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PUUKAASUTIN on laite, jossa tavallinen ilmakuiva puu hiljalleen kytemällä muodostuu polttokaasuksi. Tätä kaasua käytetään bensiinin tai petroolin asemasta moottorin polttoaineena ja näin voidaan säästää 70—90 % polttoainekustannuksista.
PUUKAASUTINTA voidaan käyttää kaikissa kuorma-autoissa, traktoreissa, linja-autoissa, venemoottoreissa, paikallismoottoreissa y.m., joissa on sähkösytytys .

PUUKAASUTTIMEN hoito on yksinkertaista ja jokainen moottorimies perehtyy siihen muutamassa
hetkessä.
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PUUKAASUTIN ei ole tulenvaarallinen. Sen räjähtäminen on myös mahdotonta.
PUUKAASU ei sisällä moottoria syövyttäviä aineita eikä nokea moottoria enempää kuin bensiini
tai petroolikaan.
PUUKAASUTINLAITTEESEEN kuuluu
Puukaasutin eli generaattori.
Kaasunpuhdistimet eli jäähdyttimet.
Öljy suodatin.
Käynnistystuuletin, sähkö- tai käsivoimalle.
Säätöventtiilit.
Tarvittavat putkijohdot ja johdonosat.

A. KÄYNNISTYS
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

Kun puukaasutinlaite on asennettu (bensiinikaasutin jätetään paikoilleen) ja sytytys säädetty
noin 15—25 % aikaisemmaksi, suoritetaan ensimmäinen käynnistys seuraavasti:
1) Puukaasuttimen alaosa täytetään hyvillä, hehkuvilla lehtipuu hiilillä puuntäyttöaukon (1) ja hiilenkohennusluukkujen (11) kautta niin korkealle,
että hiilikerros on lieriön (7) alareunan yläpuolella
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vähintäin 5 cm, sekä lisäksi sisäpuolelta puuhiilillä aina lieriömäisen säiliön (14) alareunaan asti.
Voidaan myös käyttää tavallisia puuhiiliä tai
puukaasuttimista otettuja hiiliä, eikä niitä tarvitse tällöin sytyttää ennen täyttöä.
2) Hiilikerroksen yläpuolella oleva tyhjä tila täytetään puuntäyttöaukon (1) kautta pilkotuilla puilla
(pilkkeet enintään nyrkin kokoisia).
3) Hiilenkohennusluukut (11) suljetaan huolellisesti
ja ilmatiiviisti, samoin myös puuntäyttöaukko
(1), jonka luukkua on ennen lopullista sulkemista
kierrettävä paikoillaan muutama kerta edestakaisin hyvän tiiveyden saavuttamiseksi.
4) Ilmaventtiili (13) avataan painamalla sitä sisäänpäin ja samalla kiertämällä sitä % kierrosta, eli
siksi, kunnes se jää avoimeen (sisempään) asentoon.

Moottorin kuristusläppä (20) suljetaan ja sekoitusventtiili (21) avataan kokonaan.
6) Mikäli kaasuttimen alaosaa täytettäessä hiilet
eivät ole olleet hehkuvia avataan sytytysluukku
(5) ja sen aukosta työnnetään kaasuttimeen bensiinissä tai petroolissa kastettu trasselitukko,
joka sytytetään palamaan.
7) Käynnistystuuletin, (18) joka on joko sähköllä tai
5)
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käsivoimalla käyvä, pannaan käyntiin.
Öljysuodattimen kautta imeytynyt kaasu on valmista
3 —7 minuutin kuluttua, josta seikasta saa varmuuden sytyttämällä tulitikulla ilma-aukosta (22)
virtaavan kaasun. Kun kaasu on täysin valmista
ja käyttökelpoista, palaa se värittömällä, sinisellä tai joskus hieman punertavalla liekillä.
8) Kun kaasu on todettu valmiiksi, pysäytetään
käynnistystuuletin, sekoitusventtiilin (21) aukkoa pienennetään jonkun verran ja moottori
käynnistetään bensiinillä. Tämän jälkeen siirrytään nopeasti kaasun käyttöön samanaikaisesti
säätäen ilmantuloa sekoitusventtiilin (21) avulla,
kunnes moottori käy kokonaan puukaasulla.
MOOTTORIN NORMAALIKÄYNNISTYS:

a)
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Generaattori on kylmä.
Hiilenkohennusluukkujen (11) kautta kohennetaan
hiilet perusteellisesti, hiilikerroksen paksuus tarkastetaan, jolloin liiat hiilet voidaan poistaa ja
ottaa talteen käytettäviksi myöhemmin hiilikerroksen mahdollisesti ohennuttua. Hiilikerros tasoitetaan (kuten jo edellä mainittiin, tulee lieriön
(7) alareunan jäädä vähintäin 5 cm. paksun
hiilikerroksen alle) ja sen jälkeen suljetaan hiilen-

kohennusluukut. Tämän jälkeen menetellään siten, kuin edellä kohdissa 4—B on mainittu. Jos
puukaasutin aikaisemmin on ollut ainoastaan
lyhyehkön ajan käynnissä, ei hiiliä tarvitse kohentaa, mutta sitävastoin on ennen sytyttämistä
pyöräytettävä käynnistystuuletinta (18) muutama
kierros tai saa sähkötuuletin käydä muutamia
sekunteja, jotta puukaasuttimessa mahdollisesti
olevat kaasun jäännökset saataisiin poistetuiksi.
Puita lisättäessä on huomattava, että puukaasutinta avattaessa puuntäyttöluukusta virtaava
neste on voimakkaasti syövyttävää.
Kaasu on käyttökelpoista 3 —5 minuutin kuluttua sytyttämisen jälkeen ja sen laadun koettaminen ennen käynnistystä on nyt tarpeetonta.
b)

Generaattori on lämmin.
Jos moottori on joutunut seisomaan vain muutaman minuutin, avataan ilmaventtiili (13) ja moottori käynnistetään bensiinillä. Sen jälkeen voidaan ilman muuta siirtyä puukaasukäyttöön
siten kuin edellä on esitetty. Jos taas moottori
on seissyt hieman kauemmin, aina 2—3 tuntiin
asti, voidaan joko kiertämällä käynnistintuuletinta tai antamalla sähkötuulettimen käydä muu-
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tamia minuutteja tai myös käyttämällä moottoria vuoroin bensiinillä, vuoroin kaasulla, saada
hetken kuluttua kaasunmuodostuminen normaaliksi.

B. KÄYTTÖOHJEITA
Kun ilmaventtiili (13) on avattu ja moottori käynnistetty, säädetään moottorin tarvitsema ilmamäärä
sekoitusventtiilin (21) avulla kunnes venttiilin paras
asento löydetään. Edullisinta on päästää sekoitukseen runsaasti ilmaa. Kun ilman määrä kaasuseoksessa on saatu vakiinnutetuksi, ei tavallisesti enää
ole tarpeen, varsinkaan pitkähkön käytön aikana,
muuttaa sekoitusventtiilin (21) säätöä.
Kun kuormituksen vaihtelut ovat hyvin suuret on
kuitenkin silloin tällöin tarpeen muuttaa kaasun ja
ilman suhdetta sekoitusventtiilin (21) säätöä muuttamalla. Tähän oppii nopeasti ajotottumuksen kasvaessa. Esimerkin vuoksi voi mainita, että alamäessä
ei pidä moottoria kytkeä vapaaksi ja että pitkähkössä
myötämäessä on ilmantulo joko pienennettävä tai
kokonaan suljettava jottei kaasunkehitys hidastuisi
tai kokonaan pysähtyisi.
On vielä huomattava, että puukaasua käyttävissä
autoissa vaihtaminen on suoritettava tarpeeksi aikai-
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sin, jottei moottorin kierrosluku pääsisi laskemaan ja
kaasunkehitys siten hidastumaan.
Tärkeä, ehdottomasti noudatettava seikka on,
ettei puukaasutinta koskaan saa käyttää tyhjäksi,
vaan puita on hyvissä ajoin lisättävä. Yksi puukaasuttimentäysi riittää kuormituksesta riippuen noin
1 a 2 tunniksi.
Easketaan, että autossa, jossa on
Otso B-mallinen kaasutin, yksi täyttö riittää 60—70

