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OHJEVIHKOSEMME

tarkoitus on tutustuttaa ja opastaa
auton kuljettajia A & K-puukaasutti-
men rakenteeseen, toimintaan, käyt-
töön ja sen eri laitteiden hoitoon.
Laitteen rakenteen ja sen osien toi-
minnan tunteminen on perusedellytys
laitteen oikealle hoidolle, ja sen
vuoksi onkin tärkeätä, että kaasut-
timen käyttäjät täydellisesti pereh-
tyvät näihin ohjeisiin, jos haluavat
päästä mahdollisimman hyviin tulok-
siin kaasuttimen jokapäiväisessä
käytössä.



A & K-laitteet kiinnityssiltoineen.



PUU VAIKO PUUHIILI?

Siitä, missä muodossa alkupolttoaine puu on pantava
kaasuttimeen, puupilkkeinä vai valmiiksi hiillettyinä
sysinä, ollaan eri tahoilla eri mieltä. Asianlaita on
kuitenkin niin, että tässä ei saa tulla kyseeseen jonkin
määrätyn valmistajan ennakolta hyväksymä kanta,
joka sopii juuri tämän tai tuon kaasutinlaitteen vaati-
man polttoaineen käytön puolustukseksi, vaan ensin on
tutkittava, missä muodossa puuta on edullisinta käyt-
tää kaasugeneraattorissa, ja vasta tämän seikan tultua
ratkaistuksi, rakennettava tätä polttoainetta varten
sopiva generaattori. Ennenkuin ryhdymme tarkastele-
maan eri polttoainemuotoja, haluamme kiinnittää huo-
mion muutamiin seikkoihin, jotka käytännössä tulevat
ennen pitkää olemaan ratkaisevina tekijöinä polttoai-
nevalinnassa, t.s. kaasutintyypin valinnassa.

Vaikka puuhiilen valmistus kehitettäisiin nykyisestä
ala-arvoisuudestaan kuinka pitkälle tahansa, tulee
se aina puun "jalosteena" olemaan kauppatavaraa,
jonka hinta on riippuvainen kysynnän ja tarjonnan
laista sekä tuottajan, jälleenmyyjän ja käyttäjän väli-
sistä liikenneyhteyksistä, jotka osaltaan ovat käyttäjän
määrättävissä. Puuhiilen valmistus vaatii sitäpaitsi
hyviä hiiltouunia, joitten valmistukseen tuhlataan niuk-
koja valuuttavarojamme, kun taas sopivaa puuta on
maassamme saatavissa melkein missä vain ja ilman
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kalliita laitteita hankittavissa. Hiiltouunien käyttäjien
tulee olla ensiluokkaista ja vastuunalaista ammatti-
väkeä, jotta saataisiin kunnollista tuotetta markki-
noille, kun taas puupilkkeitten pienimisessä voidaan
käyttää halpaa, kolmannen ja neljännen luokan työ-
väkeä. On myös muistettava, että ne puun aineosat,
jotka parantaisivat generaattorista saatavan kaasun
laatua polttoarvoa lisäämällä, menevät puuta hiillet-
täessä tehtaassa hukkaan, mikä tällaisena aikana on
tuhlausta. Tässä mainitut seikat selvittävät, minkä
vuoksi puuhiili aina tulee olemaan turhan kallis jaloste
kaasuttimen polttoaineena.

Seuraavassa tarkastamme näitä polttoaineita käy-
tännöstä ja teknillisestä kirjallisuudesta saatujen arvo-
jen valossa sekä vertaamme toisiinsa puuta, puuhiiltä
ja bensiiniä räjähdysmoottorin polttoaineena.

Taulukko 1.

c
o

K"lU ' Tuhka-i Paino .

Poltto- "OK- pa . no Teho- Kos- pitoi- | Hinta Hinta suhde
arvo ==" havio teus suus

P«ltto - Bensii-
kcal/kg, ar,v° kg/m 3 % % % mk/hl mk/kg nm = lkcal/m3

o
O.

Puu 550 300 30 Jjj 0.5 j 28: — 0.93 3,3

Puu-
hiili 7000 600 200 20 15 15 60:— 300 1- 5

Ben-
siini 10500 775 720 — 1590: — 8.20 1

*) 15. l. 41
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Kun edellisen taulukon arvoja käyttäen lasketaan
auton käytön taloudellisuus eri polttoaineilla, saadaan
seuraava taulukko: (kulutusarvot ja ajokustannukset
on saatu S.A.K:n kilpailuissa 17/11 -40 kolmen parhaan
keskiarvona. Autot olivat n. 3 tonnin kuormavaunuja.)

Taulukko 2.

Poltto- Kulutus Ajokus-r°™ kannukseta e kg hvt. kg km kg ton km mk/km
Puu 0.900 0.53 0.22 0.50

Puuhiili 0.400 0.39 0.12 1.17

Bensiini 0.240 0.18 0.06 1.48

Näistä taulukoista selviää, että puupilkkeen käyttö
tulee eittämättömästi halvemmaksi kuin puuhiilen ja
bensiinin käyttö, jos otetaan huomioon vain ajokustan-
nukset. Kun puukaasutinlaitteet ovat täysin yhden-
veroiset puuhiilikasutinlaitteiden kanssa sekä ikään
että kaasun puhdistuskykyyn nähden, eivät ensinmai-
nitut kaipaa mitään lisäpuolustusta tässä vihkosessa.
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KAASUN VALMISTUS KAASUTTIMESSA.

