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Puukaasuttimen käyttöohje.

Polttoaine:

Polttoaineena käytetään sopivan kokoisiksi kap-
paleiksi pienennettynä kaikkea lehtipuuta. Koi-
vusta on kuori poistettava. Kappaleet eivät saa olla
suurempia kuin että niiden suurin mitta on 4—6
cm. Polttoaineessa ei saa olla lainkaan hiekkaa
eikä muita kiinteitä epäpuhtauksia, ei liioin aivan
pieniä puukappaleita tai sahajauhoa. Mitä kui-
vempaa puu on sitä parempaa kaasua saadaan ja
sitä parempi on moottorin teho. Hyvin ilmakui-
vaa puuta voidaan käyttää, vaan keinotekoinen
kuivaus on polttoaineelle eduksi.

Kaasuttimen täyttö ja sytytys.

Ensimmäiseen täyttöön on aina ja ehdottomasti
osittain käytettävä hyvin poltettua, sopivan ko-
koisiksi kappaleiksi murskattua, mieluummin leh-
tipuuhiiltä, mitä siis puukaasuttimen käyttäjällä
aina tulee olla käytettävänään. Kehittimen täyttö-
luukusta täytetään puuhiiltä niin paljon, että hii-
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lipinta ainakin 10 cm:llä ylittää tulipesässä olevat
ilmasuuttimet. Tämän jälkeen täytetään kehitti-
meen puuta, käynnistyksen helpoittamiseksi ei
kuitenkaan ensi täytöksellä enempää kuin että
puusäiliö tulee noin puolilleen. Kehittimen ala-
osassa olevista ylemmistä tuhkaluukuista täyte-
tään myöskin tulipesän ympärille sen ahtaimman
paikan korkeudelle puuhiiltä. Tuhkaluukut ja
täyttöluukku suljetaan huolellisesti. Käyntiinpano-
tuuletin pannaan käyntiin ja sytytys tapahtuu
esim. paloöljyyn kastetulla vanutukolla kehittimen
ilma-aukon kautta.

Moottorin käyntiinpano.

Kun käyntiinpanotuuletin on toiminut s—lo5 —10
min. tarkastetaan kaasun laiatu sytyttämällä se
kaasun ulospuhaMusputikesta. Jos kaasu palaa ta-
saisella, vakavalla liekillä, on kaasun kehitys ke-
hittynyt niin pitkälle, että moottori voidaan käyn-
nistää.

Ennen käynnistystä on moottorin sytytys ase-
tettu myöhäiseksi takaisinlyönnin estämiseksi. I_-
säiimavipu asetetaan sellaiselle kohdalle, että lisä-
ilmaläppä on jonkun verran auki (kokemus osoit-
taa kussakin tapauksessa, millä kohtaa ilmavivun
tulee olla, jotta käynnistys tapahtuisi mahdollisim-
man helposti ja varmasti). Käynnistintuuletin py-
säytetään ja viipymättä sen jälkeeen käynniste-
tään moottori.
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Moottoria ei tule missään tapauksessa käynnis

tää ennen kuin kaasun kehitys on kehittynyt riit
tavan pitkälle. Joskin moottori tällaisessa tapa.uk
sessa vielä lähtisikin käyntiin, on sen tervaantu
misen vaara aina olemassa.

SG-laitteet asennettuina Fordson-traktoriin.
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Ellei käynnistys onnistu, kokeillaan ilmavivulla
toisia asentoja. Jos käynnistys kestää kauemmin,

esim. useamman minuutin, on välillä käytettävä

käynnistintuuletinta kaasun kehityksen kiihdyt-

tämiseksi.
Moottorin lähdettyä käyntiin ei kaasupoljinta

saa polkea äkkiä alas, vaan annetaan moottorin
käydä muutaman minuutin reipasta, tasaista tyh-
jänäkäyntiä ja tämän jälkeen lähdetään ajoon.

Mieluummin jo heti pienillä vaihteilla, joilla aje-
taan kauemmin kuin bentsiini- tai petroolikäytöllä,
kokeillaan ilmavivulla sen oikea asento, ts. se asen-
to, millä moottori tuntuu olevan terävimmillään.

Ajo.

Puukaasulla ajettaessa on totuttauduttava jon-

kun verran toiseen ajotapaan kuin nestemäisiä
polttoaineita käytettäessä. Moottorin kierrosluvun
ei anneta sitkeässä vedossa laskea liian alas, vaan
käytetään hyvissä ajoin pienempiä vaihteita. Tä-
ten saadaan imu kehittimessä pysymään riittävän
tasaisena ja tehokkaana ja estetään lämpötilan
aleneminen pesässä, mistä taas olisi seurauksena
kaasun huononeminen.

Tehtävät ajon jälkeen.

