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DRIFT- OCH SKÖISFI FÖRESKRIFI FR
FÖR OTSO TR. .FÖRGAS\RI _.

I>per B-43 och C-43.

Träförgasareanläggningarnas allmänna kon-
struktions- och funktionsprinciper finnas klar-
lagda i talrika förgasareläroböcker. Dessa de-
taljer komma därför icke att behandlas, i denna
brosch. r.

Instruktionsbroschyrens ändamål är att göra
bilchaufförerna förtrogna med OTSO-förgasa-
rens konstruktion, användning och skötsel.

OFSO-FÖRGASARINS inCCYAD OCH FI.NKTION.

Träförgasarens generator.
Gaskylaren.
Finrenaren.

Igångsättningsfläkten.
Gasrörsystemet.
Förgasarens montageställning.

Regleri ngsanorcln inga ma.
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Bild 2. Konstruktionen av Otso
B-43 generator.

Bild I. Konstruktionen av Otso
C-43 generator.

1. Yttre mantel, 2. Inre mantel, 3.
Befästningsband för yttre manteln.
4. Packning, 5. Befästningsbult, 6.
Ram för pafyllningslock, 7. Packning
för pafyllningslock, 8. Pafyllnings-
lock, 9. Fjäder för pafyllningslock,
10. Stängare för påfyllningslock, 11.
Casuttag, 12. Övre kon för eldstad,
13. Mantel för eldstad, 14. Massa för
eldstad, 15. Luftfördelningsring, Ib.
Luftmunstycke, 17. Strypningsring för
eldstad, 18. Xedre kon för eldstad.
19. Frätt för eldstad, 20. Rost, två-
delad, 21. Lpphängningsanordn. för
rost, 22. Botten till generator, 23.
Asklucka, 24. Luftventil m klaffhus,
25. Tandlucka m lock. 26. Ram för
tandlucka, 27. Befästningsband för
generator, 28. Luftmantel.

I. "Yttre mantel, 2. Inre mantel, 3.
Befästningsband för yttre manteln,
4. Packning, 5. Befästningsbult, 6.
Ram för pafyllningslock, 7. Packning
för pafyllningslock, 8. Pafyllnings-
lock, 9. Fjäder för pafyllningslock,
10. Stängare för påfyllningslock, 1 1 .
Gasuttag, 12. Övre kon för eldstad,
13. Mantel för eldstad, 14. Massa föl-
eldstad, 15. Luftfördelningsring, 10.
Luftmunstycke, 17. Strypningsring för
eldstad, 18. Nedre kon för eldstad,
"19. Tratt för eldstad, 20. Rost, två-
delad, 21. Upphängningsanordn. för
rost, 22. Botten till generator, 23.
Asklucka, 24. Luftventil m klaffhus,
25. Befästningsband för generator.
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Generatorn.
Otso förgasaren är försedd med dubbelmantlad generator

(fig. 1 och 2), byggd enligt Folkförsörjningsministeriets norme-
ringsbestämmelser. Otso C-43 generatorn är av stan-
dard t y p L I och Otso B-43 av stand a r d t > p L 11. Fy p-
beteckningen L avser att generatorns diameter är 500 mm. Med
beteckningen L I förstas därtill att höjden a\ generatorns inner-
mantel, mätt ifrån befästningsflansens underkant till mittpunkten
av luftöppningens 4 befästningsbultar är 1221 mm. \id typ L II
är motsvarande matt 921 mm. (fig. 3). Generatorns typheteckning

Bild 3. Generatorns inremantel.

finnes angiven, å tillverkninggsskylten (fig. 4). Förutom innerman-
teln är Otso förgasairen försedd med följande delar enligt stan-
dardmått: Påfyllningsöppningens lock samt lockramen, luftöpp-
ningens klaffhus jämte tätning, asklucka av 220 mm diam. kol-
kontrolluckor av 110 mm diam. Eldstaden jämte generatorns
nedre del äro likaså byggda enligt bestämda jnormeringsmått.

Otso förbränningsrummet är försedd med 8 st. luftdyser,
till vilka luften inledes från en förbränningsrummet omgivande
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fördelningsring. I förbränningsrummets strypta del är insatt en
lös strypring, utförd av eldhärdig stålplåt. Förbränningsrummets
inre del är murad med eldfast massa.

Bild 4. Otso tillverkningssky It.

Generatorns innermantel är tillverkad av svrefast stålplåt
eller 3 mm:s järnplåt, skyddad medels emaljering emot frätande
inverkan. Päfyllningsöppningens lock är likaså emaljerad.

Lockets ram jämte ask- och kolrakningsluckorna äro av
gjutjärn. s

Rosten är utförd av 0 mm:s järnplåt, varvid mitteldelen är
löstagbar och kan utbytas vid behov.

Otso generatorns funktion framgår av bild 5. Innermanteln
fungerar som vedbehållare och torkar därvid veden, vilken också
dels förvärmes under inverkan av den emellan yttermantlarna
bortströmmande generatorgasens värme. Den för förbränningen
erforderliga luften förvärmes i luftfördelningsringen, varförutom
Otso typ C är försedd med en speciell luftmantel, (fig. 1, 28) för
effektiv isering av förvärmningen.

Den för förbränningen av tjära, ettikssv ra m.fl. för motorn
skadliga ämnen — erforderliga hettan astadkommes med tillhjälp
a\ strypringen. Ju större motorns sugning är, desto större är också
gasens strömningshastighet och temperaturen vid strv pstället.
Överbelastning har till följd en för stor uppvärmning och för tidig
nedbränning av förbränningsrummet. För liten belastning äter
medför tjärbildning, varför till varje motorstorlek och belastning
borde anpassas en viss förgasarestorlek.

Fnligt ovan anförda lämpar sig Otso B-43 förgasaren
lör 40—8 0 hk. bilar och Otso C—43 förgasaren för
00—110 hk. bilar.
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Bild 5. Otso generator fylld med bränsle.

E>en vid fullständig förbränning uppkommna koldioksidens
reduktion sker vid gasens strömning genom reduktionskonen samt
genom det utanför eldstaden befintliga reduktionskolskiktet.
Gaskylaren.

