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I luku

Johdanto
Kaasunkehittäjässä syntyvä kaasu on tulos hiilien epätäydelli-

sestä palamisesta. Se sisältää n. 30 % hiilimonoksiidia (häkää), joka
on hajuton, mauton, näkymätön kaasu ja erittäin vaarallinen ai-
heuttaen jo pienissäkin määrissä hengitysilmassa esiintyessään
vaikeita myrkytyksiä (kts. s. 27). Sen olemassaolo voidaan tavalli-
sesti havaita vasta myrkytyksen tapahduttua, silloin kun myrky-
tyksen oireet esiintyvät. Ensimmäisiä oireita ovat tavallisesti:
päänsärky, pahoinvointi ja pyörrytys. Tämän jälkeen alkaa myr-
kytyksen saanutta väsyttää ja tahdon voima ja päättäväisyys pie-
nenevät nopeassa tahdissa, kunnes uhri sortuu maahan ja menet-
tää tajuntansa.

Jos tunnet häkämyrkytyksen ensioireita, riennä heti raittiiseen
ulkoilmaan, hätätilassa avonaisen ikkunan ääreen. Hengitä syvään

(etenkin uloshengitysvaihe perusteellisesti) ja viivy ulkona kun-

nes huomaat myrkytysoireitten täysin hävinneen.

Jos henkilö tavataan tajuttomana ja häkämyrkytys on ilmei-
nen, on uhri toimitettava kiireesti raittiiseen ilmaan ja hänelle
heti ruvettava antamaan tekohengitystä ja lääkäri samalla kut-
suttava (kts. s. 27).

Hiilikaasun muodostuminen

Hiilen palaessa syntyy aluksi etupäässä hiilidioksiidia (COs).
Kun tämä kaasu edelleen kulkee valko-hehkuvan hiilikerroksen
läpi, se pelkistyy hiilimonoksiidiksi (CO). Toinen kemiallinen ta-
pahtumien sarja edellisen rinnalla on n.s. vesikaasun muodostumi-
nen. Kun hiilissä oleva kosteus, vesi, höyrystyy ja tämä höyry kul-
kee valkohehkuvan hiilikerroksen läpi, hajoaa vesi (H2O) ve-
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dyksi (H2) ja hapeksi (O), joka heti yhtyy hiileen hiilidioksiidiksi
(CO:;), joka taas pelkistyy, kuten edellä, monoksiidiksi (CO).

Edellisen mukaan siis kaasu, jota oikeitten olosuhteitten valli-
tessa kehittäjässä syntyy, on varsinaisesti erilaisten kaasujen seos.
Seossuhteet vaihtelevat jonkinverran, mutta suurin piirtein on
seoksen prosenttinen kokoomus seuraava:

n. 30 % hiilimonoksiidia (CO)

10 B/o vetyä (H_>)
1 % hiilivetyä (CmHn)

I—2 % hiilidioksiidia (CO.>)

58 % typpeä (Ns)

Perusedellytys hyvän kaasun syntymiseen on, että lämpötila
generaattorissa on tarpeeksi korkea, sillä muuten CO.» ei redusoidu
CO:ksi. Tämä lämpötila saavutetaan kyllä yleensä oikein mitoite-
tuissa uuneissa, kunhan vain veto on tarpeeksi voimakas ja hiilien
kosteus ei ole liian suuri, enintäin 20 °/o.

6



II luku

Puuhiilikaasuttimen malli =(S)=
rakenne ja toiminta

(kts. kaaviokuvaa s. 16, 17)

Kaasutinlaite on kokoonpantu seuraavista pääosista:

A. Kaasun kehittäjä, osa 2
B. Putkijäähdyttäjä, osa 30
C. Etupuhdistaja (syklooni), osa 37
D. Suodatin, osat 31, 34, 35
E. Kaasunjakolaitteet, osat 17, 19, 20
F. Käynnistinpuhallin, osa 13.

A. KAASUNKEHITTÄJÄ.

Kaasunkehittäjä on kokonaan hitsattu säiliö ilman muurausta
tulipesässä. Säiliön yläosa toimii hiilisäiliönä ja alaosa varsinai-
sena uunina, jossa kaasun kehitys tapahtuu.

Hiilisäiliön yläpäässä on hiilien täyttöaukko (osa 1). Sen peit-
tää kumitiivistein varustettu kansi, jonka litteä teräsjousi ja luk-
kovipu tehokkaasti ja yksinkertaisesti sulkevat.

Hiilisäiliön kupeessa on laippa, johon ensiöilmaputki (osa 5) ja
takaiskuventtiili, ilmaläppä, (osa 4) ovat kiinnitetyt.

Ilmaputki (osa 5) on 90°:een kulmalle taivutettu putki, jonka
alapäähän on hitsattu tulenkestävästä metallista valmistettu suutin
(osa 6). Putken yläpää on kierteillä ja lukkomutterilla kiinnitetty
sisäpuolelle edellämainittuun laippaan hiilisäiliön kupeessa. Ilma-
putken kierteillä kiinnittämisestä on se etu, että suutin voidaan
helposti säätää oikealle kohdalle arinaan (9) nähden. Tämä on vält-
tämätöntä, koska eri polttoaineiden laadut ja eri kuormitussuhteet
vaativat oman asetuksensa jokainen parhaan tuloksen saavuttami-
seksi (kts. s. 15).
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Takaiskuventtiilin muodostaa ohuesta levystä tehty läppä( osa
4), joka omalla painollaan sulkee ilma-aukon ja siten estää heh-
kuvien hiilihiukkasten ja liekin purkautumasta ulos, jos kaasun-
kehittäjässä syystä tai toisesta syntyisi ylipainetta. Läppä on kui-
tenkin niin kevyt, että moottorin imun vaikutuksesta kaasunke-
hittäjässä syntyvä alipaine helposti aukaisee sen.

