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Kuva 1. GM Öljynpuhdistin Chevrolet-moottoriin asennettuna

Kytkentäkohdan valitseminen moottorissa.
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Öljynpuhdistimen asennus on toimenpide, jolla on mitä suurin
merkitys moottorin voitelujärjestelmälle, ja täytyy se sentähden
suorittaa mitä suurimmalla huolella ja kaikkia varovaisuustoi-
menpiteitä noudattaen.

GM kemiallinen öljynpuhdistin on korkeata luokkaa ja suo

rittaa se moottorille erittäin hyödyllistä työtä puhdistaessaan
voiteluöljyn hyvin tehokkaalla tavalla. Puhdistimen moitteet-
toman toiminnan ehtona on, että se asennetaan oikein. Olemme
sen takia laatineet nämät ohjeet, ja on ne tarkoin luettava
ennenkuin asennustyöt aloitetaan.

Luonnollisesti on mahdotonta jokaisessa tapauksessa erikseen
tai kaikkia eri moottorityyppejä varten sanoa, mihin kytkentä
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moottorin voitelujärjestelmästä öljynpuhdistimeen tulee sijoit-
taa. Yleisenä sääntönä kuitenkin on, että öljynpuhdistimen joka
tapauksessa tulee toimia öljyjärjestelmän sivujohtona. Tämä
merkitsee, että koko se öljymäärä, joka pumpataan öljypum-
pusta, ei saa kulkea öljynpuhdistimen kautta, vaan täytyy

Kuva 2. GM öljynpuhdistin, v. 1939 Oldsmobilemoottoriin asennettuna.

1. Pidikelevy. 2. Kansiruuvi. 3. Vannerautoja. 4. Öljynpuhdistin.
5. Öljynpoistotulppa. 6. Öljynpalautusmutka. 7. Säätöventtiilin asetus-
ruuvi. 8. Liitoskappale. 9. Palautusputki. 10. Öljyn ulosottokohta moot-
torista. 11. Palautusputken kytkentäkohta. 12 öljyputki puhdistimeen.

moottorin voitelujärjestelmän voida toimia myöskin, vaikka
öljysuodatin olisi kokonaan tukkeutunut.

Osassa vaunuistamme, esim. Oldsmobile 1939, on kytkentä-
mahdollisuus pääjohdossa, mikä on sijoitettuna moottorin



Sijoittaminen.

Palautusputki.
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oikealle sivulle, mihin öljynpuhdistin voidaan yhdistää. Kts.
kuva 2. Tässä tapauksessa voidaan puhdistimen sisääntuloputki
yhdistää suoraan pääjohtoon. Ellei mitään suoranaista kytken-
täkohtaa pääjohdossa ole, voidaan kytkentä suorittaa siinä
kohdassa, missä öljymittariin menevä johto on kytketty sylin-
terilohkoon, kuten esim. Chevrolet 6, Opel-, y.m. merkeissä.
Kun yhdistäminen pääjohtoon tehdään, ei tätä saa katkaista,
vaan vedetään ainoastaan sivujohto öljynpuhdistimeen, niin
ettei koko öljymäärää johdeta puhdistimen ja palautusputken
kautta öljykammioon, sillä ymmärrettävästi tulee silloin kaikki
öljy pumpattavaksi öljykammioon, ja moottorin voitelujärjestelmä
kokonaisuudessaan ei tulisi saamaan voitelua lainkaan, jolloin
aiheutuisi tuhoisia seurauksia akseleille, laakereille jamuille osille.

Kun ollaan selvillä, mihin kytkentä ja palautusputki tulevat
sijoitettavaksi, voidaan tehdä tuki itse öljynpuhdistimen sijoit-
tamista varten. Tämä asetetaan mieluimmin kiinni itse moot-
toriin, minkävuoksi on valmistettava sopiva pidikelaite tätä
tarkoitusta varten. On vältettävä puhdistimen asentamista mit-
tarilaudalle, sillä on olemassa suuri vaara, että johdot tällöin
jäävät epätiiviiksi javoivat vaikkapa katketa moottorin jousta-
van kiinnityksen johdosta, mikä aiheuttaa putkissa värähtelyä
ja tärinää. Ellei mitään mahdollisuutta ole kiinnittää öljynpuh-
distinta moottoriin, vaan ainoa mahdollinen paikka on mittari-
lauta, täytyy kytkemisen tapahtua taipuvilla letkuilla, jotka
tällöin asetetaan niin, ettei letkuille jakytkimille aiheudu suurta
rasitusta. Älkää koskaan asettako taipuvaa letkua pakoputken
läheisyyteen.

