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"PUUN-VOIMA"
Puukaasuttimen hoito-ohjeita

Käynnistys.
Kun kaasutin ensikertaa otetaan käy-

täntöön tai kun se puhdistuksen jälkeen on
tyhjennetty, on säiliöön asetettava hiiliä
niin, että ne ulottuvat 10 sm kammioren-
kaitten yläpuolelle sekä tuhkaluukun kaut-
ta levitettävä, että ne täyttävät arinan ja
polttokammioh välisessä osassa vähintään
8 sm polttokammion alasuun yläpuolelle.
Tämän jälkeen lisätään puupilkkeet.

Käynnistäessä avataan imurin sulku-
läppä ja suljetaan ilmasäätö- ja kaasu-
läppä; sen jälkeen asetetaan imuri käyntiin
ja tarkistetaan ilma-aukosta, että imuri
todella imee, minkä jälkeenpetrooliin kas-
tettu asbetsitukko sytytetään ja asetetaan

ilma-aukkoon. Imun vaikutuksesta liekki
tulee kosketukseen polttokammiossa ole-
vien hiilien kanssa ja nämä alkavat heh-
kua, minkä jälkeen muutaman minuutin
kuluttua imurin poistoputkesta ulosvirtaa-
van kaasun väriä ja syttymistä tarkkaile-
malla saadaan selville koska kaasu on
'valmista.

Mainittuihin tarkoituksiin on käytettä-
vä murskattua lehtipuuhiiltä tai generaat-
torin puhdistuksesta talteenotettua hiiltä
sekä polttoaineena lehtipuupilkettä, mie-
luimmin koivupilkettä.

Jos kaasutin on ollut käytössä ja säi-
liössä on hiiltä sekä pilkkeitä, on ennen
käynnistystä hiukan kohennettava arinan
yläpuolella olevia hiiliä ja sen alapuolella
oleva tuhka poistettava, myös pilkekerros-
ta on tarkistusaukon kautta kohennettava,
mahdollisen holvautumisen poistamiseksi.

Kaasu on valmista silloin kun sen väri
on vaaleata ja melkein läpinäkyvää ja
palaa putken suulla pitkällä tasaisella pu-
nasinertävällä liekillä.

Moottoria käynnistäessä imuri pysäyte-
tään ja imurin sulkuläppä suljetaan ja
sytytys asetetaan myöhäiseksi ellei se ole
automaattinen. .Tämän jälkeen on varmistettava, että

kaikki laitteissa olevat luukut ja kannet
ovat tiiviisti suljetut.

Sen jälkeen käsikaasu avataan ja moot-

torin käynnistysnastaa painetaan ja ilmaa



säätövivusta lisäämällä haetaan sopiva il-
man ja kaasun seos ja moottori käynnis-
tyy. Jos moottorin kierrosluku kiihtyy,
niin on käsikaasua vähennettävä ja sen
jälkeen hitaasti kierroslukua nostaen huo-
lehdittava kaasun muodostuksesta.

Ajoaikana huomioitava.

Ajon aikana on moottorin kierroslukua
pidettävä mahdollisimman tasaisena, sen
vuoksi on vaihtaminen suoritettava hyvis-
sä ajoin ettei moottorin kierrosluku pääse
huomattavimmin laskemaan.

Päivittäinen hoito ja tarkastus.
Generaattorista avattava tuhkaluukku

ja hiilitilaa kohennettava, että hiiliker-
roksessa oleva tuhka valuu arinan kautta
tuhkatilaan, josta kaikki tuhka on pois-
tettava. Sen jälkeen on luukku suljettava
tiiviisti. Lauhduttajävaipassa oleva ko-
koojasäiliö on tyhjennettävä.

Jäähdyttimestä pääluukut avattava ja
putkisto harjattava jos sinne on keräyty-
nyt tuhkaa.

Esipuhdistajasta sivuluukku avattava ja
suodatinaineet huuhdottava tai uusittava.

Ajon aikana on pilkesäiliö pidettävä
mahdollisimman täysinäisenä eikä sitä
koskaan saa ajaa aivan tyhjäksi, sillä sil-
loin polttokammio vahingoittuu.

öljypuhdistimessa on öljypinnan kor-
keus tarkistettava ja öljy uudistettava jos
se on sakeata. Putkirengas-siivilä huuh-
dottava jos se on tukkeutunut.

Puhdistimista ja veden eroittajista on
ajon aikana aina sopivassa tilaisuudessa
laskettava niihin kertynyt vesi pois. Mär-
kiä pilkkeitä käytettäessä on tämä tyhjen-
täminen suoritettava useammin.

Kaasunjohtoputkistosta poistettava vesi
siinä olevien hanojen kautta.

Muista aina tarkistaa, että laitteessa
olevat luukut )a kannet ovat tiiviisti
suljetut.

Lyhyiden, noin 10—15 minuuttia kes-
täneiden pysähdyksien jälkeen lähtee
moottori käyntiin tavallisesti käynnistys-
nastaa painamalla.

5,000 km ajon jälkeen
Generaattori avattava ja polttokammio

tarkastettava ja kaikki epäpuhtaudet
poistettava sekä kaasutinlaitteiden perus-
teellinen tarkistus ja puhdistus.

Pitempien pysähdyksien jälkeen on imu-
rin hetken aikaa annettava kehittää
kaasua.

Varoitus.
Generaattorin sytyttäminen tai sen kan-

sien, luukkujen ja venttiilien avaaminen
tai tuhkan poistaminen autovajassa tai
muussa rakennuksessa tahi tulenarkojen
aineiden läheisyydessä on ehdottomasti
kielletty.