Kaasunkehittäjäuunin alaosassa on aspestitiivisteellä varustettu
tuhkaluukku (osa 7) ja sitä vastapäätä kaasunkokooja (osa 10).
Tämän viimemainitun eroittaa varsinaisesta uunista porrasarina
(osa 9), joka on niin suunniteltu, että ainoastaan tuhka ja aivan
pieniä hiilenkappaleita pääsee sen läpi.

Kaasunkehittäjän pohjakartion huipussa on pieni n. 2 mm:n
reikä, joka aina auki ollen jatkuvasti päästää sen verran ilmaa
uunin alaosaan, että reijitetyn pohjalevyn (osa 8) päälle keräänty-
nyt hiilipöly vähitellen palaa.

B. JÄÄHDYTTÄJÄ.

Kaasunkokoojasta joutuu kaasu pystyputkea (osa 3) myöten
jäähdyttäjään (osa 30), joka on vaakasuorassa asennossa kuljetta-
jahytin yläosan takana. Jäähdyttäjän muodostaa kaksi pesää ja
näiden väliin hitsaamalla kiinnitetty putkisarja. Molemmissa pe-
sissä on aspestilla tiivistetyt kannet, jotka voidaan helposti avata
jäähdyttäjän puhdistamista varten irroittamalla kummastakin
päästä vain yksi mutteri. Kansiin hitsattu pieni sanka on siltä va-
ralta, että jos kansi on juuttunut kiinni, se voidaan jollain meisse-
lillä vääntää sangasta auki.

Erikoisena piirteenä mainittakoon, että kaasu tulee jäähdyttä-
jän pesään sivuajan suunnassa, josta on seurauksena kaasun mah-
dollisimman tasainen jakautuminen kaikkiin putkiin. Tämä taas
estää minkään putkista tukkeutumasta ennen muita.

C. ETUPUHDISTAJA.

Jäähdyttäjästä kaasu johdetaan etupuhdistajaan (syklooniin,
osa 37). Tämä on lieriön muotoinen astia, jonka yläosaan kaasu
tulee sivuajan suunnassa aiheuttaen pyörteen säiliön sisällä.

Etupuhdistajan toiminta perustuu siihen, että raskaammat osat
kuten hiilet ja karkeampi tuhka jatkavaisuutensa takia pyrkivät
kulkemaan pitkin säiliön vaipan sisäpintaa painuen vähitellen alas-
päin, kun taas puhdistunut kaasu johdetaan keskeltä säiliön kantta
ylöspäin. Säiliön pohjalle kerääntynyt tuhka poistetaan pohjaluu-
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kun kautta. Luukun tiivisteenä on sienikumi ja sen kiristämiseksi
ruuvilla varustettu salpasanka.

Etupuhdistaja on sijoitettu jäähdyttäjän jälkeen sen takia, että
liian kosteista hiilistä mahdollisesti tiivistyvä vesi ei pääse suodat-
timeen kostuttamaan kangaspusseja.

Tämän järjestyksen epäkohtana taas voitaisiin väittää olevan
sen, että jäähdyttäjä tukkeutuu helpommin nyt kun ei kaasua ol-
lenkaan puhdisteta ennen sitä. Mutta, kuten edellä on mainittu,
estää arina suurempien hiilihiukkasten pääsyn putkistoon ja jääh-
dyttäjä taas on niin suunniteltu, että pienet hiukkaset eivät voi
mihinkään kiilautua eikä missään kohdassa putkistossa ole »kuol-
leita» kohtia, joihin tuhkaa voisi kerääntyä.

D. SUODATIN.

Etupuhdistajasta kaasu joutuu suodattimeen, joka poistaa kaa-
susta viimeisetkin epäpuhtaudet. Tämän muodostaa laatikkomai-
nen runko-osa eli pesäke (osa 31), johon tulo- ja menoputki liitty-
vät ja joka on kiinnitetty auton alustaan, suodatinkehät (osa 34)
ja tuhkalaatikko (osa 35)..

Kaasu siis virtaa runko-osan kautta tuhkalaatikkotilaan suoda-
tinkehän ulkopuolelle, tunkeutuu suodatinkankaan läpi ja kerään-
tyy runko-osassa olevaan kaasutiiviiseen osastoon, josta putki joh-
taa edelleen.

Suodatinkehä (näitä on kaikkiaan 9 kpl.) on tehty pyörörau-
dasta, joka on taivutettu suorakaiteen muotoon ja tämän kehän
ympärille on juotettu hienosilmäinen metallilankaverkko. Vasta
tämän päälle on pingoitettu varsinainen suodatinkangas (kts. ku-
via s. 20, 21).

Jotta moottorin imun vaikutuksesta suodatinkankaat eivät pai-
nuisi vastakkain, on metallilankaverkon väliin juotettu levysuika-
leet verkkoa tukemaan.

Kankaan alla olevalla metallilankaverkolla on kaksinainen mer-
kitys. Ensiksi se hyvänä lämmönjohtajana jäähdyttää kangasta
paikallisen ylikuumennuksen aikana ja toiseksi kankaan syystä tai
toisesta mentyä rikki se estää tuhkaa pääsemästä moottoriin.

Suodatinkehät ovat kaikki erillisinä kiinnitetty runko-osaan
kahdella mutterilla tiivisteenä kumilevy, joten ne on helppo irroit-
taa korjausta varten.

