa, mutta vää*
rin hoidetut tai hoidotta jääneet kaasulaitteet eivät toimi hyvin,
vaan tuottavat käyttäjälleen enemmän kuin riittävästi mieliharmia.

Noudattakaa siis tarkoin tämän huoltokirjan oh-
jeita, huoltakaa puuhiilikaasulaitteet säännöllisesti.
Se korvaa vaivanne monin kerroin.

Varsinkin puhdistimen säännölliseen huoltoon on
kiinnitettävä erikoista huomiota.
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Kuva. 1. Volvo hiilikaasulaitteiden kaavakuva.
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I. Hiilikaasulaitteiden rakenne.

1. Yleistä.
Hiilikaasu (generaattorikaasu) syntyy puuhiilen palaessa kaa*

sugeneraattorissa ja palamistuotteiden pelkistyessä hehkuvassa
hiilikerroksessa, ja sen kokoomus on suunnilleen seuraava:

2°/ohiilidioksidia (CO2 )

30°/0 hiilioksidia (CO)
0-2 °/o hiilivetyjä (Cn Hm )

10 °/o vetyä (H 2)
56-58 °/o typpeä (N 2)

Lähtiessään generaattorista hiilikaasun lämpötila on noin
400° C. Jotta moottorissa saataisiin hyvä latausaste jäähdytetään
kaasu erikoisessa jäähdyttimessä. Sieltä se kulkee läpi kaasu*
puhdistimen, vapautuen hiilimurskasta ja muista epäpuhtauksista,
moottorin imuputkeen ja saa siinä sen lisäilman, joka on tarpeen
hiilikaasun palavien aineosien täydelliseen palamiseen, ja palaa
lopuksi moottorissa tavalliseen tapaan.

Kuten kaasun kokoomuksesta näkyy, se sisältää
suuret määrät hiilioksidia, CO, joka on hyvin
myrkyllistä. Älkää tämän takia koskaan sytyt-

täkö kaasugeneraattoria sisällä.
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2. Asennus.
Tavallisesti kaasugeneraattori asennetaan kehykseen poikittain

kiinnitettyihin U*palkkeihin, kehyksen vasempaan sivuun siten,
että hytin ja lavan väliin jää vähintään 50 mm. Kaasujääh*
dytin on asennettu laajenemista sallivin pidikkein poikittain
kehykselle generaattorin taakse. Samoissa U*palkeissa kuin "kaa*
supönttö", mutta kehyksen oikeassa sivussa on kaasupuhdistin.

Kuva 2. Alusta hiilikaasulaitteineen.

4. Kaasujäähdytin.
5. Kaasujäähdyttimen ja kaasupuhdis*

timen välinen putki.
6. Kaasupuhdistin.

1. Kaasugeneraattori.
2. Kaasun ulostulo.
3. Kaasugeneraattorin ja kaasujääh*

dyttimen välinen putki.
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Laitteen eri osat mainitussa järjestyksessä, ja lisäksi kaasupuh*
distin ja moottori, ovat kytketyt toisiinsa teräksisin saumattomin
ja kuumana taivutetuin putkijohdoin.

3. Kaasugeneraattori.

Generaattori on peltinen ja kokonaan hitsattu. Siinä ei ole
minkäänlaisia massaseinämiä. Eniten kuumuudelle alttiita pelti*
vaipan kohtia suojaavat erikoiset tulilevyt, jotka asennetaan hit*
sattuihin pidikkeisiin ja voidaan vaihtaa. Tulilevyjen tehtävänä
on samalla estää liian suuri lämmönjohtuminen ja näin on laita
varsinkin kartiomaisen pohjalevyn, joka arinan kohdalla pysyt*
tää lämmön niin korkeana, että kaasu täydellisesti pelkistyy.
Palamiseen tarvittava ilma tulee generaattoriin peltivaippaan ruu*

vatun ilmasuutimen kautta. Se ulottuu jonkin matkaa generaat*
torin sisään, joten kuumin palamiskohta sijaitsee uunin keskellä
ja tällöin ympäröivä hiilikerros itsestään estää vaipan liiallisen
kuumenemisen. Ilmasuutin on siten se osa, johon suurin kuu*
muus kohdistuu.

Ilmasuutimen vastakkaisella puolella on kaasun lähtöaukko
erotettuna uunista kolmiosaisella annalla. Tämä lähtöaukko toi*
mii samalla tuhkatilana ja siinä on eristetty luukku. Kaksi sivu*
arinaa on asennettu hitsattuihin kiinnikkeisiin (kynsiin), väliarina
tuhkatilan luukussa oleviin pidikkeisiin ja seuraa siis mukana
sitä avattaessa. Pöntön pohjaan on upotettu pohjalevy, ja alim*
pana on pohjaruuvi, johon on porattu pieni reikä, joka on
samalla apusuutin. Sen tehtävänä on pitää ilmasuutin vapaana
kuonasta sekä polttaa ne palamatta jääneet hiilihiukkaset, jotka
vähitellen hakeutuvat generaattorin pohjalle.

Pöntön yläosa on pelkästään polttoainesäiliö. Sen kattaa
kupera tiivisteellä varustettu kansi, jonka painaa laipallista reu*

naa vasten kaaripidike. Tämän kannen ja tuhkatilan luukun
on oltava ehdottoman tiiviit, ainoina ilman sisääntuloaukkoina
saavat olla ilmasuutin ja pieni reikä pohjaruuvissa. Jos on ilma*
vuotoja, huomaa sen pian siitä, että kaasugeneraattorin jokin
kohta kuumenee liikaa.

Ilmasuutin siis on, kuten mainittu, kuumuudelle alttein kohta.
Siksi se on vesijäähdytetty. Jäähtövesi saadaan moottorin jääh*
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dytyslaitteista kupariputkea myöten, joka kulkee vasemmalta
moottorin takaosasta ilmasuutimen alempaan ruuviliitokseen.
Ilmasuutimesta jäähtövesi palaa kupariputkea myöten moottorin
lämpösäädinkoteloon. Näiden putkien alimmissa kohdissa, lähellä
suutinta, on veden poislaskua varten hanat.

Ilmasuutimeen (kuv. 3) kuuluu lyhyempi uiko* ja pitempi
sisäputki, molemmat kuparia, ja nämä ovat yhteenvalssatut ja
kovajuotetut toisesta päästään. Sisempi kupariputki on työnnetty
läpi ruuviliitoksen, johon ulompi putki on kovajuotettu. Näin
syntyy molempien putkien ja ruuviliitoksen väliin vesitila, jonka
kautta jäähtövesi kulkee.

Sisempi kupariputki ei ole kovajuotettu ruuviliitokseen, koska
juotos silloin lämpöjännityksien vaikutuksesta saattaisi repeytyä.
Sen sijaan siinä on tiiviste.

Kuva 3. Ilmasuutimen läpileikkaus.

55034. Suutimen tiiviste.
55035. Tiiviste.
55037. Liitosmutteri.

55032. Kaksoisvaippainen suutin.
55033. Suutimen ruuviliitos.
55036. Mutterilevy.

Muiden osien numerot löytyvät varaosaluettelosta.
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Kuva 4. Ilmasuutin liekkisuojuksineen.

1. Liekkisuojus.
2. K-läppä.

3. Tiivistysholkin mutteri.

Ilmasuutin on ruuvattu generaattorivaippaan hitsattuun holk*
kim ja lukittu lukkomutterilla (55036). Kun moottori pysäy*
tetään, virtaa hiilikaasua ulos ilmasuutimesta. Jotta hiilikaasu
ei syttyisi sekoittuessaan ilmaan, on ilmasuutimessa liekkisuojus
(1, kuv. 4). Näiden välissä on K*läppä, joka ehdottomasti on
suljettava ennen kuin auto viedään vajaan tai muuhun suojaan.
Jotta generaattoriin pääsisi sytyttämään tulen ilmasuutimesta, on
liekkisuojus irroitettava ja K*läppä avattava.