km ja
Otso C-mallinen kaasutin, yksi täyttö riittää 80—90
km pituisen matkan ajoon.
Puitten lisääminen voi tapahtua moottorin käydessä tyhjiltään. Paikallis- ja venemoottoreitten puukaasuttimissa, joiden täyttämisen tulee voida tapahtua moottorin käydessä täysin kuormitettuna, on
käytettävä erikoista valmistamaamme täyttölaitetta.
Ilmakuiva lehtipuu (mieluimmin mahdollisimman
tuoheton koivu) nyrkinkokoisina tai pienempinäkin
pilkkeinä soveltuu parhaiten käytettäväksi puukaasuttimessa. Havupuu, josta ei muodostu tarpeeksi
hiiltä ja josta jää liian paljon tuhkaa, ei yksinään sovellu polttoaineeksi. N. s. rullapuut vaikkakin ne
usein ovat liian kuivia, ovat sopivia ja tarkoituksenmukaisia, mutta koska ne alkuperäisessä muodossaan
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tilaaottavia, on ne pilkottava niin pieniksi,
etteivät ne estä puitten painumista alas käynnin
aikana, josta johtuisi kaasunmuodostuksessa keskeytys. Mikäli kaasu on heikkoa ja syytä on otaksua
tämän johtuvan liian kuivista puista, voidaan kaasuttimeen puitten päälle kaataa 2—4 litraa vettä,
jolloin kaasusta tulee parempaa ja voimakkaampaa.
Kun moottori pysäytetään, suljetaan kaasuttimen
ilmaventtiili (13) kiertämällä sitä % kierrosta oikealle
tai vasemmalle, jonka jälkeen sytytys katkaistaan.
ovat liian

C.

HOITO-OHJEITA

1) Kun on ajettu noin 350—400 km (vastaa 10—15
tunnin käyntiaikaa), tai ainakin kerran viikossa
on kaasunjäähdyttimet (16) puhdistettava. Tämä
tapahtuu siten, että jäähdyttimenkannet (17)
avataan ja jäähdyttimissä olevat puhdistuslevyt
vedetään ulos, jonka jälkeen ne puhdistetaan,
sopivimmin vedellä huuhtomalla.
Jäähdytinputket ja niiden välillä olevat yhdysputket puhdistetaan, jonka jälkeen puhdistuslevyt työnnetään paikoilleen ja jäähdyttimenkannet (17) suljetaan huolellisesti.
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Kun on ajettu noin 1000 km, (vastaava käyntiaika 30—50 tuntia), taikka ainakin kaksi kertaa
kuukaudessa on tuhkaluukku (8) avattava ja
tuhka poistettava, jonka jälkeen luukku jälleen
suljetaan huolellisesti.
3) Kun on ajettu 800 —1000 km on öljysuodattimen (23) öljy tarkastettava. Jos öljy on käynyt
paksuksi lentävästä tuhasta, tyhj ennetään likaantunut öljy pohjahanasta (24) ja öljysuodatin
huuhdellaan puhtaaksi vedellä. On käytettävä
ohutta öljyä. Moottorij alustan käytetty öljy
kelpaa myös. Öljy, jota menee suodattimen täyttöön 9—9 Y 2litraa, täytetään suodattimen sivussa
olevan putkenmutkan (25) kautta. Öljynpinta tulpan alapään tasalla. Koska kaasusta kokoontuu
myös vettä öljyyn, on pohjahanasta (24) laskettava
joka aamu ennen käynnistystä ulos vettä kunnes
siitä tulee puhdasta öljyä, jolloin hana suljetaan.
2000 a 3000 km ajon jälkeen otetaan putkisuodattimet ulos suorakaiteen muotoisesta sivuluukusta (26). Putkisuodattimet huuhdellaan petroolissa tai kiehuvan kuumassa vedessä ja asetetaan jälleen paikoilleen.
4) Kierteillä varustettujen kaasuttimen ja jäähdyt
timien kansien ja luukkujen kierreosien tiivistä-

2)

-
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miseksi on kierteitä silloin tällöin voideltava grafiitin ja vaseliinin tai grafiitin ja C-öljyn sekoituksella. Mikäli luukuissa on tiivisteet, on aina
pidettävä silmällä, että ne ovat kunnossa.
HUOM. Pitäkää huolta siitä ettei ilmaa pääse
vuotamaan puukaasuttimen hiilenkohennusluukkujen eikä tuhkaluukun tai jäähdyttimien kansien raoista.
5)

Katsokaa, ettei puukaasuttimen ja korin väliin
pääse kerääntymään puupalasia, trasselia tai
muuta, joka kaasuttimen lämmön johdosta alkaisi
kyteä.