Suodattimen läpi kuljettuaan kaasu on valmista johdettavaksi
moottoriin. Matkalla sinne on putkistossa haara, johon käynnistin-
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puhallin (osa 13) on liitetty. Tässä haarassa on sitäpaitsi läppä-
venttiili (osa 12), joka sulkee putken silloin kun puhallinta ei tar-

vita.

E. JAKOVENTTIILIPESÄ.

Ennen moottoriin tuloaan kaasu kulkee vielä jakoventtiilipesän
(osat 17, 19, 20) kautta. Periaatteellisesti esitettynä tämä on Y-

muotoinen putki, jonka toisessa pystyhaarassa on bensiinikaasut-
taja (osa 22) ja toiseen johdetaan hiilikaasu, kun siihen on ensin
sekoitettu tarvittava lisäilma (osien 16 ja 17 kautta).

Moottorin käyntiä säädetään bensiinillä ajettaessa alkuperäi-
sillä »choke» ja »käsikaasu» nupeilla ja kaasulla ajettaessa alku-
peräisellä jalkakaasupolkimella (osa 28) ja lisävivuilla (osa 29),
joista toinen on kaasun käsinsäätövipu, toinen lisäilmansäätövipu.

Huomattakoon vielä, että lisäilma kulkee ennen putkistoon tu-
loaan ilmanpuhdistajan kautta.
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111 luku

Käyttöohjeita
Polttoaineena on käytettävä puuhiiliä tai puuhiilikaasuttimiin

tarkoitettuja hiilibrikettejä. Puuhiilistä ovat parhaita koivusta pol-
tetut, sillä ne ovat tilavuusyksikköä kohti kaikkein raskaimpia,
joten niitä käytettäessä yhdellä polttoaineen täytöllä voidaan ajaa
pisimmän matkan. Hiilien yleisistä laatuvaatimuksista mainitta-
koon seuraavat neljä:

1) kunnolla hiillytettyjä, jolloin ne läpeensä ovat sy-
vänmustia (lahosta puusta poltetun hiilen murtopinta
on himmeän ja nokisen näköinen),
2) murskattuja ja seulottuja, koko 2—6 sm.,
3) hiekattomia, siis mieluummin uunissa kuin maamii-
lussa poltettuja,
4) tarpeeksi kuivia, ei yli 20 % vettä.

Älä käytä huonosti poltettuja hiiliä
1) Huonosti t.s. liian vähän poltetuista hiilistä voi aiheutua pal-

jon hankaluutta tervan erittymisen takia. Paitsi että putket pi-
keentyvät ja suodatinpussit turmeltuvat voi moottori kärsiä vau-
rioita. Kanavat tukkeutuvat, venttiilien toiminta vaikeutuu pi-
keentymisen ansiosta, vieläpä ne voivat hirttyä kokonaan, jolloin
niiden palaminen voi olla seurauksena. Kaikesta tästä aiheutuu
kalliita korjauksia.

2) Hiilien täytyy olla murskattuja, sillä jos ne ovat suurina
kappaleina, voi sattua, että pesään syntyy holveja, jolloin kaasun
kehitys ja sen laatu huononee. Jotta taas hiilikerros ei olisi niin
tiivis, että kaasun virtausvastus olisi liian suuri (jolloin sylinterin
täytös jää pieneksi ja moottorin teho huonoksi), on hiilet murs-
kauksen jälkeen seulottava, jolloin hieno jauho, pienemmät kap-
paleet ja hiekka eroittuvat.
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3) Hiekasta ja kivistä aiheutuu kuonaa, joka tavallisesti las-
keutuu uunin pohjalle mutta runsaammin esiintyessään voi ka-
sautua arinaan, jolloin se joko vääntyilee tai pahimmassa tapauk-
sessa palaa.

4) Liiasta kosteudesta voi olla seurauksena, kuten edellä (siv. 6)

jo mainittiin, että uunin lämpötila ei nouse tarpeeksi korkeaksi,
jolloin kaasun laatu on huonoa t.s. liian vähän hiilimonoksiidia
(CO) ja liian paljon hiilidioksiidia (CO2). Tämän lisäksi vettä voi
kulkeutua aina puhdistajaan saakka kastellen pussit, jolloin kan-
gas turpoaa ja tiivistyy niin, että kaasun vastus kasvaa. Talvella
taas tiivistyvä vesi voi jäätyä suodattimen pusseissakin tukkien ne
kokonaan. Tätä veden aiheuttamaa haittaa voidaan jossain mää-
rässä pienentää siirtämällä suutin lähemmäksi arinaa, mutta ei
liian paljon, sillä siitä taas kaasun laatu huononee.

Hiilet, joiden mieluiten tulisi olla pakattuja paperisäkkeihin, on
varastoitava katokseen, niin että sadevesi tai kosteus maasta ei
pääse niitä turmelemaan.

Moottorin käynnistys
Hiilisäiliö täytetään hiilillä.

Avataan käynnistinpuhaltimen läppä (osa 12) sekä suljetaan
lisäilmakanavan- (osa 17) ja bensiinikaasuttajan läpät.

Tarkastetaan, että kaikki luukut ja kannet ovat tiukasti kiinni.

Käynnistinpuhallin pannaan pyörimään ja palavaa sytytyspuik-
koa (hätätilassa bensiinillä, petroolilla, tärpätillä, öljyllä, tervalla
y.m.s. :11a kostutettua palavaa trasseli- tai aspestituppoa) pidetään
ensiöilmaputken aukon kohdalla takaiskuventtiilin (osa 4) ulkopuo-
lella. Puhaltimen imun vaikutuksesta liekki sytyttää hiilet. Tä-
män jälkeen kestää 4—6 min. kunnes hiilien palaminen on niin
vilkasta, että kaasunkehittäjästä tuleva kaasu on palavaa, joka
voidaan todeta esim. tulitikulla sytyttämällä se. puhaltimen pako-
putken suussa.