Kaasun muodostumisen tunteminen on edellytyksenä
laitteitten oikealle hoidolle, ja vaikka kemialliset tapah-
tumat kaasuttimessa ovatkin yksinkertaiset pääpiirteil-
tään, ei niitten järjestystä saisi unohtaa, jotta täysin
käsitettäisiin kaasunmuodostumisessa esiintyviä häi-
riöitä.

Palamisella tarkoitetaan aineen yhtymistä
happeen. Kun puu palaa, yhtyvät eräät sen aineosat
ilmassa olevaan happeen. Kaasuttimessa poltetaan
joko puuta, joka generaattorin tulipesässä ensin hiil-
tyy, kuten A & K-kaasuttimessa, (uuteen tai perus-
teellisesti puhdistettuun A & K-tulipesään ja arinalle
pannaan nopeamman kaasunkehityksen saavuttami-
seksi puuhiiliä, kuten ohjeissa myöhemmin selostetaan),
tai valmista puuhiiltä, kuten hiiligeneraattoreissa. Kun
tämä hiili palamisen aikana yhtyy happeen, syntyy
täydellisessä palamisessa hiilidioksidia (C02 ), jossa on
hiiltä ja happea (C -f 0

2
= C0

2
). C on hiilen kemialli-

nen merkitsemistapa ja 02 hapen. (Numero 2 tarkoit-
taa, että happea on yhtynyt hiileen 2 atomia.) Kun
tällainen täydellinen palaminen on tapahtunut, 5.0., kun
hiili on yhtynyt happeen niin täydellisesti kuin se
konsanaan voi, ei syntynyt kaasu tietenkään enää voi
palaa, t.s. enää yhtyä suurempaan määrään happea.
Tällaista kaasua ei siis voida käyttää moottorissa rä-
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jähdyskaasuna, koska se ei ole palavaa. Puukaasun
kehittämisessä on siis saatava palavaa kaasua,
joka räjähtäessään muuttaa lämmön työksi. Tällainen
kaasu on häkä eli hiilioksidi, CO. Kun hiilioksi-
dissa on vain 1 atomi happea, ja hiili voisi yhtyä
vielä yhteen atomiin happea, käytetään tätä ominai-
suutta hyväksi kaasuttimessa seuraavasti: Ilman tultua
tulipesään, jossa on hehkuvia hiiliä (palamisvyöhyke),
yhdistyy ilman happi hiileen täydellisesti muodostaen
hiilidioksidia (C02 ). (Huomautamme vielä ker-
ran, että hiili-oksidi, CO (=:häkä) sisältää vain yhden
atomin happea (0), mutta hiili-dioksidi, C02 ,

2 ato-
mia happea.) Hiilidioksidi jatkaa kulkuaan koko
hehkuvan hiilikerroksen läpi, jonka alaosassa ole-
vat hiilet eivät ole saaneet happea, kuten pala-
misvyöhykkeen hiilet saivat sisääntulevasta ilmasta,
ja kun hiili palamiseen tarvitsee happea, riistää se
sitä siitä, missä sitä on, tässä tapauksessa alaspäin
virtaavasta hiilidioksiidista (C0 2 ), jossa on 2 atomia
happea. Tässä n.s. pelkistämisvyöhykkeessä hiilidiok-
sidi siis muuttuu hiilioksidiksi (ha'aksi), jossa on vain
1 atomi happea. Täten on saatu palavaa kaasua CO,
joka siis voi moottorissa yhtyä uudelleen lisäilman hap-
peen, s.o. palaa ja muuttaa lämpöpaljouden työksi
sylinterissä räjähtäessään.

Saadaan siis kaksi eri kertaa kehittymään häkää,
silloin kun hiilidioksidi luovuttaa yhden atomin hap-
pea, ja silloin, kun tämä happi uudestaan yhtyy hii-
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leen. Hiilioksidia (häkää) muodostuu vain se määrä,
mikä vastaa hiilidioksidin ja hiilioksidin välillä valit-
sevaa tasapainosuhdetta, ja se taasen on riippuvainen
lämpötilasta. Sen ollessa -f- 1000° C, on suhde 99 %

häkää ja 1 % hiilidioksidia. Tästä huomataan, että
lämpötilan on oltava vähintään -f- 1000° C, ennenkuin

voidaan odottaa kaasunmuodostumisen olevan hyvän.

Mutta hiilidioksiidin muuttumisnopeudesta-
kin riippuu, voiko koko hiilidioksidimäärä muuttua
ha'aksi. Voidaan näet olettaa, että kaasuseos ennättää
läpäistä hehkuvan hiilikerroksen ennenkuin tasa-

suhde on saavutettu. On sen vuoksi varsin tärkeätä,
että hehkuva hiilikerros säilyttää määrätyn korkeu-
tensa, ja ohjaajan onkin huolehdittava siitä, että ker-
ran päivässä poistetaan kuonakerros, joka muuten voi
aiheuttaa hiilikerroksen liika ohenemisen.

