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KlliC
Traktori-Puukaasuttajan
HOITO- JA KÄYTTÖOHJEET.

Alkulause.

Nykyisen polttoainepulan takia on traktorin omis-
tajienkin korvattava nestemäinen polttoaine kotoisella
puulla ja puuhiilellä, jos mieli saada traktorinsa kylvö-
jä kyntötöihin. Tämän ymmärtäen olemmekin laske-
neet kauppaan Kiho-merkkisen puukaasugeneraattorin.
Kaasutinlaite on rakennettu mahdollisimman yksinker-
taiseksi ja helppohoitoiseksi sekä samalla vankkaraken-
teiseksi, mikä seikka on tärkeä traktorissa, joka joutuu
suurien rasitusten alaiseksi. Seuraavassa selostus kaasu-
tinlaitteesta ja sen hoidosta.

Kaasutinlaitteen pääosat ovat:
1) Generaattori.
2) Esipuhdistaja.
3) Jäähdyttäjä.
4) Lastupuhdistaja ja sulkusuodatin.
5) Käynnistintuuletin.
6) Ilmansäätöventtiili.
7) Vaihtoventtiili.
Kaasu-generaattorissa on huomattavissa neljä eri

vyöhykettä, nimittäin:
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Kaasun kulku.
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Lämpenemis- eli kuivumisvyöhyke, jossa polttoai-
neessa ollut kosteus haihtuu, hiiltymisvyöhyke, jossa
tapahtuu puun hiiltyminen, palamisvyöhyke, jossa tapah-
tuu tervan, tärpätin, etikka- y.m. happojen eroittuminen
ja jossa hiili palaa ja muodostaa CO2 (hiilidioksiidia),
sekä pelkisfymisvyöhyke, jossa CO2 kaasu muuttuu
moottorille kelpaavaksi CO hiilioksiidikaasuksi, ja jossa
myöskin terva ja muut haitalliset aineet palavat ja ha-
joavat alkuaineihinsa.

Generaattorin puusäiliöön mahtuu puupilkettä noin
3 hl., joten keskiraskasta ajoa voi yhdellä täytöllä suo-
rittaa noin 4—5 tuntia.

Imuaukon kautta virtaava ilma etulämmittyy n.s.
etulämmityskanavassa, josta se virtaa 10 suuttimen
kautta pesän yläosaan ja saa aikaan voimakkaan pala-
misen, kehittäen pesässä kuumuutta noin 1400—1600° C,
joka määrä jo kykenee täydellisesti polttamaan kaikki
moottorille haitalliset aineet.

Generaattorissa muodostunut kaasu johdetaan put-
kea pitkin ensinnä esipuhdistajaan, jossa kaikki kar-
keammat tuhka- ja hiilihiukkaset eroittuvat siitä. Esi-
puhdistajasta kaasu johdetaan jäähdyttäjään, jossa myös-
kin tapahtuu kaasussa olevan vesihöyryn tiivistyminen
vedeksi, mistä se lasketaan ulos. Tässä laitteessa kaasu
jäähtyy moottorille sopivaan lämpötilaan, joka on noin
20° C, jos kaasun lämpö 20° asemesta olisi 60°, saisi
moottori sitä noin 10 % vähemmän ja siis antaisi vas-
taavasti vähemmän voimaa.

Jäähdyttämästä kaasu kulkee lastupuhdistajaan, joka
on sijoitettu entisen petrolisäiliön paikalle. Täällä tapah-
tuu kaasussa lopullinen ja täydellinen puhdistus, sillä
se vesihöyry, joka ei vielä ole jäähdyttäjässä tiivistynyt,



tekee sen lastupuhdistajassa kostuttaen lastut ja siitä
johtuu, että kaikki hienoinkin hiilen ja tuhkan tomu
helposti tarttuu kosteihin lastuihin, eikä kulkeudu
moottoriin.

Lastupuhdistajasta kaasu johdetaan vaihtoventtiilin
kautta moottorin imuputkistoon ja sieltä sylintereihin.

Kiho generaattori on helppohoitoinen ja hyvä pal-
velija, jos vain seuraa kahta ohjetta, jotka ovat:

1) Käytä aina hyvää ja kuivaa polttoainetta.
2) Puhdista laite huolellisesti.

Polttoaine.