Nyt pysäytetään puhallin, sen läppä suljetaan ja moottori käyn-
nistetään. Käynnistysaikana säädetään lisäilmamäärä sellaiseksi,
että moottori käynnistyy. Jo muutaman käynnistämisen jälkeen
oppii helposti muistamaan lisäilmansäätövivun oikean asennon
käynnistettäessä.

Kun moottori on lähtenyt käyntiin, kiihdytetään kaasunkehi-
tystä vielä hetken varovasti nostamalla moottorin kierroslukua.

Vasta sitten kun huomataan, että moottori käy moitteettomasti
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ja sen kierrosluku nousee herkästi annettaessa enemmän kaasua
lähdetään liikkeelle.

Ajon aikana on syytä tarkistaa lisäilman oikea määrä muutte-
lemalla säätövivun asentoa.

Muuten on hiilikaasulla ajettaessa huomattava seuraavaa:
Vaikka kaasulla ajettaessa moottorin veto ylämäessä on sit-

keämpi kuin bensiiniä käytettäessä, on kuitenkin vaihdettava pie-
nempään vaihteeseen aikaisin, jo ennen kuin moottorin kierrosluku
sanottavasti on alentunut. Tämä siitä syystä, että pienemmällä
moottorin kierrosluvulla hiilien palaminen ja kaasun laatu huono-
nee. On siis syytä mäkeen tullessa oppia vaihtamaan, mieluummin
liian aikaisin kuin myöhään.

Edellisen mukaisesti on myöskin moottoria tyhjäkäynnissä käy-
tettävä tavallista suuremmalla kierrosluvulla, esim. pitkässä ala-
mäessä varsinkin kun ylämäki seuraa ja auton jäädessä lyhyeksi
ajaksi seisomaan.

Kun hiiliä on kulutettu niin paljon, että ensiöilmaputken yläosa
on paljastunut, on uutta polttoainetta täytettävä ja silloin mene-
tellään seuraavasti:

Hiilien täyttökansi avataan varovaisesti ja palava tulitikku
heitetään hiilisäiliöön, jolloin siellä oleva kaasu syttyy. Muussa ta-
pauksessa voi sattua, että kaasu syttyy itsestään, kun raitista il-
maa pääsee uuniin. Tällöin on tarjolla tapaturmavaara, jos nimit-
täin vilkaisee aukkoon samalla kuin liekki hulmahtaa sieltä vasten
kasvoja.

Ennen hiilien täyttämistä on hyvä rautahangolla kohentaa hii-
liä, jotta tuhka varisisi uunin alaosaan. Nyt täytetään uusia hiiliä,
ja täyttöaukon kansi suljetaan. Moottori käynnistetään kuten ta-
vallisesti.

Jos taas auto on seissyt pitkän aikaa, eikä moottoria ole käy-
tetty, jolloin hehku on sammunut, kohennetaan ja lisätään hiiliä
tarpeen mukaan kuten edellä, ja sytytetään kuten sivulla 12 on
esitetty.

Ajon päättyessä, kun auto on ajettu talliin tai muuten joutuu
seisomaan kauan, on kaikki ilmakanavat suljettava, siis:

1) läppäventtiili käynnistinpuhaltimen putkijohdossa
(osa 12),

2) lisäilman säätöventtiili (osa 17),
3) kaasun säätöventtiili (osa 20) ja
4) kaikki luukut
suljetaan huolellisesti.
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Suomen asetuskokoelmassa No:ssa 367 § 3 määrätään puuhiili-
kaasuttajien käytöstä,

1) että kaasunkehittäjän sytyttäminen tai sen kansien, luukku-
jen ja venttiilien avaaminen tahi tuhkan poistaminen autovajassa

tai muussa rakennuksessa tahi tulenarkojen aineiden läheisyydessä

on ehdottomasti kielletty,

2) että auton bensiinisäiliön täyttäminen kaasunkehittäjän ol-

lessa lämmin on kielletty; tämä ei kuitenkaan koske enintäin 5 lit-
ran vetoista käynnistyspolttoainesäiliötä,

3) että täyttökantta tai luukkuja avattaessa on kaasunkehittä-
jässä oleva kaasu heti sytytettävä,

4) että käynnistintuuletinta käytettäessä ei kuljettaja eivätkä
matkustajat saa oleskella autossa, ellei kaasun poistoputki ole joh-

dettu auton katolle,
5) että bensiiniastioita saadaan puuhiilikäyttöisellä autolla kul-

jettaa vain poikkeustapauksissa asianomaisen palopäällystön lu-
valla; muita tulenarkoja aineita, kuten heiniä, turvepehkua t.m.s.

kuljetettaessa on kuorma sopivalla tavalla suojeltava syttymiseltä,

6) että kaasunkehittäjän puhdistus- ja tarkastusluukkuja ei il-
man pakottavaa syytä saa avata tiellä, kadulla tahi muualla ylei-
sellä paikalla, samoin on puhdistajien avaamista näillä paikoilla

vältettävä; mikäli siihen kuitenkin on pakko ryhtyä, on tulenvaa-
ran välttämiseksi noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja tyh-

jennettävä tuhka ja noki välittömästi auton mukana kuljetetta-

vaan kannelliseen peltiastiaan, jota ei saa tyhjentää muualle kuin
veteen, maakuoppaan tai muuhun sellaiseen paikkaan, niissä syt-

tymismahdollisuutta ei ole.
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IV luku

Huolto-ohjeita
KAASUNKEHITTÄJÄ.