Palamisvyöhykkeessä on kaasun lämpötila -f- 1200°C,
mutta pelkistyksen jälkeen vain n. -)- 800° C, sillä pel-
kistys sitoo lämpöä. Tämä on tärkeätä tietää, sillä jos
esim. puut loppuisivat säiliöstä, ei synny palamiskaa-
sua, eikä sisään virtaava ilma kulu puun palamiseen-
kaan, vaan joutuu sellaisenaan hehkuvaan pelkistys-
hiilikerrokseen, joka vuorostaan rupeaa palamaan syn-
nyttäen kovan kuumuuden kuten ahjossa, mikä kuu-
muus on riittävän suuri turmellakseen tulipesän.

Generaattorikaasu sisältää myöskin vetyä (H) n.k.
vesikaasun (H2 ) muodossa. Tämä syntyy poltto-
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aineessa olevasta vedestä (kosteudesta). Palamisen
yhteydessä vesi muuttuu höyryksi, joka kulkiessaan
hehkuvan hiilikerroksen läpi yhtyy hiileen (C) muodos-
taen vetyä (H

2
) ja häkää (CO), siis kolmannen

kerran viimeksimainittua. Vety on palavaa kaasua ja
sen palamisnopeus on n. 20 kertaa suurempi kuin ha'an
ja metaanin, jota myös syntyy tässä palamisessa. Vety
siis lisää kaasuseoksen räjähtämisnopeutta siten lisä-
ten räjähdyksen tehoa.

A & K-PUUKASUTEVLAITTEIDEN
RAKENNE JA TOIMINTA.

Kaasutinlaitteen osat ovat

Kaasutin 1. generaattori

Lauhduttajat \ Varsinainen kaasutinlaite
Puhdistajat

Käynnistinimuri

Venttiilit
- Apulaitteet

Putkisto
Varusteet
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KAASUTIN ELI GENERAATTORI. Kuva 1.

1 Täyttöluukku
2 Kaasuntasaajakanava
3 Uiko- 1. kaasuvaippa
4 Ilmareikä tulipesään
5 Hiilien täyttöluukku

6 Tuhkaluukku
7 Täyttöluukun

salpa
8 Kannen pultti
9 Sisävaippa

(polttoainesäi-
liö)

10 Tulipesän ilma-
kanava

11 Lukkoarina
12 Kaasun poisto-

putki

i

Kuva 1.
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A & K-puukaasutin on rakennettu korjauksia var-
ten helposti purettavaan muotoon. Sen palamiskam-
mion seinämiä jäähdyttää tehokkaasti tuore palamis-
ilma, joka samalla tulee sopivasti etulämmitetyksi.

Palamisilma tulee kaasuttimeen kaasunkokoojakam-
miona toimivan alaosan yksinkertaisen ulkoseinämän
läpi kulkevasta reiästä (4) joutuen palamiskammiota
ympäröivään ilmakanavaan (10), jonka sisäseinämässä
olevista rei'istä se virtaa valettuun palamiskammioon,
jonka yläosa on alaspäin kartiomaisesti kapeneva.
Tämän osan alapuolella on sylinterimäinen, ilmakana-
van (10) ympäröimä osa, ja sen alapuolella jälleen kar-
tiomaisesti soukkeneva kynnysmäinen osa, josta pala-
miskammio edelleen jatkuu alaspäin kartiomaisesti
laajentuen. Tämä osa toimii kaasun pelkistystilana.
Lukkoarina (11) on sovitettu kaasunkokoojakammion
alaosaan sellaiselle etäisyydelle palamiskammion ala-
puolisesta aukosta, että pelkistävä hiilikerros voi tuhka-
arinan ja palamiskammion alapään alitse levitä koko
arinapinnan täyttäväksi kerrokseksi.

Palamiskammio on yläpäästään kiinnitetty poikki-
leikkaukseltaan joko nelikulmaisen tai pyöreän poltto-
ainesäiliön (9) kartiomaisesti alaspäin kapenevaan ala-
päähän. Polttoainesäiliö palamiskammioineen on kiin-
nitetty säiliön yläpäässä olevan vaipan avulla tätä
säiliötä ympäröivän uiko- 1. kaasuvaipan (3) yläpään
varaan. Ulkovaipan yläpäähän on tehty sen ympäri
kulkeva jonkin verran laajempi kaulusmainen osa, joka
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muodostaa kaasuntasaajakanavan (2), josta kaasut
poistuvat poistoputken (12) kautta lauhduttajiin. Kaa-
suttimen alapäässä olevan kaasunkokoojakammion sei-
nämässä on kaksi luukkua (5 ja 6), joista pääsee kä-
siksi palamiskammioon ja arinaan.

Polttoainesäiliö (9) tulipesineen voidaan kokonaisuu-
dessaan nostaa ylös kun pultit (8) ja ilmareiän (4)
mutteri on irroitettu. Täyttöluukun salpalaite (7) on
rakenteeltaan kätevä ja se voidaan nopeasti avata ja
sulkea. Luukun päällä oleva jousi ja itse luukku toimi-
vat varaventtiilinä.

Kun kaasun poistoputki on säiliön yläpäässä, ehtivät
hiilihiukkaset kaasun hitaasti virratessa ylöspäin pu-
dota alas arinalle. Samalla jäähtyvät kuumat kaasut
esilämmittäen sisävaipassa olevan polttoaineen.