4. Kaasujäähdytin.
Generaattorin kaasunmenokohdasta kaasu johdetaan putkea

myöten kaasujäähdyttimeen. Tämä käsittää joukon ohuita put*
kia, jotka kahdessa kimpussa sijaitsevat poikittain kehyksellä
(4, kuv. 2). Kaasun lämpötila alenee kaasujäähdyttimessä noin
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300—400 asteesta ajo*olosuhteista riippuen noin 70—80 asteeseen
ja tulee tässä lämpötilassa kaasupuhdistimeen. Putkikimput ovat
kiinni joustavissa pidikkeissä, mikä estää lämpöjännityksien niitä
katkaisemasta. Kumpikin putkikimppu käsittää kuusi tasan yhtä
pitkää teräsputkea joita laipat molemmissa päissä pitävät paikal*
laan. Kummankin tällaisen kimpun sisässä on kaksi tukea pitä*
massa putkia erillään kohdissa, joissa ne työntyvät laippoihin.
Taempi putkikimppu on rakennesyistä hieman lyhyempi kuin
etummainen. Kaasujäähdyttimen tulo* ja menoputket sekä put*
kikimput keskenään ovat yhteydessä toisiinsa kaariputkin, jotka
ovat pultein kiinnitetyt edellä mainittuihin laippoihin. Kaari*
putkien ja laippojen välissä on saman kokoiset tiivisteet, mutta
eri aineesta. Ensimmäisen kaariputken ja putkikimpun välissä
tiiviste on asbestia samoin kuin kaksi laippatiivistettä generaat*
torin kaasun menokohdassa ja ensimmäisen kaari* ja kaasuput*
ken välissä. Muiden tiivisteiden ei tarvitse olla yhtä korkeita
lämpötiloja kestävää ainetta, vaan ne ovat tavallista, hyvää tii*
visteainetta.

5. Kaasupuhdistin.

Jäähdytetty kaasu sisältää edelleen kiinteitä osasia, nokea,
hiilimurskaa ja tuhkaa, jotka on erotettava ennen kuin kaasu
johdetaan moottoriin. Tämä suoritetaan kaasupuhdistimessa, jossa
kaasu pakotetaan läpi erikoiskankaisten suodatinkudoksien. Kv*
dos on neulottu pusseiksi, suodatinliinoiksi, jotka on pingotettu
peltikehyksille (55073, kuv. 5). Kehyksissä on irtolaippa.

Tämän ja toisen irtolaipan (55076, kuv. 5) väliin puristetaan
suodatinliinan reuna.*) Jotta suodatinkankaat eivät imeytyisi yh*
teen, on kehykseen työnnetty laskoksiin puristettu pelti (55077,
kuv. 5).

Kuusi tällaista suodatinlevyä on kehyksessä, joka samalla on
puhdistuslaatikon laippana. Ne puristaa kiinni kansi (55079,
kuv. 6), joka on muodostettu puhtaan kaasun keruu* ja lähtö*
kanavaksi. Kaasun sisäänotto on puhdistuslaatikon takasivulla.
Puhdistimen alaosaan keräytyy suodatinliinoilta kariseva tuhka
ulosvedettävään nokilaatikkoon (kuv. 11).

*) Tehokkain tapa on ommella liinat umpeen.
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Kuva 5. Suodatinlevy

55077. Laskospelti.
55078. Suodatinliina.55076. Laippa (aluminia).

55073. Kehys.

Kaasupuhdistimen ja sen kannen välissä on kaksi kumitii*
vistettä. Sisempi, huokoskumilista (55070, kuv. 6) on pujotettu
pinnapultteihin. Ulompi, kumikangas (55080, kuv. 6) peittää
koko kannen ja siinä on kannen keruukanavia vastaavat aukot.
Nokilaatikossa on tämän laatikon ja sen laipan väliin puristettu
kumikangastiiviste. Puhdistimen sisään* ja ulostuloaukkojen koh*
dalla olevat tiivisteet ovat tavallista kunnon tiivistysainetta.
Poistoaukossa on sulkusuodatin (55177, kuv. 6) hienosta metalli*
kankaasta. Jos jokin suodatinliina on rikki, tukkeaa noki sul*
kusuodattimen eikä kaasu pääse moottoriin.

Pitäkää huoli, että kaasupuhdistimen kaikki tii-
visteet ovat kunnossa. Täten helpottuu käynnistys

ja lisäilman säätö.
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Kuva 6. Kaasupuhdistin avattuna

55070. Tiiviste, sienikumia.
55079. Kaasupuhdistimen kansi

55083. Nokillaatikko.
55088. Nokilaatikon kiekko

55080. Kannen ja kaasupuhdistimen
välinen tiiviste.

55177. Sulkusuodatin

6- Läppäkotelo.

Jäähdetty ja puhdas kaasu johdetaan putkea myöten kaasu*
puhdistimesta moottorin läppäkoteloon kumiletkun palasella jotta
moottorin liikkuminen kehykseen nähden olisi mahdollinen put*
kea särkemättä.
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Läppäkotelon kaasutiehyessä on kaasuläppä, joka on tavaili*
seen tapaan kytketty jalkakaasupolkimeen. Suorassa kulmassa
päin kaasukanavaa ja tähän suoraan liittyen sijaitsee lisäilman
sisääntulo. Lisäilma säädetään läpällä, jonka suurin aukko ase*

tetaan kojelaudassa olevalla ilmasäätimellä. Lisäilmaläppää ohjaa
sitäpaitsi kaasuläpän suhteen kaksi säätövartta. Kaasuläpän akse*
lista lähtevä säätövarsi on käyristetty määrätyllä tavalla. Ilma*
läpän akselista lähtevässä säätövarressa on kiekko, joka seuraa
kaasuläpän säätövartta jousipaineen avulla tyhjänäkäyntiasen*
nosta ilmasäätimen sallimaan vastakkaiseen raja*asentoon. Nämä
säätövarret sekä ilmaläpän jousi ovat läppäkotelolla sijaitsevan
kaksijakoisen vaipan sisällä. Tyhjäkäyntikierrosluku säädetään
tämän vaipan ulkopuolella olevalle säätövarrelle sijoitetulla sää*
töruuvilla. Varressa on myöskin pidätekynsi kaasuläpän täyttä
avaumaa varten.

7. Imuputki ja poistoputki.

Läppäkotelo on suoraan yhdistetty moottorin alapuolella ole*
van imuputken laippaan. Imuputki on muodostettu erikoisesti
kaasukäyttöön ja poistoputkesta erossa. Imuputken yläsivussa
on laippa tavallisen syöksykaasuttimen liitäntää varten.

8. Bensiinilaitteet.
Kaasutinta voidaan ohjata kojelaudasta ainoastaan käsin.

Kuristinnastan ja kaasuttimen käsisäädön on kaasulla ajettaessa
oltava kokonaan sisään työnnetyt.

Tavallisen bensiinisäiliön ja AC syöttöpumpun tilalla näissä
vaunuissa on syöksysäiliö (4, kuv. 7) vetävyydeltään 5 litraa,
ja se sijaitsee torpeedolla moottoripellin alla. Jotta bensiiniä ei
vuotaisi ulos kaasulla ajettaessa on bensiinijohdossa lähinnä
kaasutinta sulkuhana (2, kuv. 7).

9. Käynnistystuuletin.

Käynnistystuulettimen tehtävänä on synnyttää voimakas veto
kaasugeneraattorissa sitä sytytettäessä ja pysäyksien jälkeen, kun
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Kuva 7. Moottorin vasen sivu.