Kaasulaitteiden suunnittelussa on pyritty siihen, että niiden
huolto tulisi mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. Jos käy-
tetään jotakuinkin hiekattomia ja hyvin poltettuja hiiliä, on kuo-
nan muodostus vähäistä ja kun se sitäpaitsi kerääntyy kaasunke-
hittäjän pohjalle kaasun lähtöaukon alapuolelle, voidaan ajaa jopa
useita tuhansia kilometrejä, ilman että kaasunkehittäjää välillä
tarvitsisi puhdistaa.

On kuitenkin pidettävä huolta siitä, että täyttöaukon kannen ja
tuhkaluukun tiivisteet ovat kunnossa ja tiivistävät täydellisesti.

Jos edellinen vuotaa, aiheuttaa tämän kautta tuleva ilma sen,
että palamisvyöhyke nousee ylöspäin. Tuhkaluukun tiivisteen vuo-
taminen taas siirtää palamisen epäkeskeiseksi kuumentaen liikaa
uunin luukunpuoleista seinää. Molemmissa tapauksissa voi ensiö-
ilmaputki vahingoittua. Tällaiset häiriöt ovat kuitenkin harvinai-
sia ja ne voidaan kokonaan välttää, jos vain, kuten edellä mainit-
tiin, huolehditaan tiivisteistä.

Hiilien täyttämistä ajoissa ei saa unhoittaa. Yksi täyttö riittää
kuormasta riippuen noin 80—100 km:n ajoon.

Ilmaputken alapäähän on hitsaamalla kiinnitetty tulenkestä-
västä aineesta tehty suutin; se kuitenkin palaa vähitellen uunin
korkean lämpötilan takia. Mutta jos otetaan huomioon, mitä
edellä sanottiin tiivisteistä, voi kestää kauankin, ennenkuin suutin
on uusittava. On hyvä pitää vaihdon varalta autossa mukana täy-
dellistä ilmaputkea suuttimineen, sillä tämän vaihtaminen on hel-
posti ja nopeasti suoritettavissa ja taas vaihdetun putken voi täl-
löin jättää korjattavaksi ilman, että ajo siitä keskeytyy.

Ilmaputki on kiertyvästi kiinnitetty hiilisäiliön kupeeseen, jol-
loin suuttimen asento arinaan nähden on aseteltavissa.

Putki on tehtaassa asennettaessa kiinnitetty sellaiseen (keski-
arvo-) asentoon, joka on havaittu ajokokeissa parhaimmaksi. Mutta
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Kuva 2

on kuitenkin syytä tarkata uunin toimintaa ja säätää ihjiaputken
asento tarpeen mukaan. Yleisenä sääntönä mainittakoon, että kuta
suuremmalla kuormalla ja kuta huonommalla tiellä ajetaan, sitä
kuumempana palavat hiilet ja sitä kauemmaksi arinasta täytyy
ilmasuutin asettaa, sillä muuten on vaara, että arina palaa ja kaa-
sun kokoomus on huono (t.s, kaasuseoksessa on paljon hiilidioksii-
dia (COi>), jolloin hiilen kulutus on huomattavasti normaalia suu-
rempi. Jos taas se on liian kaukana arinasta, havaitaan tämä joko
siitä, että tuhkaluukun puoleinen uunin seinä on kuumempi kuin
arinan puoleinen, tai siitä, että vettä tiivistyy etupuhdistajaan tai
suodattimeen.

Reikä uunin pohjassa on pidettävä auki.
Jäähdyttäjä ei vaadi erikoista huolenpitoa. On vain silloin täl-

löin kuukausittain avattava jäähdyttäjän kannet todetakseen, ettei
tuhkaa ole kerääntynyt mihinkään niin paljon, että kaasun vir-
taus häiriintyisi. Samalla voi rautalankaan tai keppiin kiinnitetyllä
trasselitukolla puhdistaa putket, jolloin hieno, putken seinämille
laskeutunut, noki irtoaa.
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Kuva 3

Etupuhdistaja ei vaadi muuta huoltoa kuin päivittäistä tyhjen-
tämistä. Tyhjennysastiana voidaan mainiosti käyttää suodattimen
laatikkoa( kts. kuvaa No 2).

Suodattimen huolto vaatii enemmän valvontaa kuin yleensä
muut laitteet. Ensinnäkin on suodatinpussit harjattava huolellisesti
2—3 kertaa viikossa ajomäärästä riippuen. Tämä toimitetaan seu-
raavasti:

Suodattimen laatikon kiinnitysruuveja hellitetään käsipyöriä
kiertämällä sen verran, että kiinnitys korvakkeet (osa 39) voidaan
irroittaa sivulle kääntämällä. Tuhkalaatikko (osa 35) lasketaan
kannatuskorvakkeiden (osa 40) varaan, jolloin laatikon ja runko-
osan (osa 31) väliin jää n. 85 mm:n rako, josta puhdistusharja
työnnetään suodatinkehien (osa 34) väliin ja harjaus suoritetaan
huolellisesti (kts. kuvaa No 3). Tällöin irtoava tuhka kerääntyy
laatikkoon lentämättä sanottavammin ympäristöön. Kun pussit
ovat puhtaat, lasketaan laatikko maahan ja käytetään etupuhdis-
tajan tyhjentämiseen, mihin edellä jo viitattiin.