Ajon päättyessä koetetaan järjestää aina niin.
että polttoaine kehittimessä palaa mahdollisim-
man vähiin. Se ei kuitenkaan tällöin eikä liioin
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Ajon päätyttyä tai 10-tuntisen ajon jälkeen avataan kar-
keapuhdistajan luukut ja tyhjennetään se tuhkasta. Voi-
daan käyttää myös vesihuuhtelua. Ajon aikana kerääntyy
puhdistajaan vettä, joka poistetaan uloslaskuaukon kautta.
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Tarkastusta varten avataan hienopuhdistajan luukut noin
20 ajotunnin jälkeen. Sisällä olevat korkit huuhdellaan veden

avulla puhtaiksi.

ajon aikana saa vähentyä niin paljon, että poltto-
ainepinta laskisi ilmasuuttijmlen tasalle. Tällöin
nim. kuumenee kehitin siinä määrin, että se hyvin
helposti turmeltuu ja puun säännölliinen hiiltymi-
nen kehittimessä häiriytyy.

Heti ajon jälkeen jäähdyttäjän ja puhdistajan
vielä ollessa lämpiminä avataan näiden puhdis-
tusluukut ja puhdistetaan ne vedellä valelemalla
huolellisesti.

Kehitmtä ei missään tapauksessa täytetä ennen-
kuin seuraavan kerran ajoon lähdettäessä, sen jäl-
keen kun moottori vähällä polttoaineella on ensin
käynnistetty.
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Kehittimen huolto.

Ennen ajoon lähtöä avataan kehittimen ylem-
mät tuhkaluukut ja poistetaan sopivalla työkalulla
kehittimeen kokoutunut tuhka. Ennenkuin luukut
suljetaan ja kehitin uudelleen sytytetään, tarkas-

Kehittimen ylempien luukkujen kautta poistetaan hienompi
tuhka.

7



tetaan, että hiilikerroksen pinta on samalla kor-
keudella kuin ensi käynnistyksessä. Jos hiiltä puut-
tuu, on sitä lisättävä.

Vähintään kerran viikossa ja tarpeen mukaan
kovan ajon aikana useamminkin tyhjennetään ke-
hitin kokonaan polttoaineesta ja puhdistetaan huo-
lellisesti. Samalla tarkastetaan tulipesän kunto ja

sisävaippa. Pieninkin halkeama tai repeämä näis-
sä aiheuttaa tervaisen kaasun ja moottorin pikeen-
tymisen.

Laitteitten huolto ja hoito.
Kaasutinlaitteissa, kehittimessä, putkistossa,

jäähdyttäjässä ja puhdistajassa ei missään ta-
pauksessa saa olla pienintäkään ilmavuotoa. Ilma-
vuodot kehittimessä aiheuttavat kehittimen liialli-
sen kuumenemisen ja vuodot kaasu vaipassa kaa-
sun osittaisen täydellisen palamisen ja huonontu-
misen. Putkistossa ja puhdistajassa esiintyvät il-
mavuodot huomaa siitä, että lisäilmaa ilmavivusta
on aikaisemmasta vähennettävä. Syynä tähän
saattaa olla kyllä myöskin se, että joiko kehitin tai
putkistot ovat osittain tukkeutuneet ja kaasu ei
siis pääse vapaasti kulkemaan. Olipa syy kumpai-
nen hyvänsä, on sen aihe heti todettava ja pois-
tettava.

Kaasun kehitys saattaa häiriytyä myöskin siitä,
että polttoaine kehittimeissä on päässyt holvautu-
maan eikä valu vapaasti tulipesään. Tällöin on
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polttoainetta survottava ja kohennettava, kuiten-
kin huolellisesti varoen vikuuttamasta tulipesää tai
kehittimen sisävaippaa.

Jos kaasunjäähdytinputkisto on tukkeentunut, niin avataan
ylä- ja alaluukut ja kapealla teräsharjalla työnnetään put-

ket puhtaiksi, sekä senjälkeen huuhdellaan vedellä.
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VAROKAA! Kaasunkehittimestä nousee myrkkykaasua, äl-
kää olko tuulen alapuolella silloin kun täytätte kehitintä

polttoaineella.
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Varoitus
Puukaasu on erittäin vaarallista ja petollista

myrkkyä. Sen myrkyllinen osa, häkä, on väritöntä
ja hajutonta kaasua ja siitä syystä kaiksinkeirroin
vaarallista. Kaasun myrkyllisyyden vuoksi ei lai-
tetta koskaan ja missään tapauksessa saa sytyttää
ja käynnistää muuten kuin ulkoilmassa. Tällöin-
kin on huolellisesti varottava, ettei esim. käynnis-
tettäessä joudu hengittämään käynnistintuuletti-
men putkesta puhaltuvaa myrkkykaasua. Ajoneu-
voa ei liioin koskaan saa viedä sisälle ennenkuin
se on täysin sammunut. Varovainen käsittelijä
tyhjentää vielä sittenkin kaasun kehittimestä ja
putkistosta käyttämällä minuutin, pari käynnistin -

tuuletinta.
Avattaessa käynnin aikana polttoaineen täyttö -

luukkua tulee myöskin varoa siitä virtaavaa myr-
kyllistä kaasua. Luukkua avattaessa saattaa kuu-
ma kaasu joutuessaan ilman kanssa yhteyteen,
myöskin itsestään syttyä. Senvuoksi onkin aina
ennen kuin uutta polttoainetta ryhdytään täyttä-
mään, heitettävä kehittimeen palava tulitikku.
Tällöin syttyy kaasu ja palaa kerran hulmahtaen.
Sen jälkeen voidaan polttoainetta vaaratta täyttää.
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