2. Bensiinihana. 7. Läppäkotelo
3. Kaasutin. 8. Kaasujohto.

1. Käynnistystuuletin. 6. llmaläpän vipuvarsi.

4. Bensiinisäiliö. 9. Imuputki.
5. Tyhjäkäynnin säätöruuvi. 10. Poistoputki,
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kaasulla ei voida suoraan käynnistää sen johdosta että generaat*
tori on jäähtynyt.

Käynnistystuuletin (1, kuv. 7) on asennettu torpeedon oike*
aan sivuun moottoripellin alle ja kytketty läppäkotelon lisäilman
ottoaukkoon siten, että se imee kaasun moottorin imuputkeen
saakka. Siten käynnistysmoottorin ei tarvitse käyntiin pantaessa
pyörittää moottoria putkistossa olevan ilman poisimemiseksi.
Liitoksena läppäkoteloon on taipuva letku. Tuulettimen pois*
tm on kytketty putkeen, joka johtaa imuilman alustan alle.
Tämä poistoputki loppuu suunnilleen ohjaushytin oikealla sivulla.
Tuuletin saa tarvitsemansa virran paristosta. Virrankatkaisin on
kojelaudan vasemmalla sivulla (2, kuv. 8). Koska käynnistys*
tuuletin on kytketty läppäkotelon ilmanottokohtaan, on ilma*
läppä käynnistystuuletinta käytettäessä pidettävä avattuna. Tämä
tapahtuu siten, että käsikaasu pidetään ulosvedettynä samalla
kuin ilmansäätö on avoasennossaan.

10 Moottori.

Paitsi erikoisia imu* ja poistoputkia ynnä AOpumpun pois*
tamista eroaa kaasukäyttöinen moottori bensiinimoottorista vain
korkeamman puristussuhteensa puolesta. Niihin asennetaan eri*
koismännät tai sylinterikannet, jotka korottavat puristuksen 8:1.

Korkean puristuksen takia on käytettävä kylmempiä sytytys*
tulppia. Toistaiseksi suosittelemme Bosch DM 175 Tl.

Jäähtöputkien liitoksista generaattorisuutimeen on aikaisem*
min ollut puhe.
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IL Käynnistys ja ajo.
KAASUGENERAATTORIA EI SAA SYTYTTÄÄ SISÄLLÄ:

Jos vaunu seisoo autovajassa tai muussa rakennuksessa, voi
sen ajaa ulos bensiinillä. Tätä varten bensiinilaitteet on jätetty
paikoilleen.

1. Kylmän generaattorin käynnistys.

Varmistukaa että pöntössä on sen verran puuhiiliä, että hiili*
taso on ainakin 1/2 metriä yli ilmasuutimen. Tarpeen ollen täyt*
takaa generaattori. Katsokaa että täyttökansi sulkeutuu tiiviisti
kun se painetaan kiinni. Muidenkin luukkujen ja tiivisteiden
on oltava täysin tiiviit jotta käynnistys kaasulla kävisi nopeasti.
Pankaa käynnistystuuletin pyörimään. Vetäkää käsikaasu koko*
naan ulos ja asettakaa ilmansäätö "ö":lle (avoin).

Irroittakaa liekkisuojus ilmasuutimesta. Avatkaa K*läppä.
Ottakaa tuli sytytyssoihtuun. Sen voi ensin kastaa vanhaan
voiteluöljyyn tai muuhun hitaasti palavaan aineeseen. Pitäkää
soihtua ilmasuutimen suulla. Hiilet syttyvät pitkien liekkien
imeytyessä generaattoriin. Kokemuksesta piankin tiedätte kuinka
kauan soihtua on pidettävä suutimen edesssä ennen kuin hiilet
ovat kunnolla syttyneet, sekä paljonko öljyä tarvitaan jotta se
samalla palaisi loppuun. Näin pääsisi säilyttämästä soihtua öljyi*
senä ja tahmaisena.

Asettakaa liekkisuojus takaisin paikalleen. Älkää milloinkaan
istuko hytissä tuulettimen ollessa käynnissä. Älkää myöskään
seisoko sillä puolella vaunua jonne tuuli painaa kaasun.

Käynnistystuuletin pidetään käynnissä 2—5 minuuttia. Käy*
tantö osoittaa, kuinka kauan sen on oltava käynnissä kun on
kyseessä eri polttoainelaadut ja erilaiset ulkoiset olosuhteet.
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Työntäkää sisään käsikaasu* ja sytytysnastat. Asettakaa ilman*
säätö suhteellisen paksulle seokselle, t. s. lähelle "S":ä (suljettu).

Vääntäkää sytytysavaimesta.
Pankaa tämän jälkeen käyntiin käynnistyspolkimella tavaili*

seen tapaan ja liikutelkaa poljinta hieman edestakaisin puoliavoi*
men asennon kohdalla. Jos ilmansäätö on oikein asetettu, lähtee
moottori käyntiin muutaman kierroksen pyörittyään. Ellei se
sytytä, asetetaan ilmansäätö siten, että sopiva seos saadaan syn*

tymään. Ennen kuin moottori ja generaattori ovat päässeet tay*
teen ajolämpöönsä, on tyhjäkäyntikierrosta hieman lisättävä käsi*
kaasua ulos vetämällä.

2. Ajo.

Heti käyntiin lähdettyä, ennen kuin generaattori on päässyt
täyteen ajolämpöönsä, ei siitä saa irti kovinkaan suurta tehoa.
Ajakaa sen tähden vaunua ensin hieman varoen ja matalalla
vaihteella. Sitä mukaa kuin palaminen generaattorissa kiihtyy,
paranee kaasun laatu. Ilmansäätö on sen takia asetettava uudel*
leen. Näin on myöskin tehtävä silloin tällöin ajon aikana, jotta

Kuva 8. Kojelauta.

1. Ilmansäätö.

6. Sytytys.

4. Käsikaasu, kaasukäyttö.
5. Kuristin, bensiini.2. Käynnistystuulettimen

virrankytkin.
3. Käsikaasu, bensiini.
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moottorin käyttösuhteet alati olisivat edullisimmat. Älkää ajako
liian pienin ilmaseoksin, koska ajotalous kärsii siitä. Sääntönä
voidaan sanoa, että hiilikaasulaitteet toimivat normaalisesti, jos
ilmasäädin ajon aikana on "S:n" ja "ö:n" keskivälissä.

Hiilten palaessa ne laskevat pöntössä omasta painostaan gene*
raattoriuuniin. Kun hiilitaso on painunut niin alas, että poltto*
ainesäiliö on tyhjentynyt, huomaa tämän sytytys virheistä läpän
ollessa täysin auki. Säiliö on tällöin uudelleen täytettävä, mie*
luimmin heti, jotta pöntön vaippa ei pääsisi edelleen ajettaessa
liikaa kuumenemaan. Jos sytytysvirheet alkavat ilmetä paikassa,
missä täyttö ei käy päinsä, voi kyllä ajaa vielä jonkin kilomet*
rin, mutta silloin on pienennettävä lisäilmaa, jotta moottori kävisi
kunnollisesti. Täyttö on suoritettava moottorin käydesssä jouten
eli tyhjänä.

Täyttöaukon kantta avattaessa polttoainesäiliössä oleva kaasu
sekoittuu ulkoa tulevaan ilmaan, syttyy uunin hehkusta ja loi*
mahtaa ulos täyttöaukosta. Siksi ei tule työntää kasvojaan auk*
koon ennen kuin tämä hulmahdus on tapahtunut. Sen joudut*
tamiseksi voi generaattoriin viskata palavan tulitikun heti kun
kansi on avattu.