Kun nyt kaikki suodatinkehät ovat paljastettuina, tarkastetaan
kangaspusseja löytyisikö niissä joko palamisesta tai repeytymisestä
aiheutuneita reikiä.
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Kuva 4

Kuva 5
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Kuva 6

Huonoksi mennyt pussi on heti uusittava. Ensin irroitetaan

runko-osan päällä olevat kehän kiinnitysmutterit, jolloin se irtoaa
alaspäin vetämällä. Kumitiiviste kehän suussa irroitetaan varovai-
sesti ja lukkolista kehän alareunassa poistetaan, jolloin kangas-
pussi voidaan nylkeä kehältä ylöspäin (kehän kiinnityskarojen
suuntaan). Uusi pussi (kts. kuvaa 4) pujotetaan päinvastaiseen
suuntaan kehän päälle, kun ensin pussiin on puhkaistu reijat ka-
roja varten, pussinsuun reunat käännetään huolellisesti toistensa
yli vastakkaiselle puolelle niin, ettei jää mitään reikiä, joista kaasu
pääsisi suodattamattomana läpi (kts. kuvaa 5). Kun lukkolista
työnnetään paikoilleen, on pidettävä huolta, että pussin suu pysyy
tiiviinä (kts. kuvaa 6).

Kumitiiviste asetetaan paikoilleen ja veitsellä leikataan rako
pussiin tiivisteessä olevan aukon keskelle sen päästä toiseen. Tä-
män jälkeen kehä työnnetään runko-osaan alhaalta ylöspäin ka-
rojen kierteitä varoen. Viimeksi kierretään mutterit kiinni. Kun
vihdoin tuhkalaatikko on asetettu paikoilleen, on suodatin jälleen
valmiina ajoa varten.

On syytä silloin tällöin tarkastaa putkijohtoja yleensä, mutta
erikoisesti niiden kumiletkuliitoksia.

Lopuksi vielä muutama sana käynnistinpuhaltimesta. Noin ker-
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ran vuodessa puhdistetaan se huolellisesti ja kuulalaakeripesät
täytetään vaseliinilla. Hiiliharjat uusitaan tarpeen vaatiessa ja täl-
löin on syytä kääntyä asianomaisen tehtaan puoleen saadakseen
oikeat, moottoriin kuuluvat harjat.
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V luku

Asennusohjeita
Suomen asetuskokoelmissa No 376, § 2 säädetään puuhiilikaasu-

laitteiden asennuksesta seuraavaa:

1) Ellei generaattori ole riittävästi eristetty, on se asennettava
vähintään 6 sm:n etäisyydelle ajoneuvon puuosista ja on tämä väli
yläosastaan suojattava metalliverkolla tai muulla tavalla siten, et-
tei polttoainekappaleita tai muita helposti syttyviä esineitä voi sii-
hen pudota. Generaattorin alaosaa lähinnä olevat puuosat on täl-
löin myös suojattava rautalevyllä peitetyllä asbestilla.

Generaattori on eristettävä tavaratilasta kestävällä väliseinällä
tai suojakaiteella.

2) Generaattorista jäähdyttäjään johtavien putkien ja lähellä-
olevien puuosien väli on oleva vähintään 4 sm, ellei puuosia ole
asianmukaisesti suojattu. Jäähdyttäjä ja putket on siten asennet-
tava, että ne voivat vapaasti laajentua osien ja liitosten murtu-
matta.

3) Käynnistintuulettimen tai kompressorin varaventtiilin pois-

tojohto on johdettava kuorma-autossa kuljettajahytin taakse, au-

ton vasemmalle puolelle, ja omnibusautossa sen katolle.
4) Kompressorikäyttöisissä laitteissa ei kaasujohtoja, joissa voi

syntyä yli 0,1 kg/sm- ylipaine, saa yhdistää kumiliittimillä.
5) Kaasukäyttöiseksi muutetussa ajoneuvossa on polttoainesäiliö

sijoitettava turvalliselle etäisyydelle generaattorista.

Jäähdyttäjä on paras sijoittaa kuljettajahytin takaseinän ja ka-
ton väliseen pyöristykseen niin, että ilmavirta vapaasti pääsee
pyyhkimään jäähdyttäjäputkistoa.

Etupuhdistajan ja suodattimen asennuksessa on huomattava,
että molemmat sijoitetaan niin korkealle maasta, että suodattimen
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luhkalaatikko väljästi mahtuu sekä suodatinkehien alta siirtymään
että etupuhdistajan alle sitä tyhjennettäessä.

Näiden asennukset näkyvät kaaviokuvassa (kts. liitettä).
Käynnistinpuhaltimen putkihaara on sijoitettava niin lähelle

jakoventtiilipesää kuin mahdollista, jotta putkiosuus puhaltimesta
moottoriin tulisi mahdollisimman lyhyeksi, sillä tämä putkitila-
vuus on moottoria käynnistettäessä imettävä kaasua täyteen, en-
nenkuin moottori saa polttoainetta.

Lisäilman ottoaukon eteen on asennettava ilmanpuhdistaja. Tä-
hän tarkoitukseen sopii mukavasti käyttää auton alkuperäistä puh-
distajaa, siirretään se vain kaasuttajan päältä lisäilman aukkoon.
Tosin bensiinikaasuttaja jää täten ilman, mutta sitähän tullaan
tarvitsemaan tästä lähtien hyvin harvoin, tuskin ollenkaan, joten
moottorin likaantumisen vaara on erittäin pieni.