Kuorittu koivupilke on parasta polttoainetta, mutta
voi käyttää myös muitakin lehtipuun pilkkeitä. Kui-
tenkin on aina pilkepuut kuorittava täysin puhtaiksi,
sillä kuoresta muodostuu sen palaessa moottorille vaa-
rallista tervaa ja pikeä. Pilkkeiden suuruus saa olla
6X4X4 cm. ja kosteus ei saa nousta yli 20 %, sillä
polttoaine, jossa on kosteus 25 % tai sen yli, erittää vettä
jo niin suuren määrän, että polttovyöhykkeen lämpö las-
kee alle 1400° ja seurauksena on moottorin tervaantu-
minen. Ei myöskään liian pientä pilkettä ja puutikkuja
ole hyvä laittaa generaattoriin, sillä näistä muodostuu
vain tuhkaa, joka vaikeuttaa kaasun kulkua pelkisty-
misvyöhykkeen läpi.

Päivittäinen puhdistus.

Jokaisen päiväkäytön jälkeen on kaasutinlaite puh-
distettava, jotta se olisi valmis seuraavan päivän palve-
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tettua.

Tuhkan poisto (N.-o 3). N,o 2 on hiililuukku
ja Nio 1 syfyfysaukko.
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luksiin eikä saattaisi hoitajaansa huonon ajajan kirjoi-
hin lakkoilemalla kesken työajan.

Ajon loputtua on siis suoritettava joka ilta seu-
raava puhdistus: Generaattorin täyttöaukon kautta on
kohennushangolla lyötävä hiilet alas, jotta pesään ker-
tynyt tuhka valuisi läpi arinan tuhkatilaan. Tämä on
kuitenkin suoritettava varovasti, ettei kohennushangon
pää särkisi valettua pesää tai arinaa. Tämän jälkeen
on tuhkaluukun kautta poistettava tuhka ja hiililuu-
kusta vielä lisäksi kohennettava, että arinan päälle mah-
dollisesti jäänyt tuhka valuisi tuhkatilaan ja tulisi pois-



Lastu puhdistajan puhdistus.

Koska lastupuhdistaja on tärkein näistä puhdista-
jista, on myöskin sen hoitoon kiinnitettävä vastaavasti
huomiota ja suoritettava sen puhdistus erikoisella huo-
lella. Paras tapa on suorittaa se seuraavasti: Kansi
aukaistaan ja kiinnikemutteri sekä ensimmäinen seula
irroitetaan, nyt vedetään lastupuhdistajaryhmä ulos noin
puoliväliin, jonka jälkeen ensimmäinen täyte irroitetaan
ja tämän jälkeen voidaan jälelläoleva osa kokonaan
vetää ulos. Siivilät puhdistetaan ja puulastut ravistel-
laan puhtaiksi ja jos ovat kosteita asetetaan kuivumaan
seuraavan päivän käyttöä varten. Kuitenkin jos lastut
ovat likaantuneet liiaksi, on ne vaihdettava uusiin.

Puhdistajan täytteenä on käytettävä tehdastuot-
teista puulastua, karkeusarvo 0. Yhteen täyttöön me-
nee lastua noin 1,5 kg. kuivaa painoa.

Lastupuhdistaja ulosvedeffynä. N.o 7
osoittaa puhdistajassa olevia seuloja,

joita on 4 kpl.
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Jäähdyttäjän puhdistus.

Jäähdyttäjän alaosan
puhdistus.
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Jäähdyttäjän alaosassa oleva vesihana on avattava
veden ulospääsyä varten, ja lisäksi on alapäässä oleva
luukku irroitettava, jotta sinne mahdollisesti kertyneet
hiili- ja tuhkahiukkaset tulisivat poistettua.

Jäähdyttäjän yläosan

puhdistus.



Sulkusuodattimen puhdistus.

Sulkusuodatin on asennettu laatupuhdistajasta imu-
putkistoon johtavaan kaasuputkeen. Sulkusuodattimen
verkkolieriö poistetaan kotelosta avaamalla kannessa
oleva siipimutteri. Verkkolieriö on puhdistettava joka
päivä käytön jälkeen joko pehmeällä harjalla tai pet-
roolin kostutetulla rätillä. Pesun jälkeen annetaan lieriö
kuivua. Lieriötä paikoilleen asetettaissa on tarkattava,
että kannessa oleva tiiviste on virheetön.

Sulkusuodatin fn,o 4) ulosvedeffynä. N.-o son
ilmanpuhdisfaja ja N:0 6 käynnisfinimuri.
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Esipuhdistajan puhdistus.

Esipuhdistajan levykkö ulosvedeffynä.