LAUHDUITAJAT. Kuva 2.

Kaasuttimen poistoputken (12) kautta johdetaan
kaasu lauhduttajiin (kuva 2) putken (5) kautta. Lauh-
duttajissa on kaksi osaa, joissa kummassakin on jouk-
ko revitettyjä rautalevyjä (3) peräkkäin, ensimmäi-

sessä harvemmassa kuin toisessa.

2 Yhdistinputki
3 Reikälevyt

1 Luukku
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4 Lauhduttajaputki
5 Kaasun tuloputki
6 „

poistoputki

Kuva 2.

Lauhduttajien tarkoitus ei ole yksinomaan kaasussa

olevien höyrystyneitten aineitten osittainen lauhdutta-
minen ja lauhteitten eroittaminen, vaan myöskin kaa-
sun karkea puhdistus. Vesihöyry näet sitoo kaasussa
olevat hiilihiukkaset, jotka vesihöyryjen tiivistyessä
reikälevyjen pinnalle jäävät lauhteiden mukana levyille
ja valuvat lopulta putken pohjaan.

Lauhduttajista kulkee kaasu poistoputken (6) kautta
varsinaiseen puhdistajaan.
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PUHDISTAJA. Kuva 3.

Puhdistajan avulla aikaansaadaan samanaikaisesti
sekä kaasun mekaaninen suodatus että kaasujen pesu
kaasuissa itsessään olevien lauhtuvien höyrymäisten
aineiden avulla.

1 Salpa
2 Luukku
3 Estelevyt
4 Suodatinkerrokset
5 Puhdistuslukuut
6 Hukkavesiputki
7 Kaasun poistoputki
8 „

tuloputki

Kuva 3.

Kaasun tuloputken (8) yläpuolelle on puhdistajan
seinämiin kiinnitetyn verkkolevyn varassa putkenkap-
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paleista tai heloista koottu kaksi suodatinkerrosta (4),
joitten välillä on täytteetön tila. Ylemmän suodatin-
kerroksen yläpuolella on jälleen täytteetön tila ja sen
yläpuolella kaksi päällekkäin sovitettua ja vastakkai-
sista päistään puhdistajan seinämiin kiinnitettyä este-
levyä (3). Molemmat levyt viettävät alaspäin, yläpuo-
linen enemmän kuin alapuolinen.

Levyjen yläpuolella on puhdistajan seinästä toiseen
ulottuva, levyjä vastaan suunnatulta alapuoleltaan hal-
kaistu kaasunpoistoputki (7). Puhdistajan seinässä on
kaksi luukulla varustettua puhdistusaukkoa (5).

Tullessaan putken (8) kautta kaasut suuntautuvat
lauhdetta vastaan ja peseytyvät jo siinä osittain puh-
taiksi. Kaasujen kulkiessa ylöspäin ensimmäiseen suo-
datinkerrokseen tapahtuu niitten mekaaninen suodatus,
jonka jälkeen ne välitilan kuljettuaan virtaavat edel-
leen toisen suodatinkerroksen läpi. Tässä kerroksessa
ja sen yläpuolella olevassa väli tilassa sekä levyjä (3)
vastaan ja niiden lävitse virratessaan lauhtuvat loput
kaasuissa olevat höyrystyneet aineet, lauhde valuu alas-
päin täyttäen välitilat ja suodatinkerrokset osittain
pisaroina, osittain sumumaisena, alaspäin painuvana
pilvenä, joka tehokkaasti pesee ylöspäin virtaavat kaa-
sut. Alaspäin valuva lauhdevirta pesee samalla suoda-
tinkerrokset pitäen ne jatkuvasti puhtaina.

Puukaasu on erittäin lievästi emäksistä, eikä se
siis sisällä mitään syövyttäviä happoja.
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KÄYNNISTINIMURI.

Imurina käytetään sähkötuulettajaa, joka vaihto-
venttiilin avulla on yhdistetty puhdistajasta tulevaan
kaasuputkeen. Imurin läppää käyttämällä voidaan
kaasun virtaus imurin kautta joko estää tai sallia.
Imurin poistoputki johdetaan joko auton perään tai
katolle riippuen autotyypistä.

VENTTnLIT.

Kojelaudassa on vedike imurin venttiiliä ja lisäilma-
venttiiliä varten. Kun imuria käynnistetään, avataan
imurin venttiili ja tarkastetaan, että lisäilmaventtiili on
kiinni. Kun moottori käynnistetään, suljetaan imurin
venttiili ja lisäilmaventtiiliä säätämällä tarkistetaan
moottorin käyntiä. Bensiinillä ajettaessa on sekä imu-
rin että lisäilmaventtiilin oltava kiinni. (Katsokaa tar-
kemmin ohjeista!)

PUTKISTO.

Putkisto koetetaan saada mahdollisimman lyhyeksi.
Putken läpimitta on 50—70 m/m riippuen moottorin
koosta. Niissä kohdissa, joissa liitoksien on oltava
joustavia, käytetään kumiasbestia. Generaattoriin ja
puhdistajaan liitetään putket laipoilla.
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VARUSTEET.