Otso förgasarena äro försedda med kombinerad kylare och
renare (fig. 6). Dessa bildas av 4 över varandra placerade cy-
lindrar, i vilka inneslutas motsvarande med järnstag till varandra
förenade, med hål försedda plåtbrickor. Den från generatorn
kommande gasen innehåller alltid i någon mån vattenånga. Vid
gasens avkylning kondenseras vattnet, varvid fukten avsätter sig
på plåtbrickorna i kylaren. Då gasen strömmar genom mellan-
brickornas plåtlabyrilnt, häfta kolpartiklarna vid de fuktiga ytorna,
varvid gasen under genomströmningen i kylaren också renas.
För hindrande av irätning är kylarens yttre skal utfört av galvani-
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Bild 6. Gaskylare.
1. Gasintag, 2. Kylarmantel, 3. Mellanplåtar, 4. Lock,

5. Gasuttag.

Finrenaren.

serad plåt. .Mellanbrickorna utföras såväl av galvaniserad plåt
som av svart, emaljerad plåt.

Såsom filtermaterial vid Otso förgasarens finrenare (fig.
7 & 8) användes vatten och träull. Gasen inledesi i finrenaren
sålunda, att den passerar genom ett vattenskikt (vid Otsotyp
C-43). För att gasen icke må vid genomströmningen av vattnet,
bilda stora bubblor, sönderdelas den medels en siktduk. Efter
passerandet av vattenskiktet, ledes gasen genom ett träullskikt.

Bild 7. Otso C-43 finrenare.
1. Gasintag, 2. Vatten, 3, Hålplåt, 4. Vattenpåfyllnadsöppn. samt kontroll, av

vattenståndet, 5. Träull, 6. Mellanrum, 7. Gasuttag.



Bild 8. Otso B-43 finrenare.
1. Gasintag, 2. Träull, 3. Gänglucka, 4. Mellanrum,

5. Gasuttag, 6. Lock.

Reglei_igsanord__igai_a.

För den från generatorn kommande gasens förbränning
erforderliga luften, ledes, genom gasens blandningsventil (fig. 9)
förrän den anländer till motorn. En lämplig gas- och luftblandning
ernås genom reglering av gas och luft medels tilloppsrörets klaffar.
Ilegleringsvaijerns knappar och havarmar äro placerade på bilens
instrumentbräde. I blandningsventilen finnes likaså plats för bilens
bensinförgasare.

Igångsättningsfläkten.

Igångsättningsfläkten är elektrisk och av A/B Strömbergs
fabrikat. Den levereras för 6 och 12 volts ström att monteras i
överensstämmelse med bilens övriga elektriska utrustning.



8

ZJiW 9. Blandningsventil.
A. \ entilerna inställda för bens. drift, B. Ventilerna inställda för trägas-
Idrift, 1. Gasintag, 2. Luftrenare, 3. Bens. förgasare m/strypventil, 4. Luft-
ventil m/regleringsann, 5. Stängare m/regleringsann, 6. Str\pventiler för

bens. förgasare, 7. Gasventil, hand- (a) och fotregleringsarm (b).

HANDHAVANDET AV FÖRGASARANORDNINGARNA.

Förberedelser för generatorns igångsättning.

Förrän en ny generator tages i bruk ävensom efter det
massan förnyats eller reparerats, bör generatorns eldstad »inbrän-
nas». Eldstadens massa är såsom ny en smula fuktig. Om eldstaden
genast utsattes för stark hetta, såsom under körning är fallet,
avgår massans fuktighet mycket snabbt, varvid den spricker. Av
denna anledning bör eldstaden till en början uppvärmas lång-
samt genom att i generatorn bränna ca. l/_ hl. köl under det
påfyllningsöppningens lock ock askluckan hållas något öppna så
att det i generatorn uppstår ett svagt drag och förbränningen tsker
somS i en ugn.

Då förgasarens generator ånyo påfylles eller efter tömning,
insattes till en början björkkol, krossade till omkr. tums storlek
och i sådan mängd, att de nå ca. en handsbredd över dyserna.
Därefter påfylles utrymmet över rosten genom kontrolluckorna
upp till halva luckhöjden med kol av samma storlek. Genom om-
rörande av rosten och uppluckring av kolen bör kolskiktet fås
jämt till samma höjd på alla sidor i1 generatorn.

I reduktionskolskiktet få icke hamna nå&ra
som helst trästycken eller icke helt förkolnade
brände r, tv av dem alstrad tjära brinner icke mera i gene-
ratorn utan medföljer gasen till bilens motor, som då kan beekas.

Utrymmet i generatorn ovanför kolskiktet fylies med splint-
ved. Generatorns luckor tillslutas, varpå patändning kan ske.
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MOTORNS IGÅNGSÄTTNING.

Då generatorn är kall bör patändning ske före
motorns igångsättning. För att undvika eventuell explosion av
gaser, som kvarblivit efter senaste användning, bör generatorns
lock öppnas och gasen antändas genom att inkasta en brinnande
tändsticka i generatorn. Likaså bör i renarena befinhg gas av-
lägsnas genom att en stund använda fläkten före påtändningen.

Bild 10. ScJienuili.sk ritning över Otso förgasare.
1 generator, 2 kalare, 3 finrenare, '.4 vatteiiavskiljare, 5 ftlteUV 6 filterventil

7 jnotor, 8 blcindningsventjl, 9 luft\entil. 10 stängare.

Generatorns patändning utföres pa följande sätt oig- 9 och
10). Strypkiaffen och luftklaffarna stängas, fläktens klaff öppnas,
varvid fläkten igångsattes. Vid generatorns påtändningsöppning
hålles ett brinnande papper, trassel eller näver, så att lågan insu-
ges i generatorn. Dåv i påtändningsöppningen kan observeras en
glödeld, har generatorn blivit tänd och påtändningsluckan (vid
typ Otso C-43) kan tillslutas. Ca. 3—5 min. därefter kan ma.
medels en brinnande tändsticka vid avloppsrörets mynning prova
huruvida gasen brinner. Dä gasen är helt färdig, brinner den
med rödskiftande låga.

Den vid igångsättningen utströmmande gasen är livsfarlig.
Därför bör man absolut undvika att ställa sig mitt för den utström-
mande gasen. Likaså får igångsättning icke företagas i bilhallar
eller reparationsverkstäderi eller över huvudtaget i något .slutet
rum.