Viikottainen tarkastus
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Avamalla esipuhdistajan kansi voidaan vetämällä
poistaa siellä oleva levykkö, joka ulostullessaan poistaa
sinne kertyneen hiilen ja tuhkan. Tämän lisäksi on
vielä mukana seuraavalla teräsharjalla harjattava esi-
puhdistaja sisältä, jotta saataisiin kaikki hiili- ja tuhka-
tomu täysin poistettua.

Jokaisen 60:najotunnin jälkeen on kaasutinlaitteessa
toimitettava perusteellinen tarkastus ja puhdistus, jol-
loin generaattori on kokonaan tyhjennettävä polttoai-
neesta. Kuitenkaan ei saa heittää hukkaan sieltä pois-
tettuja hiiliä, vaan on säilytettävä vastaista tarvetta
varten. Samalla on tarkastettava, että kaikki kansi- ja
muiden luukkujen tiivisteet ovat vielä käyttökelpoisia,
muussa tapauksessa ne on uusittava.

Jäähdyttäjä vaatii myös joka viikkoisen perusteelli-
sen puhdistuksen, jolloin on teräsharjalla harjattava



sen kaikki putket ja alaluukusta poistettava sinne valu-
nut noki ja tuhkamassa.

Esipuhdistaja ja lastupuhdistaja puhdistetaan kuten
tavallisesti, kuitenkin on näidenkin kansitiivisteet tar-
kastettava ja kuluneet vaihdettava uuteen.

Ensi täyttö.

Jos generaattori on uusi taikka tyhjennetty puhdis-
tusta varten, on se täytettävä seuraavalla tavalla:

Generaattorin tulipesä täytetään hyvällä 4X4X4 cm.
suuruisella hiilellä „alin puuraja" kilven korkeudelle,
jonka jälkeen polttoainesäiliö täytetään uunikuivalla
puupilkkeellä. Muulloin generaattoriin lisätään vain
puupilkettä, mikä voidaan toimittaa moottorin käydes-
säkin. Huom.l Ei koskaan saa ajaa generaattoria
„alin puuraja" kilpeä tyhjemmäksi, sillä tästä generaat-
tori vioittuu.

Generaattorin sytytys.

Mukana seuraavaan sytytyskaukaloon asetetaan
petrooliin kastettu asbestisydän tai trasselitukko, joka
sytytetään ja kaukalo asetetaan sytytysaukon päälle.
Tätä ennen on tarkattava, että imurin läppä on auki ja
vaihtoventtiili sekä puukaasun ilmansäätöläppä kiinni.
Välittömästi tämän jälkeen aletaan pyörittää käynnistin-
imuria noin 60 minuuttikierroksen nopeudella, jolloin
ilma alkaa virrata sytytysaukosta suuttimien kautta tuli-
pesään sekä imee sytytyskaukalosta liekin mukanaan,
joka sytyttää polttoaineen.

Tätä on jatkettava vähintäin 5 minuuttia, eli niin
kauan kunnes imurin poistoputkesta virtaava kaasu
sytytettynä palaa jatkuvasti, pysyen liekki lähellä put-
ken suuta. Tämä on merkki siitä, että kaasu on jo
kelpaavaa ja moottori voidaan käynnistää.
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Moottorin käynnistys.

AJO.
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Imurin venttiili suljetaan ja vaihtoventtiili avataan
sekä tarkataan, että ilmansäätölaite on suljettu. Nyt
nostetaan käynnistinkammesta muutamia kertoja, jonka
jälkeen puukaasun ilmansäätövipu siirretään noin kol-
masosa aukeamismäärästään ja kaasun säätövipu asete-
taan samalle korkeudelle sekä käynnistinkammesta
väännetään kunnes moottori käynnistyy. Helpommin
voi kuitenkin käynnistää bensiiniä apuna käyttäen ja
on silloin meneteltävä seuraavasti:

Vaihtoventtiilin pitää silloin olla kiinni ja nyt käyn-
nistetään moottori kuten tavallisesti. Kuitenkaan ei saa
käynnistinkammesta pyörittää ympäri vaan ainoastaan
nostaa puoli kierrosta, koska puristusta on koroitettu
ja takaisinlyöntivaara on paljon suurempi kuin aikai-
semmin.

Bensiinikäynnistä siirrytään puukaasukäyttöön seu-
raavalla tavalla:

Ilmansäätövipu ja käsikaasu siirretään noin kolmas
osa aukeamismäärästään ja vaihtoventtiili käännetään
auki asentoon, sekä samalla suljetaan bensiini-ilman-
säätöläppä (entinen ryyppy). Jos moottorin käynti on
ontuvaa voidaan sitä parantaa muuttamalla ilmansäätö-
läpän asentoa.