Varusteisiin kuuluvat: Bensiinihana, imurin käyn-
nit tinvedike, imuriventtiilin ja lisäilmaventtiilin säätö-
vivut, kohennustanko ja kola sekä tarpeelliset työkalut.

OHJEITA A & K-PUUKAASUTTIMEN
KÄYTTÄJILLE.

UUDEN TAI PERUSTEELLISESTI PUHDISTETUN
KAASUTTIMEN TÄYTTÖ.

Kaasuttimen alapäässä olevan ylimmän luukun
kautta pannaan arinalle hyviä puuhiiliä, mieluimmin
koivuhiiliä, tulipesän ilmakanavan alareunaan saakka,
ja yli koko arinapinnan. Kaasuttimen yläkannessa ole-
van puuntäyttöluukun kautta pannaan tulipesän sisälle

3—4 litraa puuhiiliä siten, että hiilikerros nousee yli
ilmantuloreikien. Nyt täytetään polttoainesäiliö noin
5x5X5 cm:n kokoisilla, kuivilla lehtipuupilkkeillä ja
täyttöluukut suljetaan huolellisesti. On tarkoin katsot-
tava, ettei luukun ja aukon reunojen vähin jää mitään
hiilimurskaa tai muuta rojua, mikä estää täyttöluukun
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sulkeutumasta täysin tiiviisti. Jos näet ilmaa pääsee
tulipesään polttoaineen täyttöluukun kautta, alkaa pa-
laminen liian korkealta tulipesän yläpuolelta, josta
on seurauksena tervan muodostuminen ja muut häiriöt.
Jos taas generaattorin alaluukut vuotavat ilmaa, alka-
vat pelkistyshiilet palaa, mikä aiheuttaa kovan kuu-
muuden, joka polttaa tulipesän.

Puuhiilinä voidaan käyttää kaikkia hiiliä, mutta par-
haita ovat koivuhiilet. Niiden tulee olla puhtaita ja
hyvää laatua sekä sopivasti murskatut, ei kuitenkaan
hiilipölyksi.

Puupilkkeen tulee olla samankokoista ja kuivempaa
kuin ilmakuiva, joten onkin käytettävä tarkoitusta var-
ten erikoisesti kuivattuja pilkkeitä, lukuunottamatta
keskikesän ajokautta.

KAASUTTIMEN SYTYTTÄMINEN. MOOTTORIN
KÄYNNISTYS.

Kojetaulussa olevasta vedikkeestä avataan imurin
läppä ja imuri käynnistetään, jonka jälkeen polttoaine
sytytetään kaasuttimen ilmantuloaukon (4) kautta.
(Imurin käydessä on lisäilmaventtiilin oltava kiinni.)
Sytykkeenä voidaan käyttää joko paperia tai nestemäi-
seen polttoaineeseen kastettua trasselitukkoa. On huo-
mattava, että sytyke viedään vain ilmantuloaukon
suulle, eikä siis aukosta sisään. Polttoaineen sytyttyä
tulee imurin poistoputkesta savua. Jos pilkkeet ovat
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kuivia ja kunnollisesti kohennetut, ja olosuhteet kaa-
sun oikealle kehitykselle normaalit, on kehittynyt kaasu
3—B minuutin kuluttua palavaa. Tämä voidaan todeta,
jos niin halutaan, koettamalla sytyttää imurin poisto-
putkesta ulosvirtaavaa kaasua. Jos kaasu syttyy, py-
säytetään imuri ja sen läppä suljetaan, t.s. imurin vent-
tiili käännetään. Moottori käynnistetään ja lisäilma-
venttiili säädetään hitaasti sopivaan asentoon, kunnes
moottori alkaa käydä. Kaasupoljinta ei saa heti pai-
naa pohjaan asti, sillä moottori "tukehtuu" liiasta kaa-
sunkäytöstä, jota generaattori ei pysty tyydyttämään
näin aikaisessa vaiheessa.

AJAMINEN PUUKAASULLA.

Puukaasulla ajettaessa on vaihteitten käyttö tärke-
ämpää kuin bensiinillä ajettaessa. On opittava käyttä-
mään vaihteita oikealla hetkellä, sillä kaasun kehitys
generaattorissa rajoittaa lisävoiman saantia paljon
enemmän kuin bensiinikäytössä. Generaattorikaasulla
ajettaessa on lisäilman säätö opittava tekemään "tunto
sormissa" ja korvakuulon mukaan. On siis etsittävä
sellainen venttiilin asento, jossa kone käy moitteetto-
masti, minkä taas korvalla kuulee. Sytytys on säädet-
tävä aikaisemmaksi kuin bensiinillä ajettaessa.

Jos lisäilmaventtiiliä on ajon aikana alinomaa sää-
dettävä, on tämä merkkinä siitä, että kaasun kokoomus
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on huonontunut liian ohuen pelkistyshiilikerroksen ta-
kia, joten hiiliä on heti lisättävä tulipesään.

Jos moottori ajon jälkeen on seisonut enintään y 2
tuntia, käynnistyy se uudelleen helposti eikä tuuletinta
tarvitse käyttää, kunhan vain lisäilmaventtiilin säätö
on oikea.