Lyhyet pysäykset ajon jälkeen eivät vaadi mitään erikoistoi*
menpiteitä generaattorin suhteen. Liekkisuojus estää mahdolli*
sesti ulos virtaavan kuuman kaasun syttymästä. Ellei pysäys
ole 10 min. pitempi, käynnistyy moottori suoraan kaasulla. Jos
seisaus on pitempi, täytyy käyttää käynnistystuuletinta, jotta
lämpötila saadaan uudelleen kohoamaan generaattorissa, minkä
jälkeen käynnistys tapahtuu samalla tavalla kuin on selostettu
luvussa "Kylmän generaattorin käynnistys". Käynnistystuuletti*
men käyttöaika riippuu seisauksen pituudesta. Generaattori sam*

muu 2—3 tunnin kuluttua. Jos pysäys on ollut näin pitkä, on
generaattori uudelleen sytytettävä.

Jos auto aijotaan ajon jälkeen viedä vajaan tai muuhun
umpisuojaan, on moottori ensin kytkettävä bensiinille jaK*läppä
liekkisuojuksen kohdalla suljettava. Ei ole pakko odottaa ulkona,
kunnes generaattori on sammunut.
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111. Hiilikaasulaitteiden hoito.

1. Yleistä.

Hiilikaasuauto vaatii bensiiniautoon verraten paljon tarkem*
paa huoltoa ja valvontaa jotta ajotulos syntyisi hyvä. Toisaalta
käyttökustannukset ovat tuntuvasti huokeammat. Erikoisesti ha*
luamme korostaa, että kuta sopivampi käytettävien hiilien laatu
on, sitä vähemmin vaivoin kaasulaitteiden hoidosta selviää.

Huonoa taloutta on korjauksien teko maantien varsilla. Otta*
kaa tavaksi määräajoin tutkia tarkastusta ja huoltoa vaativat
kohdat. Siten pidätte korjauskulunne pieninä eikä ajoissanne
tapahdu viivytyksiä. Sitäpaitsi voitte siten todeta alkavan vian
ajoissa ja pienin kuluin sen korjata sen sijaan että päästätte sen
kehittymään vakavaksi vaurioksi.

2. Kaasugeneraattori.

Puuhiilten palaessa kaasugeneraattorissa sen pohjalle kertyy
vähitellen tuhkaa ja palamisjätteitä ynnä nokea ja hiilimurskaa.
Miten paljon näitä jätteitä kertyy, se riippuu käytetyn puuhii*
len laadusta. Huokoisten puulajien hiilet, havupuuhiilet ja var*

sinkin sahanjätehiilet synnyttävät paljon nokea ja tuhkaa, kun
taas esim. hiekkamaassa kasvaneen koivun hiilet saattavat syn*
nyttää kuonaa. Varotamme käyttämästä puolilahosta puusta tai
puunkuorista valmistettua hiiltä, koska ne synnyttävät vain nokea
ja tuhkaa.

Generaattori on säännöllisin ajoin tyhjennettävä. Käytettäessä
hyviä hiiliä sen tulee tapahtua aina 2000 km:n jälkeen. Huo*
nompia hiiliä käytettäessä säiliö on pakko tyhjentää useammin.
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Kuva 9. Kaasugeneraattorin poikkileikkaus

Huom.! Sivuarinain asento.

Tyhjennys tapahtuu avaamalla tuhkatilan luukku. Suurin osa
sisältöä vyörähtää silloin ulos ja loput lapioidaan ulos tuhka*
kauhalla sekä lakaistaan alas pohja*aukon kautta, kun ensin
pohjalevyt ja holkki ovat otetut irti.

Ennen tyhjennystä generaattori on ajettava mahdollisimman
tyhjäksi. Lisäksi on hyvä antaa generaattorin ensin jäähtyä, sillä
kylmillään sen sisältöä on helpompi käsitellä. Jos on pakko
tyhjentää pönttö kun siinä on paljon hiiliä, voi nämä käyttää
uudelleen kun kuona ja tuhka on erotettu. Älkää huuhdelko
generaattoria vedellä kun se on kuuma.
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Kuva 10. Kaasugeneraattorin alaosa tuhkatilan luukku avattuna
1. Tuhkatilan luukku. 2. Arina. 3. Kaasun lähtöputki.

Generaattorin ollessa tyhjä on tarkastettava ilmasuutin, poltto*
levy, pohjalevyt, arina sekä pohjaruuvin reikä. Katsokaa asetta*
essanne paikoilleen sivuarinoita että kynnet joutuvat kuv. 9
mukaiseen asentoon. Edelleen on tuhkatilan luukkua ja täyttö*
aukon kantta suljettaessa tarkastettava, että ne tiivistävät hyvin.
Jos jokin tiiviste on vioittunut, on se heti uusittava. Uusi
tiiviste on asetettava sileästi, ilman epätasaisuuksia jatkoksen
kohdalla.

Ainoa ilmasuutimen vaatima hoito käsittää tiivistemutterin
kiristämisen. Älkää lämmittäkö generaattoria elleivät jäähtölait*
teet ole täynnä vettä. Ilmasuutin voisi silloin vioittua.
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3. Kaasujäähdytin.
Kaasujäähdyttimen ulkopinnat on pidettävä puhtaina huuh*

telemalla niitä vedellä mutta mieluimmin ei laitteiden kuumina
ollessa. Jos jokin putki on kylmempi kuin muut, On tämä
luultavasti noen tukkeama ja puhdistuksen tarpeessa. Paraiten
tämä tehdään paineilmalla, kun jäähdytinpäädyt ensin on irroi*
tettu. Jäähdytintä koottaessa tiivisteet sivellään rasvasekoisella
grafiitilla jotta niiden tiivistyskyky olisi hyvä.

Jos jokin putki vioittuisi esim. onnettomuudessa, on koko
putkisarja vaihdettava, koska putkien reunostus tehdään erikois*
koneessa, jotta kaikki olisivat aivan tasapitkät js samalla tavoin
reunostetut.

4. Kaasupuhdistin.
Kaasupuhdistimen pohjalle kertyvä noki poistetaan vetämällä

ulos ja tyhjentämällä nokilaatikko. Samalla suodatinlevyt on
harjattava varusteissa löytyvällä erikoisharjalla, joka työnnetään
sisään nokiluukun kautta. Älkää kuluttako suodatinliinoja anta*
maila harjan varren hangata niitä vasten. Käytettäessä hyviä
hiiliä on tällainen puhdistus tarpeen vähintään joka 200:skm.
ja useammin jos hiilet ovat huonoja. Edullisinta on kuitenkin
suorittaa tämä puhdistus joka aamu käynnistyksen helpotta*
miseksi.

Suodatinliinat sopii uusia aina noin 10,000 km ajettua. Tämän
useammin niitä ei tarvitse ottaa irti, ellei jokin suodatinliina
ole vioittunut. Ne voivat kuitenkin tulla kosteiksi käynnistet*
taessa kovin märällä hiilellä. Noki pikeytyy veden kera lii*
noihin eikä kaasu pääse moottoriin. Kun liinat on vaihdettu
kuiviin, käy käynnistäminen päinsä. Kosteat liinat pestään ja
kuivataan.

Jos jokin suodatinliina on vioittunut, pääsee noki vapaasti
läpäisemään puhdistimen. Kaasupuhdistimen menoputkessa oleva
sulkusuodatin tukkeutuu tällöin heti ja auto pysähtyy. Vioittu*
nut suodatinliina tai liinat on uusittava ja sulkusuodatin vaih*
dettava tai puhallettava puhtaaksi, jonka jälkeen autolla jälleen
voi ajaa. Ajettaessa sulkusuodattimen on aina oltava paikallaan.
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Jos noki pääsee kulkeutumaan moottoriin, saattaa tämä lyhyessä
ajassa kulua loppuun.

Kuva 11. Kaasupuhdistin nokilaatikko ulosvedettynä.