10

Då gasen har konstaterats vara färdig, avstannas fläkten
och tillslutes fläktklaffen samt öppnas strypkiaffen. Motorn igång-
sattes på vanligt sätt och samtidigt öppnas luftklaffen till dess
blandningen av luft och gas är lämplig, varpå motorn kommer i
gång. Då motorn startas, bör den till en början hållas i jämn
gång med lägre omloppstal, till dess gasutvecklingen i .generatorn
blir kontinuerlig, varefter fordonet kan sättas i rörelse.

.Då generatorn är varm erfordras icke igångsättnings-
nåtändning. Ännu ca. 10 min. efter motorns stannande kan
samma igångsättas på vanligt sätt utan vidare åtgärder. Efter
längre avbrott bör fläkten användas ett par minuter förrän mo-
torn startas, så att den i generatorn kyttande elden upptändes.

Vid fläktens igångsättning bör kontrolleras, att generatorns
luftklaff öppnar dj.v.s. att den icke heckat igen. Generatorn
förblir varm ca. I—21 —2 timmar efter användningen.

Vid körning med förgasarebil bör man sträva till att bibe-
hålla motorns omloppstal möjligast jämt, så att gasutvecklingen i
generatorn icke minskar. Av denna anledning bör växling; i upp-
försbacke företagas i god tid, då motorns omloppstal ännu är högt.
Då belastningen varierar samt ifall generatorn och renare under
körningen småningom igentappas, bör luftens och gasens blandning
inregleras. Genom utprovning observeras av motorns drag det
fördelaktigaste läget i varje fall för luftklaffen.

Påfyllning av splintved kan företagas under det motorn är
i gång. Generatorn får icke köras så tom, att bränsleytan sjunker
till höjd med eldstaden varvid dyserna uppbrännas av den allt-
för stora hettan och veden, efter följande påfyllning, hamnar för
litet kolnad ned i eldstaden. Generatorn bör under kör-
ning alltid påfyllas så snart den rymmer en säck
hrän s 1 e. Om bränslet är fuktigt, bör generatorn icke fyllas på
efter körningen utan först sedan följande start ägt rum, varvid
bilens igångsättning sker lättare, enär det t generatorn befintliga
bränslet redan hunnit torka.

Driftinstruktioner.

Då bilens motor stoppas, bör strypkiaffen, handgasen och
luftklaffen stängas, så att icke den ännu i generatorn alstrade ga-
sen kan tränga under maskinplåten och därifrån i bilens hytt.
Att igånghålla en förgasarebilmotor enbart för förgasareanordnin-
garnas skull under t.o.m. kortare uppehåll är onödigt. Då man
tager i (betraktande de nackdelar, som en tomgångsdrift förorsa-
kar, förgasaredetaljerna och motorn (förbrukning av bränsle, valv-
bildning i generatorn, reduktionskolens uppbrännande, nedtjär-
ning av motorn, dennas upphettning och nötning), är det myc-
ket fördelaktigare att slita ackumulatorn någon
minut för fläktens igånghållande, än slitaget av
b ilens övriga delar genom en lång tomgång.
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Det för omrörning i vedbehållaren använda uppluckrings-
spettet bör ovillkorligen vara trubbigt och runt. En
med emaljerad innermantel försedd generator får uppluckras en-
dast meddels trästav. Ifall bränslet »vaivat» sig bör omrörandet i
generatorn ske med försiktighet och lugnt, så att icke eldstaden,
dyserna och förgasarens innermantel södras. I eldstaden får icke
insättas ved bland kolen.

FÖRGASAREANORDNINGARNAS SKÖTSEL.

Generatorn.
Förgasareanordningarnas viktigaste del är generatorn. Vid

dess skötsel bör speciell omsorg ägnas eldstaden och reduktions-
skiktet (fig. 5). Tilltäppt eldstad och reduktionskolskikt försämrar
bilens drag och förorsakar lokal upphettning i eldstaden, varige-
nom densamma kan brinna sönder.

Askan avlägsnas från eldstaden och reduktionskolskiktet
genom att skaka rosten. Detta bör ske dagligen före körning
så länge generatorn är kall. I samband med rensningen bör man
undvika att avlägsna för mycket kol från eldstaden så att i den-
samma icke nedfaller oförkclnad spliint. Reduktionskolskiktet bör
besiktigas genom kontrollluckorna samt vid behov tillsättas kol,
ty reduktionsskiiktet tjänar förutom till gasens reduktion, också
till att hindra en avgång av värme och skyddar sålunda
samtidigt generatorns yttre skal mot alltför stor överhettning.

Generatorns askutrymme bör likaså rensas
d a gli gen.

Generatorn bör en gång i veckan eller efter
ca. 1000 körkilometer tömmas och grundligt kont-
rolleras. {

Med beaktande av generatorns rengöring bör man sträva
till att förbruka densamma möjligast tom omedelbart före töm-
ningen.

I och för tömning öppnas askluckan samt kolkontrolluckan.
Eldstadens strypring avlägsnas genom att »uppfiska» den-

samma genom påfyllningsöppningen medels lämplig krok. Sålunda
kan den ovanför eldstaden befintliga splinten lättare rinna ned.
Tömningen sker genom att utdraga kolen och splinten genom
askluckan över rosten.

Efter tömningen bör generatorn omsorgsfullt kontrolleras.
Vid kontroll av eldstaden bör framför allt ägnas uppmärksamhet
åt murningen, att denna icke har spruckit eller spjälkts. Söndrig
murning bör repareras. Dessutom bör kontrolleras att luftfördel-
ningsringen icke har läckor. Ett läckande ställe observeras van-
ligtvis därigenom, att ringen runt läckaget är ljus, enär sotet på



12

detta ställe brunnit bort. Också eldstadens reduktionstrumma
bör vara hel. Ifall strypringen under hettans inverkan har krökts,
varvid den ej mera ligger an tätt mot underlaget, eller om dess
öppning brunnit större än normalt, bör ptrypringen förnyas.

Då innermanteln kontrolleras, bör särskilt observeras, att
densamma är fullkomligt hel, att icke frätta ställen förefinnas, vid
vilka plåten kan perforeras, varigenom motorn utsattes för tjär-
bildning. Vid påfyllningen av generatorn bör iakttagas vad som
sagts om generatorns förberedande för igånsättning.