Ajon jälkeen sammutetaan moottori ta-

valliseen tapaan ja kaikki läpät suljetaan
ja kun ilmavirtaa ei ole, niin lieska kaa-
suttimessa sammuu vähitellen.
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriön päätös

sisältävä määräykset moottoriajoneuvoissa
käytettävien puu- ja hiilikaasulaitteiden
rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä.

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinä-
kuuta 1940.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriö on moottoriajoneuvoliikenteestä 30
päivänä joulukuuta 1937 annetun asetuk-
sen 63 §:n nojalla Vahvistanut seuraavat

määräykset moottoriajoneuvoissa käytet-
tävien puu- j puuhiilikaasulaitteiden ra-
kenteesta, asennuksesta ja käytöstä.

nen tahi tuhkan poistaminen autovajassa
tai muussa rakennuksessa tahi tulenarko-
jen aineiden läheisyydessä on ehdottomasti
kielletty."

4) Moottorin suojaamiseksi on kaasu-
johtoon asetettava tiheästä metallilanka-
verkosta valmistettu sulkusuodatin tai
muu vastaava laite.

Suodatinverkossa tulee olla vähintäin
21X21 lankaa cm 2 :llä langan läpimitan
ollessa vähintään 0,2 mm.

1 §•

Rakenne.

5) Käynnistystuulettimella tai komp-
ressorilla varustetussa laitteessa on kaasun-
poisto järjestettävä siten, ettei se voi va-
paasti purkautua auton konesuojuksen
alle.1) Generaattorin täyttö-, ja tarkastus-

ja puhdistusaukot on varustettava tiiviillä
kansilla tai luukuilla sekä luotettavilla
sulkulaitteilla, jotka estävät niitä itsestään
avautumasta.

2 §•

Asennus.

2) Generaattorin ilma-aukko on varus-
tettava tarkoituksenmukaisella liekkisno-
juksella.

1) Ellei generaattori ole riittävästi eris-
tetty, on se asennettava vähintään 6 cm
etäisyydelle ajoneuvon puuosista ja on tä-
mä väli yläosastaan suojattava metalli-
verkolla tai muulla tavalla siten, ettei
polttoainekappaleita tai muita helposti
syttyviä esineitä voi siihen pudota. Gene-
raattorin alaosaa lähinnä olevat puuosat
on tällöin myös suojattava rautalevyllä
peitetyllä aspestilla.

3) Generaattorin vaippaan on näky-
välle paikalle kiinnitettävä seuraavan-
sisältöinen metallikilpi:

"Generaattorin sytyttäminen tai sen
kansien, luukkujen ja venttiilien avaami-



Generaattori on eristettävä tavaratilasta
kestävällä väliseinällä tai suojakaiteella.

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

3) Täyttökantta tai luukkuja avattaes-

sa on generaattorissa oleva kaasu heti sy-
tytettävä.

4) Käynnistystuuletinta käytettäessä ei
kuljettaja eivätkä matkustajat saa oleskel-
la autossa, ellei kaasun poistoputki ole
johdettu auton katolle.

3) Käynnistystuulettimen tai kompres-
sorin varaventtiilin pois johto on johdet-
tava kuorma-autossa kuljettajahytin taak-
se, auton vasemmalle puolelle ja omnibus-
autossa sen katolle.

5) Bensiiniastioita saadaan puu- ja puu-
hiilikäyttöisellä autolla kuljettaa vain
poikkeustapauksissa asianomaisen palo-
päällystön luvalla. Muita tulenarkoja
aineita, kuten heiniä, turvepehkua tai
muuta sellaista kuljetttaessa on kuorma
sopivalla tavalla suojattava syttymiseltä.4) Kompressorikäyttöisissä laitteissa ei

kaasujohtoja, joissa voi syntyä yli 0.1

kg/cm 2 ylipaine, saa yhdistää kumiliitti-
mellä.

6) Generaattorin puhdistus- ja tarkas-
tusluukkuja ei ilman pakottavaa syytä
saa avata tiellä tai kadulla tahi muulla
yleisellä paikalla. Samoin on puhdista-
jien avaamista näillä paikoilla vältettävä.
Mikäli siihen kuitenkin on pakko ryhtyä,
on tulenvaaran välttämiseksi noudatettava
tarpeellista Varovaisuutta ja tyhjennettävä
tuhka ja noki Välittömästi auton mukana
kuljetettavaan kannelliseen peltiastiaan,
jota ei saa tyhjentää muuanne kuin veteen,

maakuoppaan tai muuhun sellaiseen paik-
kaan, missä syttymismahdollisuutta ei ole.

5) Kaasukäyttöiseksi muutetussa ajo-
neuvossa on polttoainesäiliö sijoitettava
turvalliselle etäisyydelle generaattorista.

3 §•

Käyttö.
1) Generaattorin sytyttäminen tai sen

kansien, luukkujen ja venttiilien avaami-
nen tahi tuhkan poistaminen autovajassa
tai muussa rakennuksessa tahi tulenarkojen
aineiden läheisyydessä on ehdottomasti
kielletty.

2) Auton bensiinisäiliön täyttäminen
generaattorin ollessa lämmin on kielletty.
Tämä määräys ei kuitenkaan koske enin-
tään 5 litran vetoista käynnistyspoltto-
ainesäiliöitä.

Tämä päätös tulee heti voimaan. Kui-
tenkin saadaan sitä ennen asennettuja lait-
teita käyttää korjaamalla sellaiset puut-
teellisuudet, joista voi aiheutua tulipalon
tai kaasumyrkytyksen vaara, viimeistään
syyskuun loppuun 1940 mennessä.

Ministeri K. E. Ekholm.

Hallitussihteeri Klaus Häkkänen.
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