Pitäkää aina mukana kuusi suodatinliinaa kaiken varalta.
Kun laitteita puhdistetaan matkan varrella, ei koskaan saa yht*
aikaa avata tuhkatilan luukkua ja kaasupuhdistimen nokilaatik*
koa, koska johdoissa olevaan kaasuun voi päästä ilmaa ja sytyt*
tää tulen, joka polttaa pilalle suodatinliinat.

Katsokaa suodatinliinoja asetellessanne että ne tulevat oike*
aan asentoon kehyksillään ja että kannen kaksi tiivistettä sekä
nokilaatikon tiiviste ovat täydessä kunnossa.

Älkää koskaan käyttäkö suodatinliinojen puh-
distukseen muuta kuin suodatinharjaa liinojen

ollessa kehyksissään kaasupuhdistimessa.
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IV. Moottori
Moottorin suhteen viittaamme vastaavan bensiinimoottorin

huoltokirjaan paitsi seuraavissa kohdissa:

1. Hoito.
Hiilikaasumoottoriin käytetään seuraavalaatuisia voiteluöljyjä:

kesäöljy SÄE 30 talviöljy SÄE 20
öljy vaihdetaan joka 3000—4000 km:llä. Koska voiteluöljy

pysyy vapaana vieraista nesteistä, voi sen vaihtaa yhtä pitkän
ajomatkan jälkeen sekä kesällä että talvella.

Laskettaessa vesi pois jäähtölaitteista avataan paitsi jäähdyt*
timen alla olevaa hanaa myöskin suutimeen kulkevien jäähtö*
vesijohtojen hanat.

2. Asetukset.

Säätövarret 39942 ja 39944, kuv. 11, asetetaan seuraavalla
tavalla:

a. llmanfulon säätövarvei.

Kannen molemmat puoliskot otetaan pois kun ruuvit 14125
ensin on irroitettu.

Säätövarret 39942 ja 39944 ovat nyt näkyvissä. Kiertäkää
auki niiden lukkoruuvit 100054. Pitäkää ilmaläppä 39941 sulje*
tussa asennossa ja lukitkaa säätövarsi 39944 sellaiseen asentoon,
että sillä on 1 mm:n liikkumavara kotelon alareunaan päin.
Pitäkää sen jälkeen molemmat läpät suljetussa asennossa javään*
takaa säätövartta 39942 kaasuläpän akselilla siten, että 39944:11ä
olevan kiekon ja säätövarrella 39942 olevan kiekkouran välinen
lyhyin etäisyys on 12 mm. Varmistukaa että kumpikin läppä*
akseli liikkuu keveästi. Sen jälkeen asennetaan takaisin kannen
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Kuva 12. Läppäkotelo.

14125. Kannen ruuvi.
39941. Ilmaläppä.

39944. Ilmaläpän säätövarsi.
100054. Lukkoruuvi.
100057. Tyhjänäkäynnin säätöruuvi.39942. Kaasuläpän säätövarsi.

Muut numerot löytyvät tämän kirjan lopussa olevasta varaosaluettelosta

puolikkaat. Väli 12 mm voi hieman vaihdella polttoaineen laa*
dusta riippuen. Lopuksi asetetaan jouto* eli tyhjänäkäynti ruu*

villa 100057 moottorin ja generaattorin lämmittyä heti kun kier*
rosluku on kohonnut n. 500 k/min. eli hieman suuremmaksi kuin
miksi bensiinimoottorin joutokäynti yleensä asetetaan. Tosin
moottori toimii erinomaisesti alhaisella kierrosluvulla, mutta jotta
heti saataisiin syntymään riittävästi kaasua vaunun liikkeelle*
panemiseen, on joutokäynti pidettävä hieman korkeampana.

b. Sytytys.
Sytytys asetetaan kuten tavallisesti sytytysnasta aivan sisään*

painettuna 20° ennen yläkuolokohtaa. Muistakaa silti aina ajaa
sytytys aikaisena, t. s. sytytysnasta ulosvedettynä, kun vaunua
käytetään bensiinillä. Moottoria voi muuten räjähdyspaineen kor*
keus helposti vioittaa.
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V. Viat ja niiden korjaaminen
Kaikki viat aiheutuvat:

Huonosta ja sopimattomasta polttoaineesta.
Hiilikaasulaitteiden virheellisestä hoidosta.
Hoidon laiminlyömisestä.

Tavallisimmat viat ovat:

Alempana annamme yleisempien vikojen ja niiden syiden
suhteen eräitä ohjeita.

1. Ilmavuoto hiilikaasulaitteiden tiivisteissä
2. Hiilten väärä koko tai sopimaton laatu.

Täyttöluukku vuotaa.
Generaattorin polttoainesäiliö on luonnottoman kuuma

Hiilet lopussa.

Generaattori aivastelee ilmasuutimesta tai muusta kohdasta.
Täyttöluukku vuotaa.

Generaattorin vaippa punahehkussa tuhkaluukun kohdalla.

Hiilet lopussa.

Tuhkatilan luukku epätiivis.
Hiilet liian karkeita.

Täyttöluukku epätiivis.

Generaattori punahehkussa suutimen kohdalla.
Suutimen ruuvaus epätiivis.
Polttolevy pilalla.
Liian karkeat hiilet.
Hiilet lopussa.
Täyttöluukku epätiivis.
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Suutin särkyy.
Vika jäähtöveden kierrossa.

Jäähdyttimessä yksi putki kylmänä.
Putki noen tukkeama.

Moottorin teho laskee yhtäkkiä.
Sulkusuodatin tukossa. Jokin suodatinliina vialla.

Moottori käy epätasaisesti
Hiilet lopussa.
Ilmansäätö väärin asetettu.

Moottori kovin herkkä ilmasäädön asetuksille
Liian karkeat hiilet.
Täyttöluukku epätiivis.

Ilmasäädön asetus ei vaikuta moottoriin
Ilmaläpän säätövarsi ei seuraa mukana. Tarkastakaa jousi
39946. (Kuva 12 sivulla 29).
Tiivisteet epäkunnossa.

Moottori kovin heikko.
Vuotoja generaattorissa.
Kaasupuhdistin likainen tai suodatinliinat kosteat.
Ilmansäätö väärin asetettu.
Liian myöhäinen sytytys.

Moottorin käynnistys vaikea.
Ilmansäätö väärin asetettu.
Ilmavuotoja hiilikaasulaitteissa.
Kaasulaitteet likaiset.
Liian kosteat hiilet, joten suodatinliinat tukkeutuvat
Liian karkeat hiilet.

Kaasuttimen läppä epätiivis.
Kosteat sytytystulpat.
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VI. Polttoaine.
Polttoaineena on käytettävä puuhiiliä, kuten pyökki*, leppä*

koivu*, muiden tiiviiden lehtipuulajien sekä kuusi* ja mäntyhiiliä.
Tiivissyisistä lehtipuulajeista saa tilavuusyksikköä kohti raskaim*
pia hiiliä joilla siis voi täyttöä kohden ajaa pisimmän matkan.
Kaikista puulajeista valmistettuja hiiliä voi käyttää, kunhan ne ovat
perusteellisesti sysitetyt ja vapaat kivistä, hiekasta ja muista epä*
puhtauksista. Kats. generaattorin tarkempia hoito*ohjeita siv. 23.

Puuhiilen on oltava rouhittua. Hiilipalasten on oltava keski*
määrin tavallisen tulitikkurasian kokoisia, pisin reunamitta kor*
keintaan 6 sm. Rouhinnan jälkeen hiilet tulee puhdistaa murs*

kasta siivilän läpi, jonka silmukoiden on oltava 10—12 mm.
Meiltä voi saada tietoja sopivasta rouhinlaitteesta edestakaisin
liikkuvine siivilöineen.