Vid generatorns asklucka finnes icke någon tätning
utan åstadkommes denna av gängdelarnas bearbetade ytor.
För att nämnda ytor skola passa tätt emot varandra, böra desam-
ma vid luckans fastdragning ovillkorligen vara rengjorda. Om
luckan blir i tillfälle att det minsta läcka, upphettas generatorns
gängade del och drager sig skev. I dylikt fall kan luckan icke
fås tät ens genom att tilldragas med våld, utan bör den skeva ytan
avjämnas medels filning. Kolkontrolluckorna äro försedda med
grafit-asbestpackning. Då packningen är ny bör luckan icke till-
dragas alltför hårt enär packningen då kan brista. Vid uppvärm-
ningen hårdnar packningen, varefter luckan ytterligare kan tilldra-
gas. En söndrig packning håller icke piera tätt, utan bör förnyas.
Luckornas gängor böra hållas smorda med en blandning av olja
och grafit, så att de icke rosta och därigenom häfta så hårt
fast, att man för luckans öppnande behöver bruka våld, varvid
den lätt kan bräckas. Också packningen vid påfyllningslocket
bör smörjas, så att den icke häftar j locketsram, utan förblir fästad i
lockets skåra. På grund av packningens fasttjärning i ramen
kunna i generatorn event. uppkomna explosioner bliva mycket
kraftiga, enär icke locket genast öppnas såsom det borde, då det
fungerar som säkerhetsventil.

Generatorns yttre skal bör hållas rent och vid behov må-
las, så att icke träck och fcmuts åstadkomma rostbildning.

Generatorns kylare bör dagligen spolas med
vatten omedelbart efter avslutad körning, då sotet ännu ej hunnit
torka fast i väggarna utan lossnar med lätthet. För spolningen
böra kylarbrickorna dragas ut och spolas särskilt t. ex. genom att
överskölja dem med vatten. Vid behov böra frätta mellanbrickor
förnyas*. Emaljerade mellanbrickor böra behandlas försiktigt så
att emaljeringen icke onödigtvis stötes, varigenom den blottade
järnplåten mycket hastigt frätes. Kylarenas cylindrar böra också
spolas.

Fin renaren bör dagligen spolas med vatten
omedelbart efter avslutad körning. Smutsig träull rengöres
dagligen genom skakning och uppkommet tomrum påfylles.

I samband med rengörningen bör kontrolleras, att pack-
ningarna vid kylarcylindrarna befinna sig ordentligt på platsen
och äro hela.
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Träullspåfyllningen bör utföras skiktvis och så, att i träullen icke
uppstår några hårdare »klumpar» samt att framför allt flankerna
vid renarens väggar bliva väl fyllda. Påfyllningen utföres så tätt.
att träullen bildar ett helt fast skikt, och icke låter sig nämnvärt
hoptryckas. Alltför tätt påfylld träull kan däremot genom fukten
uppsvälla i sådan grad, att renaren helt tilltäppes, i vilket fall en
del av träullen bör avlägsnas och (hela påfyllningen utföras ånyo.

I finrenaren samlas under körningen kontinuerligt vatten.
Överlopps vattnet bör avlägsnas genom den för ändamålet inbygg-
da vattenkontrollproppen. Sommartid då gasens avkylning och
sålunda även vattnets kondensering icke är lika effektiv, som un-
der vintern, bör man före körning hälla vatten i finrenaren till
sådan höjd, att det pulserar fram genom vattenkontrollproppen.

Regleringsanordningarna.

En gång i veckan böra alla reglerings vajrar smörjas med
tunn olja, och kontrolleras att alla klaffar och ventiler öppna pch
sluta ordentligt. Allt onödigt glapprum bör avlägsnas vid regle-
ringsvajrarna.

Fläkten.
Fläktens lager böra i samband med övrig smörjning oljas

och de nedslitna kolen böra ofta utbytas. Vid träförgasare samlas
i fläkten kontinuerligt en viss mängd tjära, vilken minskar fläktens
effekt och gör igångsättningen trögare. En gång per månad
bör fläkten kontrolleras och vid behov rengöras.

Allmänt.
Måna ti i gen bör en generalkontroll av förga-

sareanordningarna företagas. Därvid bör undersökas,
att i rörledningarna och på andra ställen icke förefinnes tilltapp-
ningar och att läckage ej inträffat. I synnerhet i rörsystemets
krökar samlas, trots alla motåtgärder, koldamm m.m., vilket små-
ningom hårdnar och som kan förorsaka tiUtäppning av ett
helt rör. Små läckor försaka lätt dylika av lagringar. Gummiför-
bindningarna böra tilldragas och felaktiga eller hårdnade pack-
ningar förnyas. Alla muttrar och bultar i förgasareanordningarna
samt i -befästningsjärnen böra tilldragas. Vid Otso C-43 förgasa-
ren (fig. 11) är det under påtändningsluckans (2) lock (3) befint-
liga luftklaffhuset (1) tätat medels kopparasbestpackning (4), vil-
ken vid stor upphettning kan börja läcka. Av denna anledning
böra dess befästningsbultar i samband med förgasarens
generalkontroll. För tilldragningen bör påtändningsluckans ram
lösgöras. Vid Otsotyp B-43 förefinnes icke någon ram vid pa-
tändningsluckan över luftklaffhuset.
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Bild 11. Åtdragning av luftöppningens packning.

Genom att bränslet (splinten) vintertid är fuktigare än
under sommaren besvärar den i gasen alstrade fukten förgasar-
anördningarnas funktion avsevärt mera on vintern. Den av
fuktigt bränsle bildade gasen innehåller i motsvarande grad
mera vattenånga. Vintertid är också gasens avkylning effektivare,
varvid vattenångan i gasen kondenseras. Då vatten samlas pä
olämpliga ställen i JÉörgasareanordningarnas rörsystem: eller i rena-
rena har detta som sådant redan menliga följder för körningen pch
kan vattnet då det eventuellt fryser |t rörsystemet, t.o.m. helt
täppa till gasens genomströmning.