6) Käynnistystuulettimen (käsivoimalla toimivan)
voiteluun käytetään A-öljyä, jota tiputetaan tuulettimen voiteluaukkoon (19). Vaseliinikuppeihin
lisätään vaseliinia tarpeen mukaan, laitetta päivittäin käytettäessä ainakin kerran viikossa. Sähköllä
toimiva tuuletin voidellaan tiputtamalla kerta
viikossa muutamia tippoja öljyä voitelureikään.
7) Säätö venttiilien (20 ja 21) voiteluun käytetään Aöljyä, jota tiputetaan voitelureikiin silloin tällöin.
8)
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Talvisaikaan on huomattava:
a) Kaasuputki kaasunjäähdyttimen ja moottorin
välillä on eristettävä lämpöä huonosti johta-

valla aineella, esim. villakankaalla, jottei kaasun kosteudesta syntyisi putkea tukkivaa
huurretta.
b) Koska puukaasu ei kuumenna moottoria
samassa määrin kuin bensiini, on moottorijäähdyttimeen kiinnitettävä erikoista huomiota jäätymisen välttämiseksi.

D.

PUUKAASUTTIMEN

HAJOITTA-

MINEN JA KOKOAMINEN
a)

Generaattorin hajoittaminen.

Tuhkaluukku (8) avataan, arinarauta (rosti) (9)
ja tuhka sekä mahdolliset puupalaset
eroitetaan toisistaan, jonka jälkeen hiilet seulotaan
ja pannaan säilöön kuivaan paikkaan.
Kun kolme pyöreätä levyä (12) sekä sytytysluukku
(5) on otettu irti, kierretään jokaisen ilma-aukon kohdalla oleva rengas (A kuvio 2) auki avaimella (B).
Sitten asetetaan holkinirroitin (D kuvio 3) paikoilleen ja kun se on oikeassa asennossa (kts. kuvio 4)
otetaan holkit (C) ulos vivun (E) avulla (kuvio 5).
Luukun (15) mutterit irroitetaan ja kaasutin asetetaan makaavaan asentoon, jolloin sisemmän lieriön
irroittaminen on helppo suorittaa.
otetaan ulos

11

Ilmavaipan (4) irroittamiseksi poistetaan ruuvit,
jotka pitävät sitä paikoillaan, jonka jälkeen ilmavaippa voidaan avata saumoistaan ja ottaa irti. Näin
on puukaasutin hajoitettu. Ennenkuin työ aloitetaan, on huomattava, että luukun (15) ja sisemmän
lieriön (14) asento lieriöön (3) nähden tarkoin merkitään, jotta kokoonpano voisi tapahtua oikein. Samoin on kaikki suutimet ja niiden osat merkittävä,
esim. piirtopuikolla.
b)

Generaattorin kokoaminen.
Ennen kaasuttimen kokoamista on kaikki osat puhdistettava huolellisesti. Sitten työnnetään lieriö (14)
paikoilleen samalla tarkaten, että se tulee oikeaan
asentoon lieriöön (3) nähden, t. s. että tehdyt merkit
ehdottomasti käyvät yhteen. Eaippatiiviste (2) pannaan paikoilleen senj aikeen, kun se on voideltu grafiitin ja vaseliinin tai grafiitin ja A-öljyn sekoituksella. Jos tiiviste kaasutinta hajoitettaessa on vioittunut, on parasta tehdä uusi 2 mm asbestipahvista.
Lieriö (14) kiinnitetään paikoilleen muutamalla mutteriruuvilla. Senjälkeen sovitetaan holkit (C) paikoilleen, niiden laipat voidellaan ohuelti grafiitilla
ja A-öljyllä. Holkit eivät mitenkään saa puolelta tai
toiselta olla ahtaalla, vaan niiden tulee sopia paikoil-
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leen aivan kevyesti ja helposti. Sitten ruuvataan
kiinnitysrenkaat (A) paikoilleen avaimen (B) avulla,
mutta ei liian kireälle. On tarkoin huomattava, että
avain pysyy hyvin paikoillaan renkaan urissa, niin
ettei se pääse vahingoittamaan rengasta mahdollisesti
paikoiltaan luiskahtaessaan. Kun ilma-aukot ovat
paikoillaan, kierretään kaikki sisempää lieriötä ylempään laippaan yhdistävät pultit kiinni.
Levyt (12) ja sytytysluukku (5) kierretään paikoilleen, jonka jälkeen ryhdytään asentamaan paikoilleen ilmavaippaa. Tässä on pidettävä huolta, ettei
synny minkäänlaisia ilmavuotoja. Jcs vanha tiiviste
on vioittunut, on tehtävä uusi ja asetettava se paikoilleen mitä huolellisimmin.
Jos ilmaventtiili (13) on irroitettu ilmavaipasta,
kiinnitetään se jälleen paikoilleen ja tiivistetään hyvin. Venttiilien tiiviste on myös tarkastettava. Lopuksi pannaan alhaalta paikoilleen arinarauta (rosti)
(9) ja sen tulee sopia hyvin asemaansa. Tuhkaluukku
(8) kierretään paikoilleen ja hiilet sijoitetaan kaasuttimeen. Hiilikerroksen tulee olla lieriön (7) alareunan
yläpuolella ainakin 5 cm. paksu. Puukaasutin on
tämän jälkeen jälleen valmis otettavaksi käytäntöön.
Siinä tapauksessa, että puukaasuttimessa syystä tai
toisesta olisi suoritettava korjauksia, on viisainta
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MEIDÄN PUOLEEMME
ohjeitten saamiseksi. Huomautamme, että kaasuttimen valmistuksessa käyttämämme ruostumattoman
ja tulenkestävän levyn uuttaminen on erittäin vaikeata ja että siihen pystyvät vain erikoisesti tehtävään
koulutetut uuttajat. Me emme senvuoksi vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka ovat johtuneet muiden
kuin meidän valtuuttamiemme korjauspajojen suorittamista korjauksista.
VIIPYMÄTTÄ KÄÄNTYÄ