Puhdistimen poistoputkesta, joka on sijoitettu puhdistimen
alaosaan, johdetaan putki takaisin moottoriin. Tätä putkea ei
luonnollisestikaan saa yhdistää öljyjärjestelmään, sillä, jos niin
tapahtuu, ei öljy ollenkaan kulje puhdistimen kautta, vaan kul-
kee kaikki öljy sen ohi. Puhdistimen poistoputki täytyy tämän
takia johtaa kampikammioon tai johonkin muuhun paikkaan
moottorissa, mistä öljy vapaasti voi juosta takaisin öljykam-
mioon. Ellei mitään sisäänmenoputkea itse moottorissa ole, voi-
daan porata reikä kampikammion yläpuoliskoon. Porattaessa
tätä reikää ja vedettäessä sen kierteitä on parasta silloin, kun
työkalu on melkein lävistänyt aineen, voidella se vaseliinilla,
niin että lastut, joitasyntyy porattaessa jakierteitä vedettäessä,
tarttuvat työkaluun eivätkä joudu moottoriin.

Sivuventtiilimoottoreissa voidaan palautusputki johtaa myös
sivuluukun kautta, mutta emme kehoittaisi kansiventtiilimoot-
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toreissa vetämään palautusputkea venttiilikoppaan, sillä sellai-
sissa moottorityypeissä öljy purskuaa venttiilien päälle, jolloin
helposti voi syntyä öljyn lisäkulutus. Emme myöskään neuvoisi
vetämään palautusputkea öljyntäyttöputkeen tai öljyntäyttö-
aukon kanteen, sillä voi tapahtua, että lisättäessä öljyä unoh-
detaan kansi pois. Mitä silloin tapahtuu, voidaan helposti arva-
ta, kaikki öljy juoksee silloin maahan.

Kuva 3. Puhdistimen läpileikkaus.
A. Säätöventtiilin asetusruuvi. B. Kuulaventtiili. C. öljyputki. E. Kansi.
F. öljyn sisäänotto. H. Öljyn tuloreikä suodattimesta. I. Suodatin.

J. Poistoputki. K. Lukkomutteri.

On myöskin vaarallista yhdistää palautusputki öljyntäyttö-
putkeen, jos moottori on jonkun verran kulunut, sillä silloin
aiheutuu liikapainetta kampikammiossa, ja se voi puhaltaa
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Säätöventtiili.

Kuva 4. Eri asennustapoja.
Ylempi kuva osoittaa oikeaa menetelmää, alemmat taasen väärää.

ulos osan öljystä täyttökannen kautta, joka, kuten tunnettua,
ei ole ilmatiivis eikä siis myöskään öljytiivis.

GM öljynpuhdistimen pohjalle on sijoitettu säätöventtiili.
Tämä toimii varmuusventtiilinä ja voidaan sillä painetta sää-
tää. Tällä venttiilillä on suuri merkitys, sillä sen avulla voi-
daan säätää vastus öljynpuhdistimessa, niin että se vastaa sitä
painetta, joka öljyjärjestelmällä moottorissa tulee olla. Säätä-
minen tapahtuu siten, että kun öljynpuhdistin on kytketty,
irroitetaan ruuvia niin paljon, että voidaan huomata öljyn-
painemittarin osoittavan jonkun verran vähemmän. Senjaikeen
ruuvataan ruuvi takaisin niin paljon, että öljymittari näyttää
oikeata painetta. Lukkomutteri kiristetään senjälkeen. Kun
tämä säätäminen on tehty (suoritetaan aina moottorin ollessa
lämmin) irroitetaan palautusputken kytkentä moottorista ja
tarkistetaan, että öljy kulkee putken kautta.