Ett förhindrande av frysning vid förgasareanordningarnas
rörsystem och renarena och ett inriktande av vattnets ansamling
på riktiga ställen ernås genom lämplig intäckning av rörsystemet.

Intäckandet av rörsystemet påbörjas vid de närmast mo-
torn belägna rören och fortsattes därifrån åt generatorn till vid
kyligare väderlek.

Skötsel vintertid,

Ordningsföljd för isolering mot köld:
1. Det från finrenaren till motorn ledande röret
2. Finrenaren.
3. Det från kylaren till finrenaren ledande röret.
4. Den invid finrenaren åt kylaren till belägna delen.
5. Kylaren i |sin helhet.
I det från finrenaren till motorn ledande röret får gasen

icke mera kylas, för hindrande av kondensering av vatten vilket
kunde föras med gasen till motorn. Vattenavskiljaren får icke
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intäckas, ty den intill vattenavskiljaren medföljande vattenångan
bör senast på detta ställe avkylas och kondenseras.

Det i finrenaren befintliga vattnet jämte den fuktiga trä-
ullen kunna lätt frysa, vilket bör hindras genom isolering av fin-
renaren. Trots att finrenaren också är intäckt, kan den det
oaktat frysa vid hård köld ifall gasen blivit avkyld i mycket hög
grad i kylaren. Av denna anledning bör också kylaren isoleras.

Beträffande isolering vid olika temperaturförhållanden kun-
na noggranna förskrifter icke givas emedan bildandet av vatten-
ånga till stor del är beroende av den använda splintens fuk-
tighetsgrad.

L'r motorns effektsynpunkt vore en möjligast låg tempera-
tur för gasen fördelaktigast, enär motorns »uppladdningsgrad»
är desto bättre ju kyligare den insugna gasblandningen är. En
riktig avkylning av gasen medför en del svårigheter. För att ernå
de fördelaktigaste resultaten bör ett isolerande av rörsystemet
ökas resp. minskas efter behov beroende på växlingarna i yttre
temperaturen. i

För hindrande av frysning bör vattnet omedelbart uttöm-
mas från förgasarens finrenare, så snart bilen stannat. Förutom
att vattnet kan frysa/ i renaren, kan också frysning av finrenarens
fyllnadsämne, d.v.s. träullen äga rum. Frysning av renaren sker
med början upptill, varvid ytskiktet till först isas, då däremot det
på renarens botten belägna vattnet, som ännu under körningen
är varmt, avger en viss fuktig värme uppåt. Småningom sprider
sig sålunda kölden nedåt och slutligen fryser hela innanmätet
till en enda klump. Om däremot vattnet uttappas från renarens
botten, nedrinner småningom fukten genom finrenarens filter-
skikt, varvid detta förblir torrare och icke fryser till ogenom-
tränglighet för gasen, ehuru det i någon mån kan rimma.

Ifall träförgasaranordningarnas rörsystem har intäckts i
alltför hög grad eller för övrigt felaktigt, fungera icke renarena
tillräckligt effektivt, varvid sot och vattenånga kunna nå fram
till motorn. Den från generatorn kommande gasen kan därvid
innehålla en obetydlighet tjära, vilket på grund av alltför grund-
lig isolering icke har kondenserats i renarena, utan har följt med
iden täta gasen i form av ånga ända fram till luftblandaren. Vid

luftblandaren mötes den varma gasen av kylig yttre luft, varvid i
gasen befintlig tjärånga kondenseras, vilket har som följd en
nedtjärning av biandaren' och sugröret.

GENERATORNS ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING
SAMT REPARATION

Generatorns isärtagning.
Vid Otso generatorn kan innermanteln jämte eldstad lös-

göras. Att börja med avlägsnas luftklaffhuset jämte packning



I

16

genom lösskruvning av dess 4 befästningsbultar. Vid Otso typ
C-43 bör påtändningsöppningens ram därförinnan avlägsnas.
Vid påfyllningsöppningens lockram avlägsnas de 24 befästnings-
bultarna, varvid påfyllningslockramen lösgöres och innermanteln
med eldstad kan utlyftas ur yttre manteln. Före isärtagningen
bör generatorn vara helt tömd så att den är lättare att handskas
med och icke så lätt kan skadas. Vid emaljerad innerman-
tel bör särskild försiktighet iakttagas för stötar.

Generatorns reparation

Om eldstadens järndelar hava uppbrännts, bör ny
eldstad insättas. Den skadade eldstaden lösskäres vid inner-
mantelns och eldstadens skarvfog. (Vid den syrefasta inner-
mantelns 3 mm:s järnremsa), och istället insattes en iordning-
ställd eldstad såsom ock är fallet, ifall felaktigheter inträffa en-
bart i innermanteln, vilken sålunda kan utbytas.

Om såväl innermantelns som eldstadens järndelar hava
skadats, insattes som utbytesdel hel mantel jämte eldstad.

Ifall eldstadens murning har skadats, bör denna repareras
eller förnyas helt, beroende på felets storlek. Vid helt förnyande
bör gamla massan därförinnan väl avlägsnas. Till massamjölet
blandas ca. 10 °o vatten, vilket under ca. 3 timmars tid före in-
sättningen får uppsugas i mjölet under omröring nu och då med
en spade. Den sålunda framställda massan bör hålla ihop, då
den kramas i handen. Dysemas hål tillslutas med träproppar.
Massan utbredes längs eldstadens periferi och hamras ihop med
vanlig hammare tills massan utan att smulas fäster mot väggarna,
fastän också eldstaden hårt omskakas. I fårorna bör massan
också väl inhamras; vid de lägre fårorna medels hammarens stäm-
sida och vid de djupare genom användning av trästamstycke
(event. hammarskaftet). Den slutliga färdighamringen utföres
medels avrundad träklubba.

Ny massa bör torkas. Efter lappning sker detta genom
att bränna träkol i den hopmonterade generatorn. Helt förnyad
massa torkas före förgasarens hopmontering. Torkningen sker
lämpligast sålunda, att en koleld insattes i den upp och ned
vända innermanteln, varvid en plåt påsatte .t överst för att hindra
en direkt avgång av värmen. Torkningstid 3 timmar. Ifall en
förgasare längre tid varit ur drift, bör »inbränning» av massan
företagas såsom efter reparation angivits för att den h murningen
insugna fukten må fås avlägsnad. I samband med »massningen»
får eldstadens form icke förändras.