Polttoainetta lisättäessä moottori saa käydä. Varus-
teisiin kuuluvalla tangolla on täytöstä survottava.
Ennenkuin täyttöluukun salvat täyttämisen jälkeen
lukitaan, odotetaan noin 1 minuutti, jos kaasu mahdol-
lisesti avauksessa on saanut niin paljon ilmaa, että se
syttyy. Vasta tämän jälkeen lukitaan luukku salvoilla.

AJAMINEN BENSIINILLÄ.

Jos halutaan siirtyä puukaasun käytöstä bensiinin
käyttöön, vähennetään kaasua hieman ja suljetaan lisä-
ilmaventtiili ja imurin venttiili. Ellei sytytys ole auto-
maattisäätöinen, säädetään se käsin myöhäisemmäksi.
Ennen vaihtoa on bensiinihana tietenkin avattava.
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LAITTEITTEN hoito ja huolto.

Kaasutin ja sen lisälaitteet on puhdistettava
päivittäin. Tämän puhdistuksen yhteydessä on
aina myös katsottava, että kaikki tiivisteet ja liitokset
todella ovat pitävät. Yksinkertaisen rakenteensa ansi-
osta on laitteitten muu hoito perin helppoa.

Jos laitteet ovat kunnossa ja sopivasti hoidetut, on
moottorin tervaantumisvaara olematon.

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, on puukaasu
erittäin lievästi emäksinen, eikä siis
sisällä mitään syövyttäviä happoja.

GENERAATTORIN PUHDISTUS.

Puhdistus suoritetaan parhaiten päivittäin ennen
ajon alkamista. Kaikki luukut avataan ja varusteisiin
kuuluvalla rautatangolla survotaan pilkkeitä, jotta ne
putoaisivat tulipesään asti. Tämän jälkeen täristetään
arinaa tuhkan poistoluukun kautta arinan alle työnne-
tyllä rautatangolla, jolla arinaa ennen ravistamista
nostetaan ylöspäin noin 10 m/m. Kolalla poistetaan
arinan alle kertynyt tuhka tuhkaluukun kautta ja tar-
kistetaan luukusta (6) pelkistyshiilikerroksen paksuus.
Jos hiiliä on liian vähän, on niitä lisättävä tuhkaluu-
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kun (6) kautta koko arinapinnan peittäväksi ja tuli-
pesän alapäähän asti ulottuvaksi kerrokseksi. Tämä
tarkastus on joka tapauksessa suoritettava 200—300
km:n ajon jälkeen.

KAASUNTASAAJAKANAVAN PUHDISTUS.

Kaasuntasaajakanavan (2) kaasuntuloputken vastak-
kaisella puolella oleva tulppa kierretään auki, kaasu-
putken laippa avataan ja puhdistus suoritetaan joko
paineilmalla tai vesisuihkulla. Tämä puhdistus suori-
tetaan joka 1000 km:n ajon jälkeen.

LAUHDUTTAJIEN PUHDISTUS.

Lauhduttajienkin puhdistus on suoritettava päivit-
täin. Lauhduttajaputken sisässä olevat levyharkot
vedetään ulos ja tuhka ravistetaan pois. Puhdistuksessa
voidaan mieluummin käyttää vesisuihkua tai huljutet-
tava harkkoja vesiojassa taikka altaassa, jos sellainen

on käytettävissä.

Jos reikälevysarjat ovat huolimattoman hoidon takia
päässeet pahasti tukkeutumaan, puretaan sarjat ja pes-
tään levyt yksi kerrallaan. Levysarjoja sisäänasetet-
taessa on muistettava, että lähinnä generaattoria ole-
vaan lauhduttajaputkeen pannaan sarja, jossa levyt
ovat harvemmassa.
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PUHDISTAJAN PUHDISTUS.

Tämän puhdistus on helppoa ja mutkatonta. Alaluu-
kut avataan ja kansiluukusta johdetaan vesisuihku
rengaskerroksen läpi. Renkaisiin tai heloihin tarttu-
nut kiinteä likakerros voidaan pestä lämpöisellä sooda-
liuoksella, ellei se vesisuihkulla irtaannu. Parhaiten se
käy päinsä soodavedellä täytetyssä sangossa. Yleensä
kuitenkin riittää vesisuihku. Puhdistajan alaosaan ker-
tynyt lika ja vesi poistetaan varusteisiin kuuluvan ko-
lan avulla.

PUTKISTO.

Jos on syytä olettaa, että putkisto on likaantunut,
on putkiliitokset avattava ja putket puhdistettava.

Ellei ole käytettävissä tarkoitukseen sopivaa tuubi-
harjaa, voidaan puhdistus sopivasti suorittaa esim. rau-
talankaan kiinnitetyn trasselitukon avulla.

Puhdistuksen jälkeen on putket liitettävä erikoisen
huolellisesti, jotta niihin ei syntyisi haitallisia vuotoja.

Imuri ja vaihtoventtiili eivät yleensä
kaipaa puhdistamista.
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HÄIRIÖT JA VIAT.

Koska puukaasuautossa on paljon uusia laitteita,
joita bensiinikäyttöisessä ei ole, on häiriöitten ja viko-
jen syntymisen mahdollisuuksia tietenkin runsaammin
kuin viimeksimainituissa.