E.

JÄÄHDYTTIMIEN, TUULETTIMEN
JA KAASUJOHTOJEN TARKKAILU

Jäähdyttimiä on silloin tällöin tarkastettava ja
erikoisesti on pidettävä huolta siitä, että niiden kannet ovat tiiviisti kiinni. Jos kaasuttimesta jäähdyttimiin johtava putki on lyhyt, ja jos ensimmäinen jäähdytin on likellä kaasutinta, on tarkkailtava, etteivät
jäähdyttimen juotokset vahingoitu lämmön vaikutuksesta. Kaikki kumiliitokset ja niiden kiinnikkeet
on silloin tällöin tarkastettava ja uusittava tarpeen
vaatiessa.
Tuulettimen voitelu tapahtuu siten kuin kohdan
C momentissa 6 on mainittu.
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Lopuksi on pidettävä silmällä, että säätöventtiilit
toimivat ja sulkevat hyvin, koska muuten voi sattua vaikeuksia moottorin käynnistyksessä bensiinillä.
Siinä tapauksessa, että kaasujohto irroitetaan, on
parasta vedellä huuhtomalla poistaa siitä epäpuhtaudet.

ERIKOISESTI ON HUOMATTAVA:
Älkää koskaan ajako puukaasutinta tyhjäksi.

Katsokaa, että hiilenkohennusluukut ja tuhkaluukku
ovat tiiviit.
Jos hiilikerros pyrkii ohenemaan, ilmaisee se tavallisesti, että on olemassa vuoto. Jos tuhkaluukku
käytön aikana pysyy kylmänä, todistaa se, että
ainakin tuhkaluukku on tiivis. Vika on silloin todennäköisesti hiilenkohennusluukuissa.
Jos kaasu on heikkoa, saattaa vika olla:
1) Puissa, jotka mahdollisesti ovat liian kuivia.
2) Jäähdyttimissä tai kaasu johdossa, missä on vuoto.
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3) Kaasuttimessa:
a) Hiilikerros on liian paksu ja tuhkaa on liian
paljon.

b) Sisäosat ovat vioittuneet (tervanmuodostuminen kaasuttimesta johtavassa johdossa ilmaisee tämän).
Ellei kaikki ole niinkuin pitäisi, kehoitamme Teitä
VIIPYMÄTTÄ ilmoittamaan siitä meille, jotta vika
voitaisiin heti korjata ennenkuin se ennättää aiheuttaa
suurempia vahinkoja.

Jos polttokammion eristysmassa (6) on vahingoittunut, on se uusittava erikoismassaa käyttäen.
Jos irroitettava suppilo (10) on vahingoittunut, on
sen sijaan asetettava erikoislevystä valmistettu uusi
suppilo.
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