Generatorns hopsättning.

Generatorns innermantel inpassas i yttermanteln sålunda,
att luftöppningarna i vardera manteln inställas mitt för varandra.
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Luftöppningens tärningar placeras på platsen den ena på yttre
den andra på inre sidan av yttermanteln (fig. 11). Vid den
inre packningen bör den jämna sidan placeras åt innermanteln
till för möjliggörande av bättre glidning vid innermantelns rö-
relse, då denna utvidgas av hettan. Luftklaffhusets befästnings-
bultar placeras på platsen, varefter detsamma befästes genom mutt-
trarnas tillskruvning till bukarna. Påfyllningsöppningens ram
jämte packning placeras på platsen och tilldragas dess befäst-
ningsbultar. Vid Otso typ C-43 bör dessutom påtändningsöpp-
ningens ram angöras på platsen.

MONTERING AV FÖRGASAREANORDNINGARNA.

Generatorn bör placeras på minst 6 cm:s avstånd från
fordonets trädelar, och bör detta mellanrum upptill skyddas med
metallduk eller på annat sätt sålunda, att icke bränslestycken
eller andra lätt antändliga föremål kunna falla emellan. De när-
mast generatorns nedre del belägna trädelarna böra skyddas
medels av järnplåt täckt asbest.

Bild 12. Montage av Otso förgasare i lastautomobil

Avståndet emellan de från generatorn till kylaren ledande
rören och närliggande trädelar bör vara minst 4 cm. ifall icke
trädetaljerna äro skyddade mot hetta. För generatorns befästning
anordnas en speciell på tvären monterad ställning för generatorns
uppbärande, vilken bör stadigt vara fästad vid bilens stomme.
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\id monteringen bör observeras, att befästningsbultarnas hål
icke fa borras] i stommens flänsar utan i dess lodräta del, samt
därvid icke för nära bockade ställen.

Gasens kylarecylindrar böra helst monteras över
varandra och sålunda att det kondenserade vattnet alltid kan
rinna ned till den lägre belägna cylindern. Överst placeras de
cylindrar, som försetts med tätare mellanbleck.

Finrenaren befästes vid bilens stomme med särskilda
för detta endamål avsedda hållare.

I rörsystemet få icke förefinnas skarpa krökar, fogarna
böra ovillkorligen vara täta och utförda sålunda, att rörändarna
noggrannt passa mot varandra. Rören böra dragas så, att »vat-
tensäckar» icke uppstå, utan böra rören om möjligt luta mot nå-
gon renare, från vilken vattnet lätt kan avtappas. Rörsystemets
lägsta ställen böra förses med avtappningsmöjlighet. Rören böra
väl stagas på platsen, så att de icke kunna skava emot stommen
eller tvärbalkarna och så att de vid upphettning fritt kunna ut-
vidgas, utan att några delar eller fogar bräckas. Då motorn är
fjädrande befastad vid stommen, bör motsvarande omständighet
iaktagas beträffande rörsystemets fjädrande förbindning till mo-
torn. Igångsättningsfläktens avloppsrör bör vid lastbiler ledas
bakom förarehytten mot bilens vänstra sida eller längst fram till
bilens vänstra sida samt vid omnibusbiler upp på taket.

Regleringsanordningarna. Vid dessa montering
bör iakttagas att vid vajrarna icke uppstå onödiga eller branta
krökar. De böra avkapas till lämpliga längder och vid monterin-
gen insmörjas med tunn olja förrän desamma inträdas i skydden.
Klaffarna och ventilerna böra med lätthet kunna slutas och öppnas
helt. Tandningen förändras vid motorn genom tidigare omregle-
ring av strömfördelaren. För varje motortyp bör tandningsögon-
blicket genom utprovning fastställas.

I FÖRGASAREANORDNINGARNA UPPTRÄDANDE FEL.
Förgasareanordningarna äro numera redan så driftsäkra,

att vid desamma nämnvärda fel icke uppträda, blott desamma
omsorgsfullt skötas enligt givna föreskrifter. Förrän man går
till att leta reda på ett fel, bör apparaten kontrolleras, att den är
väl rengjord. En försmutsning eller tilltappning kan icke rubrice-
ras såsom fel.

Det farligaste vid förgasare uppträdande felet är läckage
i generatorn, renarena eller rörsystemet.

En i generatorn befintligläcka åstadkommer
lokal överhettning, varav följden blir en deformering av ytter-
manteln samt dennas nedbränning. Vid läckagestället brinna jäm-
väl de utanför eldstaden befintliga jreduktionskolen, Följderna
härav hava redan tidigare behandlats i samband med eldstadens
skötsel.
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I genera tor ns inner m antel upp träd ande lä eka
åstadkommer nedtjärning av motorn på mycket kort tid. Då
dylik tjärbildning uppträder, bör körningen omedelbart upphöra
och felet repareras, förrän motorn helt igenbeckats.

Läckor i (rörsystemet och renarena hava närmast
till följd, att luften kan uppblandas med gasen, varvid gasens
kvalitet nedgår samt att motorns sugning icke verkar på genera-
torn med full effekt, varigenom gasutvecklingen i densamma för-
sämras. En efter renarena' i rörsystemet uppträdande läcka kan
för motorn vara mycket fördärvlig isynnerhet sommartid, då
damm och sand kan intränga i röret genom läckagestället och
följa med gasen direkt till motorn.

Då ett fel uppsökes, bör man komma ihåg att samtidigt
kontrollera, att även bilens övriga anordningar fungera tillfreds-
ställande.

Trägasen är särdeles giftig. 7 cl. eller en mängd, motsva-
rande en mindre kaffekopp av kolmonoxiden har dödande v erkan.
Vid detta gift kan man icke bli imun, enär det förändrar blodets
sammansättning. Om man t. ex. idag får en liten portion gas,
i morgon åter en liten portion o.s. v., kan blodets samman-
sättning småningom förändras därhän, att döden följer. Kol-
monoxiden är färglös, luktfri. utan smak samt nästan av samma
vikt som luften. Det är sålunda mycket svårt att observera
densamma. T. ex. i aenarena kan gasen uppehålla sig som sådan
i flere dagar.