Useimmiten epäillään tällöin ensimmäiseksi juuri
näitä lisälaitteita muistamatta lainkaan, että miltei
kaikki bensiinikäytössä esiintyvät häiriöt saattavat
sattua puukaasukäytössäkin. Kuljettajan on siitä syystä
opittava erottamaan toisistaan erilaiset häiriöt niitten
ilmenemismuodosta ja luonteesta.

Tässä yhteydessä mainitsemme vain niistä häiriöistä
ja vioista, jotka saattavat aiheutua puukaasuttimen ja
sen eri laitteiden toiminnan puutteellisuudesta.

Ensi kädessä johtuvat häiriöt laitteitten vaillinaisesta
tai huonosta puhdistuksesta ja viat puutteellisesta hoi-
dosta. On sen vuoksi aina tarkastettava, ovatko lait-
teet hyvin puhdistetut ja hoidetut, ennenkuin ryhdytään
etsimään syitä muualta.

Jos puukaasun laatu on huono, saattaa
syynä olla jokin seuraavista:

1. Kehno polttoaine,
2. Liian suuret tai pienet taikka epätasaiset pilkkeet,
3. Liian kostea polttoaine,
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4. Puhdistuslaitteiden kaasunpuhdistuskyvyn huono-
neminen huolimattoman puhdistamisen takia,

5. Polttoainekerros palamisvyöhykkeen yläpuolella
liian ohut tai olematon,

6. Pelkityshiilikerros liian ohut tai olematon,
7. Kaasuttimen kuormitusaste liian suuri, t.s. vaadi-

taan liian paljon kaasua kaasunkehityksen alku-
vaiheessa tai kovassa auton kuormituksessa vai-
keassa maastossa,

8. Vuotoja liitoskohdissa, luukuissa tai putkistossa
9. Liian paljon tuhkaa hiilikerroksessa arinalla,

10. Liian paljon tuhkaa arinan alla.

Näitten häiriöitten ja vikojen korjauksen jälkeen
saadaan varmasti kunnollista generaattorikaasua.

Jos kaasua ei tule moottoriin, voi syy-
nä olla jokin seuraavista vioista:

1. Putkiliitokset auki,
2. Putkissa on vettä,
3. Putkissa on likaa,
4. Puhdistajat ovat tukkeentuneet,
5. Vaihtoventtiilin läpät ovat irtaantuneet,
6. Vaihtoventtiilin läpät ovat hirttäytyneet.

Vikojen korjaus: Liitokset tarkastetaan ja kiinnite-
tään, putket ja puhdistajat puhdistetaan, läpät kiinni-
tetään tai tarkistetaan. Läppien akselit voidellaan
öljyllä.
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Jos moottori vetää huonosti, on tarkas-
tettava

1. Onko lisäilman saanti oikein säädetty,
2. Onko sytytys säädetty kohdalleen,
3. Syntyykö kenties kaasua liian niukasti syystä, että
a.) pilkkeitä on liian vähän,
b.) liiilikerros on ohut,
c.) tuhkaa on hiilien joukossa,
d.) tuhkaa on liian paljon arinan alla.
Vikojen korjaus: lisäilman saannin ja sytytyksen

säätö tarkistetaan. Ellei tämä auta, on katsottava,
onko säiliössä tarpeeksi pilkkeitä ja lisättävä, ellei ole.
Sitäpaitsi on huolehdittava siitä, että hiilikerros on riit-
tävän paksu, sekä ettei tuhkaa ole niin paljon hiilien
joukossa, että se estää kaasun pelkistymisen hiili-
oksiidiksi.

Jos kaasussa on tervamaista ainetta
eikä pilke ole tehty sopimattomasta puulajista (kuu-
sesta, tervaksesta, tuohesta t.m.s.) on parasta antaa
A & K-huoltajan heti tarkastaa laitteet. Syynä on näet
tällöin huolimattoman puhdistuksen ja hoidon seurauk-
sena sisävaipan rikkisyöpyminen, jonka vian korjaa-
miseen joka tapauksessa tarvitaan ammattimiehen
apua. On jatkuvasti pidettävä silmällä, ettei tuuletti-
meen tai läppiin ilmesty tervamaista ainetta! Ajo on
heti lopetettava tervan ilmestyttyä, eikä ajettava mah-
dollisen puhdistuksen jälkeen, sillä terva pikeää moot-
torin aika nopeasti ja pien poistaminen vaatii mootto-
rin avaamisen, mikä on ammattimiehen tehtäviä.
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VAROITUS.

Puukaasu sisältää noin 30 % hiilioksidia (häkää)
joka on erittäin myrkyllistä. Kun häkä ei tuoksu
eikä sillä ole mitään ominaisuutta, josta sen olemassa-
olon voisi havaita, on tarkoin katsottava, ettei kaasu-
tinta sytytetä autotalleissa, korjauspajoissa tai yleensä
missään sisällä.

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN
MINISTERIÖN PÄÄTÖS,

joka sisältää määräykset moottoriajoneuvoissa käytet-
tävien puu- tai hiilikaasulaitteiden rakenteesta, asen-
nuksesta ja käytöstä, annettu Helsingissä 12 päivänä
heinäkuuta 1940:

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on moot-
toriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937
annetun asetuksen 63 § :n nojalla vahvistanut seuraavat
määräykset moottoriajoneuvoissa käytettävien puu- ja
puuhiilikaasulaitteiden rakenteesta, asennuksesta ja
käytöstä:

1 5-
RAKENNE.