Vaunuihin, joista puuttuu öljynpainemittari, tai joissa se on
korvattu varoituslampulla, täytyy asennustyötä suoritettaessa
kytkeä öljynpainemittari. Moottoritehtailijalta saadaan tietää
moottorin normaali öljynpaine, ja säätöventtiilin säätäminen
tapahtuu, kuten yllä on selitetty.
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Opel-vaunuissa, jotka ovat varustettuja varoituslampulla,
tulee öljynpaineen olla n. 2,5 kg.

Jos öljynpuhdistin säädetään liian pientä vastusta varten,
kulkee kaikki öljysuodattimen eikä moottorin öljyjärjestelmän
kautta, senvuoksi, että viimeksimainitussa on suurempi vastus,
ja öljy kulkee aina sitä tietä, missä on pienempi vastus, siis
suodattimen kautta. Vaikka sellaisessa tapauksessa osa öljyä
kulkisikin moottorin öljyjärjestelmän kautta, on paine liian
alhainen laakerien riittävälle voitelulle.

Tämä ei luonnollisestikaanmissään tapauksessa saa tapahtua,
sillä sen kautta voi moottorissa aiheutua suorastaan kohtalok-
kaita vahinkoja. Jos venttiili sitävastoin säädetään liian suurta
vastusta varten, ei öljy ollenkaan kulje suodattimen kautta, joka
siinä tapauksessa on aivan tarpeeton.

Suodattimen vaihto.
Mitään määrättyjä aikoja, jolloin suodattimen vaihdon tulisi

tapahtua, emme voi antaa, sillä se riippuu kokonaan siitä, missä
määrin öljy on likaantunut, mutta on luonnollisesti toimitet-
tava tarkastus aina säännöllisin väliajoin. Tämä käy parhaiten

Kuva 5. GM öljynpuhdistimen asennus Opel-Kapitän-moottoriin.
1. Pääputki. 2. Öljynpainemittari. 3. Putki moottorista puhdistimeen.

4. Puhdistin. 5. Palautusputki.
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Varoitus.

Vaihtosuodatin

Helsinki 1942 SuomalaisenKirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy.

päinsä samalla tavalla kuin muutenkin öljyn kelpoisuutta tut-
kittaessa, nim. öljymittaustikun avulla. Jos öljy on mustaa,
täytyy öljynpuhdistimen kansi ruuvata irti, jonka jälkeen suo-
datin nostetaan ylös ja tarkastetaan. Kun vaihto tapahtuu, on
poistohana pohjassa irroitettava ja säiliö tarkoin puhdistettava.
Kun pohjahana ruuvataan kiinni, on katsottava, ettei synny
öljyvuotoa. Tämä koskee myös putkien liitoskohtia.

On ehdottomasti kielletty kytkemästä öljynpuhdistinta niin,
että moottorin koko öljymäärän täytyy kulkea sen kautta.
Puhdistimen täytyy aina muodostaa sivujohto öljyjärjestel-
mään palautusputkineen öljykammioon. Tarkastakaa aina asen-
nettaessa sekä säännöllisin väliajoin, että putket ja kytkennät
eivät vuoda tai että putket eivät ole asetetut niin, että ne pai-
navat muita osia ja hankaavat niitä. Kaikki putket on varus-
tettava laajennuksilla, kuten silmukoilla ja mutkilla. Kupari-
putki on aina ennen asennusta hehkutettava.

Ajajaa on kehoitettava pitämään öljynpainemittaria silmällä,
ja jos paine laskee alle normaalin, on hänen heti etsittävä syy
siihen ennenkuin hän jatkaa ajamista. Tämähän on tehtävä
myöskin, vaikka öljynpuhdistinta ei olisikaan asennettu.

Tarvittaessa lisätietoja asennustyöstä pyydämme Teitä kään-
tymään Suomalainen Autohuolto Oy:n huolto-osaston puoleen.
Osoite, Helsinki, Lönnrotink. 32.