Förgiftningens första symptom uppträda i form av svindel.
Det bör observeras, att dylik svindel icke lätt iakttages i

sittande ställning. Därför måste man alltid, då förgiftningsfara
kan ifrågakomma, förbli stående, enär svindelkänslan först på-
verkar knäna.

GASFÖRGIFTNING OCH DESS AVVÄRJNING.

Övriga symtom äro huvudvärk och illamående, tankeverk-
samheten försvagas och bedövning inträder. Ifall man erfar
något av ovannämnda symptom, bör man genast skyndsamt be-
giva sig ut i frisfka luften, enär annars benen domna,kroppen förlo-
rar rörelseförmågan och den förgiftade sålunda icke kan röra
sig ur stället, utan faller samman och kommer att fortsättningsvis
inandas av giftgasen, varav döden blir följden.

Ifall en person påträffas avsvimmad eller till synes livlös,
bör personen genast föras ut i niska luften, meddelas konstgjord
andning samt bringas under läkarevård.

För hindrande av förgiftning bör man som
första åtgärd efter det generatorns lock och rena-
renas luckor öppnats, alltid med en tändsticka
antända den i apparaterna befintliga gasen.

Föi-st därefter får man skrida till arbete med apparaterna.
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RESERVDELSKATALOG
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Ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
beslut, i nnefattande föreskrifter angående konstruktion, montering
och användning av gengasanläggningar, avsedda för motorfordon.

Givet i Helsingfors den 12 juli 1940.

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
har i feltlöd av 63, § i förordningen den 30 december 1937 om trafik med
motorfordon fastställt följande föreskrifter angående konstruktion, monte-
ring och användning av gengasanläggningar, avsedda för motorfordon:

1 §•

1) Alla å gasgeneratorn för påfyllning, kontroll och rengöring
anbragta öppningar skola vara försedda med tätt slutande lock eller luckor,
vilka stängas med tillförlitliga låsanordningar, som hindra dem att gå upp
av sig själv.

Konstruktion.

2) Gasgeneratorns l luftintag skall vara försett med ändamålsenligt
flarnskydd.

3) Å gasgeneratorns' mantel skaU på synligt ställe anbringas en
metallskylt med följande anslag:

»Tandning av gasgenerator; eller öppnande av dess lock, luckor
och ventiler eller uttagning av aska får ej ske inom garage eller annan
byggnad eller i närheten eldfarliga ämnen.»

!4) I gasledningen skall anbringas spärrfilter av fät metallträdsduk
eller motsvarande anordning till skydd för motorn.

Spärrfiltrets duk skall hava niinst 21x21 trådar per cm2 ; tråddia-
metern bör vara minst 0.2 mm.

5) Avlopp för gas i anläggning med startfläkt eller kompressor bör
anordnas på sådant sätt, att gas ej kan fritt utströmma under bilens
motorhuv. ■

2 §•

Montering.

1) Gasgeneratorn skall, om den ej är tillräckligt isolerad, monteras
så, att avståndet till fordonets av trä bestående delar är niinst 6 cm. Mel-
lanrummet skall med metalltrådsnät eller på annat lämpligt sätt täckas,
så att kol- eller träbitar eller andra lätt antändliga föremål hindras att
falla ned. Det närmast generatorns nedre del befintliga trävirket skall
dessutom skyddas med en plåtbeklädd asbestskärm.

Mellan generatorn och det för last avsedda utrymmet skall en
mellanvägg eller ett skyddsräcke av betryggande styrka finnas.

2) Om rörledningarna från generatorn till gaskylaren icke äro
på betryggande sätt isolerade, skall avståndet mellan dessa ledningar och
närliggande trävirke vara minst 4 cm. Gaskylaren och rörledningarna
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skola monteras så, att de kunna fritt expandera utan risk för brott i rör-
delar eller anslutningar.

3 Röret för av ledning av gas från startfläkten eller kompressorns
säkerhetsventil skall på lastbil utdragas bakom förarhytten på bilens
vänstra sida samt på omnibus föras upp över karosseriets tak.

4) I komnressordriv en anläggning få anslutningar av gummi icke
användas a rörledningar,! i vilka ett övertryck av minst 0.1 kg/cm 2 kan
uppstå.

5) A fordon, som ändras för gengasdrift, skall bränslebehållaren
vara placerad på betryggande avstånd från generatorn.

3 §•

Användning.

1) I garage eller annan byggnad eller i närheten av eldfarliga
ämnen får under inga omständigheter gasgenerator tändas eller dess lock,
luckor och ventiler öppnas, ej heller aska därur uttagas.

2) Bensin får icke påfyllas, så länge generatorn är varm. Denna
bestämmelse gäller dock icke behållare för startbränsle, rymmande högst
5 liter.

3) När lock eller påfyllningslucka öppnas, bör i generatorn befintlig
gas omedelbart antändas.

4) Då startflälkten användes, få varken förare eller passagerare
uppehålla sig i .bilen, om icke röret för avledning av gasen förts upp över
karosseriets tak.

5) Kärl innehållande bensin få transporteras med gengasdrivna
bilar endast i Undantagsfall med vederbörande brandbefäls tillstånd. Vid
transport av annat lättantändligt gods, t. ex. hö, torvströ o_.d., bör detta
på lämpligt sätt skyddas mot antändning.

6) Gasgeneratorns luckor för rengöring och kontroll få icke utan
trängande skäl öppnas på väg, gata eller annan allmän plats. Likaledes
bör öppnande av gasrenare å sådana platser undvikas. Måste det oaktat
lucka eller renare öppnas, skall nödig försiktighet för undvikande av
eldfara iakttagas. Förbränningsresterna skola härvid tömmas direjkt i en
å fordonet medförd, med tätt slutande lock försedd plåtlåda, vilken icke
får tömmas annat än i vatten eller jordgrop eller på annat ställe, där
möjlighet för antändning icke förefinnes.

4 §•

Dessa föreskrifter träda omedelbart i kraft. Dock må härförinnan
monterade anläggningar användas på villkor att sådana bristfälligheter,
som kunna medföra brandfara eller förorsaka gasförgiftning, avhjälpas
före den 1 oktober 1940.