1) Generaattorin täyttö-, tarkastus- ja puhdistusau-
kot on varustettava tiiviillä kansilla tai luukuilla sekä
luotettavilla sulkulaitteilla, jotka estävät niitä itsestään
avautumasta.
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2) Generaattorin ilma-aukko on varustettava tarkoi-
tuksenmukaisella liekkisuojuksella.

3) Generaattorin vaippaan on näkyvälle paikalle
kiinnitettävä seuraavansisältöinen metallikilpi:

"Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luuk-
kujen ja venttiilien AVAAMINEN tai TUHKAN

autovajassa tai muussa rakennuk-
sessa tai tulenarkojen aineiden läheisyydessä on eh-
dottomasti kielletty".

4) Moottorin suojaamiseksi on kaasu johtoon asetet-
tava tiheästä metallilankaverkosta valmistettu sulku-
suodatin tai muu vastaava laite. Suodatinverkossa
tulee olla vähintäin 21x21 lankaa cm 2 :llä langan läpi-
mitan ollessa vähintäin 0,2 mm.

5) Käynnistintuulettimella tai kompressorilla varus-
tetussa laitteessa on kaasunpoisto järjestettävä siten,
ettei se voi vapaasti purkautua auton konesuojuksen
alle.

2 §.

ASENNUS.

1) Ellei generaattori ole riittävästi eristetty, on se
asennettava vähintään 6 cm etäisyydelle ajoneuvon
puuosista ja on tämä väli yläosastaan suojattava me-
talliverkolla tai muulla tavalla siten, ettei polttoaine-
kappaleita tai muita helposti syttyviä esineitä voi siihen
pudota. Generaattorin alaosaa lähinnä olevat puuosat
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on tällöin myös suojattava rautalevyllä peitetyllä as
bestilla.

Generaattori on eristettävä tavaratilasta kestävällä
väliseinällä tai suojakaiteella.

2) Generaattorista jäähdyttäjään johtavien putkien
ja lähellä olevien puuosien väli on oleva vähintään 4
cm, ellei puuosia ole asianmukaisesti suojattu. Jääh-
dyttäjä ja putket on siten asennettava, että ne voivat
vapaasti laajentua osien tai liitosten murtumatta.

3) Käynnistystuulettimen tai kompressorin varavent-
tiilin poistojohto on johdettava kuorma-autossa kuljet-
tajahytin taakse, auton vasemmalle puolelle, ja omni-
busautoissa sen katolle.

4) Kompressorikäyttöisissä laitteissa ei kaasu johtoja,
joissa voi syntyä yli 0,1 kg/cm 2 ylipaine, saa yhdistää
kumiliittimillä.

5) Kaasukäyttöiseksi muutetussa ajoneuvossa on
polttoainesäiliö sijoitettava turvalliselle etäisyydelle
generaattorista.

3 §.

KÄYTTÖ.

1) Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luuk-
kujen ja venttiilen avaaminen tahi tuhkan poistaminen
autovajassa tai muussa rakennuksessa tahi tulenarko-
jen aineiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.
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2) Auton bensiinisäiliön täyttäminen generaattorin
ollessa lämmin on kielletty. Tämä määräys ei kuiten-
kaan koske enintään 5 litran vetoista käynnistyspolt-
toainesäiliötä.

3) Täyttökantta tai luukkuja avattaessa on generaat-
torissa oleva kaasu heti sytytettävä.

4) Käynnistintuuletinta käytettäessä ei kuljettaja
eikä matkustajat saa oleskella autossa, ellei kaasun
poistoputki ole johdettu auton katolle.

5) Bensiiniastioita saadaan puu- tai puuhiilikäyttöi-
sellä autolla kuljettaa vain poikkeustapauksissa asian-
omaisen palopäällystön luvalla. Muita tulenarkoja ai-
neita, kuten heiniä, turvepehkua tai muuta sellaista
kuljetettaessa on kuorma sopivalla tavalla suojattava
syttymiseltä.

6) Generaattorin puhdistus- ja tarkastusluukkuja ei
ilman pakottavaa syytä saa avata tiellä tai kadulla tahi
muulla yleisellä paikalla. Samoin on puhdistajien
avaamista näillä paikoilla vältettävä. Mikäli siihen
kuitenkin on pakko ryhtyä, on tulenvaaran välttämi-
seksi noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja tyh-
jennetävä tuhka ja noki välittömästi auton mukana
kuljetettavaan kannelliseen peltiastiaan, jota ei saa tyh-
jentää muuanne kuin veteen, maakuoppaan tai muuhun
sellaiseen paikkaan, missä syttymismahdollisuutta ei
ole.
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4 §.

Tämä päätös tulee heti voimaan. Kuitenkin saadaan
sitä ennen asennettuja laitteita käyttää korjaamalla
sellaiset puutteellisuudet, joista voi aiheutua tulipalon
tai kaasumyrkytyksen vaaraa, viimeistään syyskuun
loppuun 1940 mennessä.

Ministeri K. E. Ekholm.

Hallitussihteeri Klaus Häkkänen.
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