Putkijohdot on asetettava niin, ettei synny murtoa ja vaaralli-
sia jännityksiä, joista aikaa myöten voi aiheutua repeämiä. Erit-
täinkin on huolehdittava siitä, että kuljettajan hytti on kunnolla
alustassa kiinni, sillä jos se liikkuu auton runkoon nähden, vau-
rioituvat putket hyvin nopeasti. Lisäksi on varottava vetämästä
putkia liian lähelle moottorin pakoputkia.

Imuputkessa oleva bensiinikaasun etulämmityslaite poistetaan
tai tehdään toimettomaksi, sillä hiilikaasun on oltava mahdolli-
simman kylmää, jotta moottorin täytös tulisi suureksi ja teho vas-
taavasti paremmaksi.

Moottorin puristusta on hyvä lisätä joko höyläämällä kannesta
I—2 mm. tai, ellei tämä kansiventthlimoottorissa käy päinsä, vaih-
tamalla uusi, matalampi kansi tai korkeammat männät.

Sytytystulppien kärkiväliä on lyhennettävä n. 0,4 mm:iin.
Pieni lisäsäiliö juoksevalle polttoaineelle sijoitetaan konesuo-

juksen (torpeedopellin) alle kaasuttajan yläpuolelle.
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VI luku

Käyntihäiriöitä ja niiden
aiheuttajat

Voidaan sanoa, että kaikki viat johtuvat jommasta kummasta
seuraavasta syystä, joko huonosta ja sopimattomasta polttoaineesta
tai kaasulaitteiden hoidon laiminlyömisestä.

Seuraavassa on muutamia yleisimpiä vikoja ja niiden aiheutta-
jat:

Kaasunkehittäjän hiilisäiliö on epätavallisen kuuma.
Hiilikerros on palanut liian ohueksi, jolloin hehku ulottuu ylä-

pinnalle saakka.

Kahdesta viimemainitusta aiheutuu hehkuvan vyöhykkeen siir-
tyminen ylöspäin

Täyttöaukon kannen tiiviste on huono.
Ilmasuutin on palanut lyhyeksi.

Kaasunkehittäjän vaippa on punahehkuinen.
Jos hehku on tuhkaluukun puolella, on luukun tiiviste huono.
Hiilet ovat lopussa tai liian suuria.
Ilmasuutin on liian kaukana arinasta.

Jos hehku on arinan puolella, on ilmasuutin liian lähellä arinaa.
Jäähdyttäjässä on yksi putki kylmänä.

Putki on noen tukkima.

Jäähdyttäjän jompikumpi pää on kuuma.
Päätykansi vuotaa.
Moottori käy epätasaisesti.
Hiilet ovat lopussa.
Lisäilman säätöventtiili on väärin asetettu.

Moottori on kovin heikko ja herkkä lisäilmansäätövivun eri
asennolle.

Hiilet ovat liian karkeita.
Putkistossa tai luukussa on vuotoja.
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Kaasusuodatin on nokinen, suodatinpussit ovat kosteita tai ter-
vaisia.

Sytytys on liian myöhäinen.

Moottorin käynnistäminen on vaikeata
Virheet ovat yleensä samoja kuin edellisessä kohdassa.
Kaasunkehittäjän alkulämmitysaika on luonnottoman pitkä.
Kaasujohdossa on suuria vastuksia, suodatin huonosti puhdis-

tettu.
Käynnistinpuhaltimen teho on huono aiheutuen joko huonosta

kosketuksesta johtoliittimissä, hiiliharjojen ja kollektorin huonosta
kunnosta (kipinöintiä) tai laakerien voitelun puutteesta.

Ilmasuutin on voinut tukkeutua jostain syystä, esim. sytytyk-
seen käytetystä trasseli- tai aspestituposta.

Moottorin teho laskee kesken ajon huomattavasti näennäisesti
ilman aihetta.

Kaasunkehittäjän hiilikerrokseen on suuttimen alle syntynyt
ontelo, holvi — hiilet ovat liian karkeita. Tällöin on syytä ohjata
auto tiellä olevien epätasaisuuksien yli, jolloin auton tärinä saa
holvin uunissa sortumaan, jolloin hetken perästä alkaa taas vilkas
kaasunmuodostus. Ellei näin tapahdu, on ilmasuuttimen ja arinan
väliin kerääntynyt kuonaa. Tällöin on uuni tyhjennettävä ja kuona
poistettava.
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VII luku

Ohjeita kaasumyrkytystapausten
varalle

Kuten jo alussa sanottiin, sisältää kaasunkehittäjässä syntyvä
kaasu n. 30 °/o hiilimonoksiidia eli häkää, joka on kovin myrkyl-
listä. Jo 0,2 % seos hengitysilmassa voi olla hengenvaarallinen, jos
henkilö on sen vaikutuksen alainen jonkin tunnin, 0,5 % seos taas
voi aiheuttaa kuoleman jo aivan lyhyessä ajassa.

On siis oltava hyvin varovaisia oleskeltaessa sellaisessa pai-
kassa,, jossa mahdollisesti voi olla häkää. Ja jos oireista päätellen
luulee saaneensa myrkytyksen, on viipymättä riennettävä raittii-
seen ilmaan ja pysyttävä siellä kunnes oireet ovat hävinneet
(kts. s. 1).

Kun kaasumyrkytyksen saaneelle henkilölle on annettava teko-
hengitystä, on tehokas ja yksinkertainen tapa (ilman apulaitteita)
K. Taskisen parantama Schäferinmenetelmä, joka selostetaan seu-
raavassa:

Potilaan asento: Potilas asetetaan vatsalleen, pää kään-
nettynä hiukan toiselle sivulle. Posken alle pannaan jotain peh-
meätä, sairaan oma käsi, lakki t.m.s. Kaulaa painavat vaateparret

irroitetaan (irtohampaat poistetaan), suu yritetään pitää auki esim.
kapulalla.