Siisteyssyistä, varsinkin pönttöä täytettäessä, on paras pakata
hiilet paperipusseihin. Hiilipussit on säilytettävä siten että sade
ei pääse niitä kastamaan, koska pussit silloin helposti menevät
rikki. Muunlaisessakaan pakkauksessa hiilet eivät saa päästä kas*
tumaan sillä imettyään itseensä vettä ne eivät kelpaa polttoai*
neeksi generaattoriin.

Älkää siis varastoiko puuhiiliä taivasalle.
Harvaseinäinen vaja sopii hyvin puuhiilen säilöpaikaksi. Niitä

ei pidä asettaa kiinni maan pintaan vaan puupohjalle, jotta ilma
pääsee kiertämään eikä kosteus maasta pääse hiiliin.

Ken itse haluaa valmistaa hiilensä, voi saada meiltä hiiliuunin
rakennuspiirustukset ja tarpeelliset ohjeet.

Paremman hehtolitranpainon saamiseksi voi puuhiilet puristaa
briketeiksi. Käyttötulos riippuu suuressa määrin brikettien side*
aineen laadusta. Ennen kuin aletaan käyttää brikettejä tai muita
puhtaasta puuhiilestä poikkeavia polttoaineita on pätevältä taholta
hankittava selvyys näiden kelpoisuudesta.
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voxvo
Puuhiilikaasulaitteiden

Tyyppi G-l
EC-sivuventtiilimoottoriin

Tyyppi G-2
FC-kansiventtiilimoottoriin

VARAOSALUETTELO



Tilattaessa varaosia määrättyyn
kaasugeneraattoriin on sen tyyp-
pimerkintä sekä numero ilmoi-

tettava.

34



Puuhiilikaasulaitteiden
varaosia.

Nimitys N:o Määrä Muist

Kaasugeneraattori, täydellinen, täyttöaukon kan*
si, polttolevyt ja arinat, tuhkatilan luukku arinoi,
neen ja kiekkoineen sekä pohjaholkki 55001 1
Kaasugeneraattori erikseen, hitsatuin kiinnikkein,
jäähtölaipoin, kaasunlähtöputkin ja kynsin 55111 1
Pohjalevy generaattoriin 55019 1

Polttolevy suutinreiän kohdalla 55020 1
Kartiomainen pohjalevy generaattoriin 55021 1

Täyttöaukon kansi salvan kiinnikkeineen 55030 1
Sivuarina generaattoriin 55022 2

Tiiviste, asbestilankaa, L = 1430 55031 1
Kannen salpa 55211 1

Ruuvi, täyttökansi — salpa 100216 1
Mutteri 10452 1
Jousilaatta 10604 1

Niveltappi, salpa — generaattori 55220 1
Mutteri 10453 1

Kaaren solki, generaattorissa 55214 1

Mutteri 10452 1
Niveltappi, solki — generaattori 55221 1

Jousilaatta 10605 1
Kaaren siipimutteri 55216 1

Jousilevy 10604 1
Tuhkatilan luukku, ilman arinaa ja kiekkoja,... 55043 1

Tiiviste, asbestilankaa, L=looo 55056 1

Välilevy 10624 2
Luukun saranatappi 55062 1

Sokkanaula 10635 2

Tuhkatilan luukun salpa 55046 2
Tuhkatilan luukun kiekko 55050 2

Tuhkatilan luukun arina 55057 1
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Nimitys N:o Määrä Muist

Arinan sarana 55061 2
Saranatappi 55060 4
Välilevy 10624 8
Sokkanaula 10635 8

Pohjaholkki kahvoinecn 55015 1

Ilmasuutin, täydellinen 55113 1
Suutin ilman tiivistysholkkia, tiivistettä ja mutteria 55187 1
Vastamutteri 55036 1
Suutimen tiivistysholkki 55034 1

Tiiviste 55035 1

Liekkisuojus sulkuläppineen, täyd 55225 1
Liekkisuojuskotelo, erillinen 55227 1
Liekkisuojuslevyt 55229 1 sarja
Liekkisuojuskotelon kansi 55228 1

Ruuvi 14001 4
Sokkanaula (saranatappi) liekkisuojuskoteloon ..

17254 1
Liekkisuojuskotelon lukkojousi 55232 1

Ruuvi 14001 2
Sulkuläpän kotelo holkkeineen, erill 55226 1

Akselin holkki 30110 2
Läppäakseli hitsatt. vipuvarsineen 55233 1
Läppä 39057 1

Ruuvi 14001 2
Läpän jousi 55236 1

Ilmasuutimen vesi jäähdytys:
Jäähtövesiputki, syl. lohko — letkuliitin kehyksen

kohdalla 15968 1 L= 1.500
Letkunippa syl. lohkossa, 1/i" syl. kierteet 16246 1

Kuparitiiviste 15304 1

Letkukiristin 18316 4
Letku sylinterilohkon ja kehyksen kohdalla 13521 2 L=Bo

Jäähtövesiputki, letkuliitin kehyksestä — T-kappa* f 15974 1 L=so LV93
leeseen \ 15967 1 L=4oo LV94, 95
Tyhjennyshanan T-kappale 16247 1

T-kappaleen liitosmutteri 16245 2
Jäähtöveden tyhjennyshana 82745 1

Kartio 16244 2

Jäähtövesiputki, T-kappale — ilmasuutin 15967 1 L=4oo
Kaksoiskartio 16243 2

Liitosmutteri ilmasuutimen kohdalla 16245 2
Kartio 16244 2

Jäähtövesiputki, ilmasuutin— T-kappale 15972 1 L=6oo
Kaksoiskartio 16243 2

Tyhjennyshanan T-kappale 16247 1
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Nimitys N:o Määrä Muist

Jäähtöveden tyhjennyshana 82745 1
Liitosmutteri T-kappaleen kohdalla 16245 2

Kartio 16244 2
Kaksoiskartio 16243 2

Suojaletku, L=soo 11461 1
Jäähtövesiputki, T-kappale — vedenpoistokotelo.. 15973 1 L=2550

Letkunippa vedenpoistokotelossa, l/«* putki
kierre 16248 1
Letkuliitos, vedenpoistokotelon 13521 1 L=Bo

Letkukiristin 18316 2

Kaasujäähdytyslaitteet:
Kaasuputki, generaattori — etummainen jäähtö
putkikimppu, laippoineen 55134 1

Putkilaippa 55115 2
Tiiviste, asbesti 55081 2

Putkilaipan generaattorinpuol. ruuvi L=36 ..
100211 4

Putkilaipan jäähdyttimenpuol. ruuvi, L=4o .. 100212 4
Mutteri, messinkinen 10572 8
Välilevy 11962 4
Jousilaatta 10604 8

Kaasu jäähdin:
Etummainen jäähtöputkikimppu (pitkä) laippoi

Jäähtöputkien välituki 55130 2
neen, täydellinen 55120 1

Liitosputki, kaasuputki — jäähtöputkikimppu.... 55101 1
Tiiviste, asbesti 55099 1

Mutteri, messinkinen 10572 6
Ruuvi, liitosputki—jäähtöputkikimppu 100212 6

Välilevy 11962 6
Jousilaatta 10604 6

Etu* ja takaputkikimppujen liitosputki 55098 1

Välilevy 11962 12
Mutteri 10434 12

Tiiviste (päin jäähtöputkikimppua) 55127 2
Ruuvi, liitosputki — jäähtöputkikimput 100212 12

Jousilaatta 10604 12
Tulppa liitinputkessa, l/«* putkikierteet 16311 1

täydellinen 55121 1
Taempi jäähtöputkikimppu (lyhyt) laippoineen.