Moottorin käydessä puukaasulla on alussa kierros-
lukua pidettävä melko alhaisena, sillä generaattori ke-
hittää aluksi kaasua siksi vähän, ettei se riitä moottorin
täyttä tehoa varten.

Traktorin käydessä puukaasulla ei heti saa lähteä
ajamaan, vaan on annettava moottorin käydä jonkun
aikaa paikallaan, jotta palava hiilikerros ehtii muodos-



tua mahdollisimman suureksi ja lämpö pesässä nousta
normaaliseksi, joten tervavaaraa ei ole moottorille. On
muistettava, että vasta 20—25 minuutin kuluttua käyn-
nistyksestä pystyy generaattori antamaan täyden kaasu-
määrän.

Ajon aikana on ilmansäätövivun asentoa jonkin
verran muutettava, riippuen kuormituksesta.

Generaattorissa ilmeneviävikoja
ja niiden korjaukset.

Pifkä alkulämmitysaika.
1) Generaattorin huono puhdistus.
2) Kostea polttoaine.
3) Lastupuhdistajan liian tiukka täyttö
4) Polttoaine holvaantunut.

Mooffori ei sytytä.

1) Kaasua ei ole kehittynyt tarpeeksi.
2) Kaasun ja ilman seos ei ole sopiva

Mooffori sytyttää mutta sammuu heti.
1) Liian kova kierrosnopeus, kaasu loppuu.
2) Kaasun kokoomus vaihtelee, kunnes kaasutin

on saavuttanut oikean lämpötilan.

Moottorin teho alenee ajon aikana.
1) Kaasuttimen ilmanvastus on lisääntynyt.
2) Vuoto kaasutinlaitteessa.
3) Polttoaine ei putoa tasaisesti alas.

Mooffori pysähtyy äkkiä.
1) Sulkusuodatin on tukkeentunut.
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Polttoainesäiliö kuumenee liikaa.
1) Täyttöaukko on epätiivis.
2) Polttoaine on loppumassa.

kien venttiilien asento).
2) Putket tukkeentuneet.
3) Tuulettimen pyörijän siivet rikki.

syt tulipesään.

myrkytyksen tapahtumista. Sen vuoksi:

sään muussakaan huoneessa.
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Syfyfysaineen liekki ei imeydy ilma-aukon suulta fulipesään.
1) Vaihtoventtiili ei ole kiinni (tarkasta siis kaik-

Tuulettimen ulos puhaltama kaasu palaa kovasti savuten.
1) Jostakin tulee laitteeseen lisäilmaa.
2) Hiilikerros palanut loppuun, joten puu on pääs-

Kaasutti mien käyttö määräykset.

Hiilioksiidi — häkä — on erittäin myrkyllistä
kaasua. Muutaman tunnin oleskelu huoneessa, jonka
ilmassa on vain 0,2 % hiilioksiidia, saattaa olla hengen-
vaarallista, ja jos hiilioksiidipitoisuus on 0,3 %, saattaa

kuolema seurata jo muutamien minuuttien kuluttua.
Hiilioksiidi on hajutonta ja mautonta sekä väri-

töntä, joten sen olemassa oloa ei voida huomata ennen

Generaattoria ei saa sytyttää autotallissa eikä mis-

Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luuk-
kujen ja venttiilien avaaminen tai tuhkan poistaminen



vajassa tai muussa rakennuksessa taikka tulenarkojen
aineiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Täyttöaukon kantta tai luukkuja avattaessa on ge-
neraattorissa oleva kaasu heti sytytettävä.

Huolehtikaa, ettei kukaan ole kaasun poistoputken
läheisyydessä sytytyksen aikana.

Muistakaa, että hiilioksiidi on kaasu, johon ei voida
„tottua".

Myrkytyksen ensimmäiset oireet: päänkivistys,
pahoinvointi, huimaus, jota seuraa raukeus, väsymys ja
sen jälkeen liikuntakyvyttömyys: jäsenet herpaantuvat
ja sitten seuraa tajuttomuus.

Heti ensimmäisten oireiden ilmestyttyä on potilaan
mentävä, tai jos hän ei enää siihen kykene, on hänet
vietävä raittiiseen ulkoilmaan. Jos potilas on menettä-
nyt tajuntansa, on hänelle annettava raittiissa ulkoil-
massa kiireellisesti tekohengitystä ja turvauduttava vii-
vyttelemättä lääkärin apuun.
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