Pelastajan asento: Pelastaja asettaa oikean polvensa
maahan potilaan reisien väliin ja vasemman jalkansa koukistet-
tuna potilaan sivulle.

Hengitysliikkeet. Sisäänhengitys: Tartutaan tukevasti
potilaan hartioihin aivan kaulan molemmin puolin ja tasaisella,

rauhallisella otteella kohotetaan hänen yläruumistaan jonkinverran
maasta (laskien: yksi).
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Yläruumista pidetään kohotettuna hetken (laskien: kaksi), jonka
jälkeen se lasketaan maahan.

Kädet kuljetetaan alas selkää myöten (laskien: kolme).

Sisäänhengitystä seuraa välittömästi:
Uloshengitys: Käsivarret ojennettuina asetetaan kädet

rintakehän alaosalle alimpien kylkiluitten kohdalle, selkärangan

kahta puolta, peukalot pitkin selkärangan sivua. Nyt painetaan

rintakehää kokoon samalla hiukan työntäen käsiä ylöspäin ja siitä
sivuille kylkiluita myöten (laskien: neljä). Jotta paino olisi tar-
peeksi suuri, on pelastajan käytettävä oman ruumiinsa painoa ulos-
hengitysliikkeessä.

Liikkeitä tehdään 12 kertaa minuutissa (siis 12 kertaa: yksi—

kaksi—kolme—neljä) tasaisessa tahdissa ja ilman keskeytyksiä
mieluimmin koko ajan ääneen laskien liikkeiden täsmällisyyden
takia.

Tätä jatketaan kunnes lääkäri saapuu.
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VIII luku

Varaosaluettelo
Ka asu 11 kehittäjä:

Kaasunkehittäjä täydellisenä ilman liikkuvia
ja irroitettavia osia M-14554

Kannen osia:

Kansi M-14555 — 1

Jousi » — 2
Kannen korvakkeissa oleva tappi » — 3
Lukkovipu » — 4
Lukkovivun kiinnityskorvakkeet » — 5
Jousen » » — 6
Kannen korvakkeet » — 7
Kannen ohjaustappi » — 8
Jousen saranatappi » — 9
Jousen saranatapin aluslevy » —10
Kannen ohjaustapin ja korvakkeiden tapin

aluslevy » —11
Tappien sokkanaulat » —12

Kannen tiiviste » —13

Ensiöilmaputki:

Ulkopuolinen kiinnityslaippa M-14552 — 1

Ilmaputki » — 3
Sisäpuolinen » » — 2

Takaiskuventtiili ja läppä » — 4
Laippojen kiinnityspultit » — 5
Jousialuslevy edellisiin » — 6
Laippojen tiivisteet » — 7
Ilmaputken vastamutteri » — 9
Ilmaputken suutin » —10
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Tuhkaluukun kansi:

Kansilevy M-14553 — 1
Käsipyörä » — 2

Kannen ohjaushaarukka » — 3
Kiristyssangan pään kiinnityssilmukka » — 4
Kiristyssanka » — 5
Kiristyssangan saranatappi »

— 6
Kiinnityssilmukan saranatappi » — 7

Saranatappien aluslevyt » — 8
» sokkanaulat » — 9

Kannen tiiviste » —10
Kiristyssangan korvakkeet » —11

Arina:

Arina M-14643 — 1

Arinan alusraudat M-14548 — 2

Arinan tukiraudat ylhäällä takana »
— 3

» » » edessä »
— 4

Jäähdyttäjä:

Kannet M-14628 — 1

Putket » — 2
Laipat » — 3
Kokoojapesät » — 4

Kansien kiinnityspultit » — 5

Kansien tiiviste » — 6
» mutterien alustiiviste » — 7
» mutterien aluslevyt » — 8

Tuloputken tukirauta M-14549 — 1
Menoputken » » — 2

Etupuhdistaja:

Kansi » — 2
Säiliö M-14642 — 1

Kiristyssanka » — 3
Kiristyssangan saranakorvake » — 4

pään kiinnityssilmukka »
— 5»

Käsipyörä » — 6
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Sangan saranatappi M-14642 — 7

Kiinnityssilmukan saranatappi »
— 8

Kannen tiiviste » — 9
Saranatappien aluslevyt » —10

» sokkanaulat » —11

Käsipyörän ruuvi » —12
Kiinnityssilmukan saranakorvake » —13

Suodatin:

Tuhkasäiliö M-14562 — 1

Runko-osa täydellisenä » — 2
Käsipyörä » — 3
Ruuvikara laatikon kiinnityssilmukoineen .... »

— 4

Suodatinkehä täydellisenä ilman pussia .... M-14562/14629
Suodatinkehän tiiviste » —10
Tuhkalaatikon » » —11
Suodatinpussi » —12

Jakoventtiilipesä :

Kaasu- ja bensiinikanavien haarakappale .... M-14653 — 1
Kaasuläppä akseleineen » — 2-3
Kaasuläpän polvivipu » — 4

Kaasun ja lisäilman sekoituspesä M-14659 — 1
Lisäilmaläppä akseleineen » — 3-5
Lisäilmaläpän polvivipu » — 7

Läppien säätövivut:

Runko M-14682 — 1
Lisäilman säätövipu » — 2
Käsikaasun säätövipu » —-3
Akseli » — 4
Aluslevyt »

— 5
Mutteri » — 6
Uunien tyhjennysrauta M-14656
Lisäpolttoainesäiliö M-14687
Suodattimen harja K- 213
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