Jäähtöputkien välituki 55130 2
Liitosputki, putkikimppu — putki puhdistimeen.. 55101 1

Tiiviste, klingeriitti 55127 1

Mutteri 10434 6
Ruuvi, liitosputki — jäähtöputkikimppu 100212 6
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Nimitys N:o Määrä Muist

Välilevy 11962 6
Jousilaatta 10604 6

Putkikimpun pidikkeen kulmakannatin kehyksessä 55128 2
Ruuvi, kulmakannatin — kehys 100304 6

Mutteri 10435 6
Jousilaatta 10605 6

Putkikimpun pidike (valettu) 55102 4
Ruuvi, pidike — kulmakannatin kehyksessä 100306 12

Mutteri 10435 12
Jousilaatta 10605 12

Jäähtöputkien tukien siderauta 55129 4
Pinnapultti ,

V 17356 4
Mutteri 10435 4
Jousilaatta 10605 4

Jäähtöputkien välituki (kuuluu putkikimppuun) 55130 A
55195 1{etuosa 55195 1

keskiosa 55196 1
takaosa 55197 155197 1

Laippa, etu* ja takaosan 55115 2
Tiiviste, klingeriitti 55133 2
Takaosan ruuvi, päin kaasujäähdintä 1.=40.. 100212 4
Etuosan ruuvi, päin kaasupuhdistinta, L=25.. 100208 4

Mutteri, ruuviin 100212 10434 4
Välilevy, ruuviin 100212 11962 4
Jousilaatta, ruuveihin 100212 ja 100208 .... 10604 8

Letkuliitos, putken keskiosan, L=7o 13582 2
Letkukiristin 18320 4

Kaasunpuhdistuslaitteet:
Kaasupuhdistin, täyd., suodatinlevyt ja kansi 55064 1
Puhdistinkotelo, asianomaisin juotoksin ja niit*
tauksin ynnä pinnapultit 55065 1

Pinnapultti kantta varten, L=4s 17083 17
Pinnapultti kantta varten, L=9s 17013 1

ja lukkokappaletta 55083 1
Nokilaatikko kaasupuhdistimeen, ilman kiekkoa

Kumitiiviste 55085 1
Nokilaatikko, erillinen 55084 1

Nokilaatikon pääty, lukkokappaleineen 55086 1
Ruuvi, nokilaatikko — kumivälike — pääty .. 14032 6
Mutteri 10433 6

Nokilaatikon kiekko 55088 1

Kaasupuhdistimen kansi 55079 1
Lukkokappale 55087 1

Sienikumilista kanteen, L= 1.400 55080 1
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Nimitys N:o Määrä Muist

Pinnapultti, kansi — kotelo L=4s 17083 17
Pinnapultti, kansi — kotelo L=9s 17013 1

Mutteri 10434 18
Välilevy 11962 18

Jousilaatta 10604 18
Suodatinliina 55078 6
Suodatinkehä 55073 6
Aaltolevy 55077 6
Suodatinkehän laippa (aluminia) 55076 6
Kumitiiviste suodatinkehyksiin 55070 1

Putki kaasupuhdistimesta läppäkoteloon, laipal*
Linen 55188 1

Sulkusuodatin 55177 1
Laippa puhdistimen kohdalla, kuuluu putkeen 20179 1

Tiiviste 20160 1
Ruuvi 100310 2

Mutteri 10435 2

Jousilaatta 10605 2
Letkuliitos läppäkoteloon L=loo 13581 1

Letkukiristin 18320 2
Putken ripustin 21195 1
Ripustimen kulmatuki 39342 1
Ripustimen ja kulmatuen ruuvi 100305 2

Mutteri 10435 2
Jousilaatta 10605 2

Kaasugeneraattorin ja -puhdistimen kiinnityslaittcet:

f etu* 55122 1
Kannatin, generaattorin ja puhdistimen taka- 55123 1

/ oikea etu* ja vasen taka* 55124 2
Kannattimen kulmatuki \ oikea takas ja yasen 55125 2

Kulmatuen ja kannattimen ruuvi 100304 16
Mutteri 10435 16

Jousilaatta 10605 16
Ruuvi kaasugeneraattoriin 100554 4

Mutteri 10437 4

Jousilaatta 10607 4
Ruuvi kaasupuhdistimeen 100304 4

Jousilaatta 10605 4
Mutteri 10435 4

sulaitteita varten on niiden tyyppimerkintä
Tilattaessa varaosia määrättyjä puuhiilikaa-

ja numero ilmoitettava.
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Nimitys N:o Määrä Muist

Läppäkotelo, täydellinen 39925 1
Läppäkotelo holkkeineen 39921 1

Holkki akseleita varten 30110 4
Kansi, yläpuolisko, vastanastoineen 39924 1

Säätöruuvin vastanasta 17205 1
Kansi, alapuolisko 39923 1

Kannen ruuvi 14125 2
Jousilaatta 10602 2

Kaasuläpän akseli, hitsattu vipuvarsi ja niitein
kiinnitetty kuulanivel 39929 1

Kuulanivel, kuuluu kaasuläppäakseliin 10843 1
Levy 10625 1

Läppä, D=ss 39934 1
Ruuvi 14001 2

Vipuvarsi joutokäynnin asetusta varten, ulkopuo*
Linen 39935 1

Puristusruuvi 100104 1
Tyhjänäkäynnin säätöruuvi 100057 1

Jousi 30121 1

Ilmasäädön vipuvarsi, sisäpuolinen, kaasuläpän
akselilla 39942 1

Puristusruuvi 100054 1
Ilmaläpän akseli, vipuvarsi hitsattu ja langanpi*
dike niitattuna 39939 1
Langanpidike, kuuluu kaasuläppäakseliin 65051 1

Levy D10621 1
Läppä, D=3s 39941 1

Ruuvi 14001 2
Ilmasäädön vipuvarsi kiekon ja puristusruuvin
kera 40094 1

Vipuvarsi, irrallinen 40089 1

Tappi 19707 1
Puristusruuvi 100054 1

Kiekko 39945 1

Tiiviste läppäkoteloa varten 39928 1
Ruuvi läppäkoteloa varten 100305 2

Ilmasäätövipuvarren palautusjousi 399 6 1

Jousilaatta 10605 2

Käynnistystuuletin täydellinen (ilman liitosput*
kea) 55174 1
Tuuletuskotelo (aluminivalua) 55199 1

Ruuvi, tuuletinkotelo — kiinnitysrengas 8 14021 2
Jousilaatta 10601 2
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Nimitys N:o Määrä Muist

Tuuletin 55200 1
Tuulettimen mutteri, akselilla 10451 1
Levy, akselilla 18631 3

Tuuletinsuojus 55201 1
Ruuvi, suojus—peltikotelo — laakerilaipat.... 14115 2

Peltikotelo, tuutettimen puoleinen (purist. alumi*
nia) 55202 1

Kuminen tiivistysrengas 55203 1
Peltikotelo, kollektorin puoleinen (puristettua alv*
miniä) 55204 1

Ruuvi, peltikotelo — kiinnitysrengas—tuul. ko*
telo B 14021 4

Kiinnitysrengas liittimen ja eristinlevyn kera.... 55205 1
Ruuvi, kiinnitysrengas — moottori 14115 3

Mutteri 10431 3
Jousilaatta 10601 3

Kosketinruuvi kenttäkäämit. varten, messinkiä .. 14170 2
Kosketinruuvi, virrankytkimestä tulevan kaapelin,
messinkinen 14096 1
Harjasilta 55206 2

Ruuvi 14017 2
Jousilaatta 10601 2

Harjahiili, täydellinen 55207 2
Ruuvi, messinkinen 14103 2

Kaapelin kytkentäruuvi, messinkiä 14103 2
Virrankytkin, kojelaudassa 82737 1
Kaapeli 11660 L=2ooo

Kumiholkki väliseinässä ja tuulettimessa 40136 2
Liitosputki taipuisaa letkua ja poistoputkea varten 55175 2
Käynnistystuulettimen kiinnitysrauta 32689 1

Ruuvi 100205 2
Mutteri 10434 2

Jousilaatta 10604 2
Välilevy 11962 2

Käynnistustuulettimen kiinnitysrauta 40017 2

Mutteri 10433 1
Puristusruuvi 14033 1

Letkukiristin 18316 2
Taipuisa letku tuulettimesta läppäkoteloon 55176 1

Poistoputki tuulettimesta 55191 1
Letkuliitos tuulettimeen, L=7s 13482 1
Letkukiristin 18320 2

Ripustinrauta, käynnistintuulettimen poistoput*
ken 55194 1
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Nimitys N:o Määrä Muist

Ruuvi 100304 2
Mutteri 10435 2
Jousilaatta 10605 2

Bensiinintulo:

Bensiinisäiliö, torpedolla, täydellinen, tulpan kera 28033 1
f painotulppa 4806 1

Täyttötulppa \ kierretulppa (tilapäisvaruste) .. 55131 1-
Tyhjennyshana 82745 1

Bensiinisäiliön kiinnitysrauta 32689 2
Ruuvi 100205 4

Mutteri 10434 4
Välilevy 11962 4
Jousilaatta 10604 4

Bensiinisäiliön kiinnitysvanne 40017 4
Puristusruuvi 14033 2

Mutteri 10433 2
Kupariputki kaasuttimeen, L=6so 15757 1

Liitinmutteri 10918 2
Kaksoiskartio 10913 2

Sulkuhana kaasuttimen kohdalla 40033 1

Säädöt:
Kaasuttimen käsisäätö:

Käsikaasun vetolaite kaasuttimeen 17329 1
Kulmatuki 40065 1
Puristin 21878 1

Ruuvi 14023 1
Mutteri 10432 1

Vetolangan lukko 80406 1
Langan lukkoruuvi Dl4Oll 1

Levy 10621 1
Vetolaitteen palautusjousi 80619 1
Kuristimen vetolaitc sama kuin bensiinimoottos
rissa.

llmantulon käsisäätö:
Vääntökahva, ilmansäätöä varten, kojelaudassa .. 39964 1

Jousi 1012 1
Vääntökahvan kiinnityslevy 39962 1

Ruuvi 8 14322 2
Mutteri ... 10432 2
Jousilaatta 10602 2
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Nimitys N:o Määrä Muist

Vipuvarsi ilmansäätöön, langanpidikkeineen .... 39966 1
Langan pidike 39968 1

Levy 10621 1
Langan lukkoruuvi 14011 1
Vipuvarren lukkoruuvi 100107 1
Lanka vetolaitteeseen, L= 1.150 (ilmoita pituus).. 55192
Langan ohjausputki, L=l,ooo (ilmoita pituus) .. 55222
Liitin, vipu — lanka 21882 1

Ruuvi 14011 1
Vetolaitteen kulmatuki 40044 1
Kiinnitin kulmatuessa 21878 1

Ruuvi 14023 1
Mutteri 10432 1
Jousilaatta 10602 1

Vetolaitteen kumiholkki, läpi torpedon 40136 1

Jalkakaasusäätö:
Sama kuin kaasuttimen kaasusäätö bensiinillä käy*

vissä autoissa, mutta seuraavin poikkeuksin:
Kaasusäädön vipuvarsi poistoputken laakerin koh*

dalla (korvaa vipuvarren 24436) 24200 1

Käsikaasun vipuvarsi, lohkonpuol. laakerilla 40005 1
Säätötanko lohkonp. laakerista poistoputken laake*

riin, L=lBs (korvaa säätötangon 16627, L=29o) 16648 1

Säätötanko läppäkoteloon, L=lBs (korvaa säätötan*
gon 16621, L=235) 16648 1

Erikoistarvikkeita ECG - moottoriin:

Ripustimen kulmatuki 55313 1
Putki, puhdistin — moottori, täyd 55286 1
Taipuisa letku L=sso 55394 1
Kupariputki, L=looo 15758 1
Vetolaite 17331 1
Lanka vetolaitteeseen, L=1,850 55192 1
Langan ohjausputki, L= 1,700 55222 1
Etummainen poistoputki 40218 1

Taipuisan letkun kulmatuki 55312 1
Letkun pidäteruuvi 14801 1

Langan kiinnitin 21878 1

Erikoistarvikkeita FCG - moottoriin:

Mäntä, vakiomittainen 39911 6
Mäntä, 0.0025" ylimitta 40037
Mäntä, 0.010" ylimitta 40038
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Nimitys N:o Määrä Muist.
Mäntä, 0.020" ylimitta 40039
Mäntä, 0.030" ylimitta 40040
Mäntä, 0.040" ylimitta 40041
Mäntä, 0.050" ylimitta 40042
Mäntä, 0.060" ylimitta 40043
Mäntä, 0.070" ylimitta 40077
Mäntä, 0.080" ylimitta 40078

Männänrengas, B=l/8" sama osa N:o kuin FC
moottoriin.

Männänrengas, B =l/8", 0.060" ylimitta 39435
Männänrengas, B= l/8", 0.070" ylimitta 39436
Männänrengas, B=l 8", 0.080" ylimitta 39437

öljyrengas, B=3/16", sama osa- N:o kuin FC-moot*
toriin.

Öljyrengas, B=3/16", 0.060" ylimitta 39438
Öljyrengas, B=3/16", 0.070" ylimitta 39439
Öljyrengas, B=3/16", 0 080" ylimitta 39440

öljyrengas, B=l/8", sama osa N:o kuin FC-moot
toriin.

Öljyrengas, B= 1/8", 0.060" ylimitta 39441
Öljyrengas, B= 1/8", 0.070" ylimitta 39442
Öljyrengas, B=l/8", 0.080" ylimitta 39443

Sytytystulppa 35257 6 DM 175Tl
Kaasutin Zenith (sama kuin 34557 bensiinikäyt*
töön, mutta joutokäyntisuutin 30576 umpeen juo*
tettuna) 40058 1

Joutokäyntisuutin (sama kuin 30576 mutta umpeen
juotettu) 40059 1

Pinnapultti kaasuttimeen syl. lohkoa lähinnä 21081 1

Sulkulaippa AC-pumpun reikään 61417 1

Imuputki moottoriin 39974 1

Poistoputki moottoriin, 2*jakoinen putki, täyd. .. 39977 1
Poistoputken etuosa, hoikin kera (sama kuin
FOssä) 33003 1

Holkki (sama kuin FC:ssä) 39210 1
Poistoputken peräosa 39978 1

Etummainen poistoputki 39980 1

Suojuslevy moottorin alla, vasen 39986 1

Paristolaatikko 2 paristoa varten 40072 1
Paristo (hankittava) 21293 1

Paristolaatikon kumi 39347 1
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Nimitys N:o Määrä Muist

Kansi 40073 1
Kiristysrauta 40074 1
Kiristysruuvi 40075 2

Siipimutteri 10584 2
Normaalimutteri 10435 6
Jousilaatta 10605 2

Paristolaatikon ruuvi 100304 4
Mutteri 10435 4

Jousilaatta 10605 4
Pariston puualusta 32505 2
Pariston puuvälike 39348 2
Kaapeli maajohtoa varten, L=37o 11412 1
Kaapelikenkä, kaksinkertainen 13756 1

Astinlauta, oikeanpuol 39283 1

Sivupelti, oikeanp. astimen kohdalla 40107 1

Erikoistyökaluja hiilikaasulaitteita varten:
Holkkiavain, puhdistimen kannen 863 1
Kiintoavain, 55 ja 60 mm 865 1
Ilmasuutimen vastamutterin avain 866 1
Tuhkakaavin 864 1
Suodatinliinaharja ,

868 1

Tilattaessa varaosia määrättyihin
hiilikaasulaitteisiin on laitteen tyyp-

pi ja numero ilmoitettava.
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