Helsingfors den 12 juli 1940.
Minister K. E. Ekholm

Regeringssekreterare Klaus Häkkänen.
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I olkjörsörjniiigsministeriets beslut angående reglementering av
trä- och träkolsförgasare.

Utfärdat i Helsingfors den 4 maj 1942.

Folkförsörjningsministeriet har med stöd av 2 och 3 §§ lagen den
8 november 1940 angående främjande av användningen av trä- och trä-
kolsförgasare beslutat:

Beslutets tillämpningsområde.

1 §•

Bestämmelserna i detta beslut gälla trä- och träkolsförgasare,
samt i 'enlighet med vad ned_n i '14 § föreskrivesi, aggregat, i vilka annat
suirrogatbränsle än trä och träkol användes, så ock användningen av an-
nat surrogatbränsle, varmed i detta beslut avses fast, flytande eller gas-
formigt bränsle, som brukas i förbränningsmotorer såsom surrogat för
bensin, bensinalkohol, petroleum eller gasolja, med undantag av trä och
träkol.

Import och tillverkning.

2 §•

Envar, som ärnar till landet införa eller tillverka trä- eller trä-
kolsförgasare eller fullständiga delar av sådana för annat än eget behov,
skall, förrän verksamheten påbörjas, utverka tillstånd därtill av folkför-
sörjningsministeriet. Den, som' redan tidigare bedrivit här avsedd verk-
samhet och önskar fortsätta därmed, bör utverka tillstånd därtill före
den 1 juli 1942.

Ar förgasare avsedd att monteras i (motorfordon, skall tillstånd till
dess tillverkning eller import utverkas, även om tillverkningen eller impor-
ten sker för eget behov.

Ansökan om tillstånd skall avfattas, särskilt för varje förgasartyp,
pä blankett, som tillhaudahålles av folkförsörjuingsministeriet.

Ändring av konstruktionen av förgasartyp eller fullständig del
av förgasare eller av råmaterial, som inverkar på dess sätt att funktionera
eller hållbarhet far icke \kl tagas utan folkförsörjningsministeriets med-
givande. k

I ppstar ovisshet därom, vem som skall anses såsom tillverkare,
avgöres frågan av folkförsörjningsministeriet.

3 §■

Tillstånd beviljas endast för tillverkning eller import av, sådan
förgasare eller del därav, som på grund av uppgifter, vilka lämnats jämlikt
2 §, och utredning, som folkförsörjningsmiinisteriet till äventyrs därutöver
infordrat, kan med avseende å konstruktionen samt ur synpunkten av
iörgasartypernas och förgasardelarnas standardisering anses ändamålsenlig.
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Såsom tillverkare av förgasare eller del därav kan godkännas
endast sådan person eller rörelse, som prövas äga förutsättningar för
dylik verksamhet.

Innan ärendet avgöres, inhämtas utlåtande av folkförsörjnings-
ministeriets tekniska kommitté.

4 §.

Tillverkare och importör får överlåta förgasare endast under för-
utsättning, att han förbinder sig att pä egen bekostnad avhjälpa fel, som
inom minst tre månjader från det förgasaren tagilts i bruk, uppstå i förga-
saren eller del därav och vilka förorsakats av sämre material än det, som
i allmänhet användes för sådant ändamål, eller av felaktigt utfört arbete.

Montering av aggregat må likaså utföras endast på villkor, att den,
som utför monteringen är skyldig att pä egen bekostnad avhjälpa fel, som
inpm den i 1 imom. nämnda tiden uppstått såsom följd av felaktig mon-
tering.

Här avsedd ansvarsskyldighet kan likväl i avtalet bestämmas att
gälla endast under förutsättning att av tillverkaren givna anvisningar
iakttagits vid skötseln av förgasaren, och kan begränsas att omfatta endast
reparation eller! förnyande av felaktig förgasare eller del därav, varvid
av andra orsaker härflytande kostnader falla utanför ansvarsskyldigheten.
Såsom förutsättning för ansvarsskyldigheten kan jämväl föreskrivas, att
förgasare, vars iståndsättande påyrkas, eller felaktig del därav, skall
uppvisas för tillverkaren eller av honom befullmäktigad ställföreträdare
inom den i 1 mom. angivna tiden.

Tillverkare och importör äro skyldiga att hålla i' lager för istånd-
sättande av förgasare erforderliga reservdelar.

5 §•

Av folkförsörjniingsministeriet förordnad kontrollör äger rätt att
granska till landet införda och här tillverkade trä- och träkolsförgasare
samt ätt övervaka deras tillverkning.

Befinnes förgasartyp med avseende å sin konstruktion farlig eller
med hänsyn till hållbarheten eller driftsäkerheten eller i annat avseende
icke tillfredställande eller i fråga oim br»n_eförbi_kniingen eller på annat
sätt oekonomisk eller kan dess konstruktion med hänsyn till utvecklingen
på området icke längre anses tillfredsställande eller ändamålsenlig eller
eller har det konstaterats, att vid tillverkningen av förgasaren avvikelse
gjorts från godJvänd konstruktion eller underhaltigt råmaterial använts
eller att arbetets .kvalitet icke motsvarar de fordringar, som böra ställas
pa tillverkningen, sjkall importen eller tillverkningen av sådan förgasare
på folkförsöi-jningsministeriets förordnande omedelbart inställas.

6 §

Tilly _*kningen av förgasare kan jämväl förbjudas, där tillverkaren
på annat sätt överträder de i detta beslut ingående bestämmelserna rö-
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rande tillverkade av förgasare eller bryter mot i tillverkniingstills)tandet
fastställda villkor.

7 §•

Trä- och träkolsförgasare skola förses med metallskylt, som utvisar
förgasarens märke eller system, typbeteckningen och tillverkningsnunmiern
samt tillverkaiens namn.

* §•

Importör ooh tillverkare av trä- och träkolsförgasare eller full-
ständiga delar av sådana bör inom 5 dagar efter varje kalendermånads
utgång på blankett, som av tillhandahålles,
Imeddela ministeriet däri förutsatta uppgifter rörande de av honom till
landet införda eller här tillverkade trä- och träkolsförgasarna och delar
av sådana samt det råmaterial och de halvfabrikat, som han har i lager.

Handel.

9 §.

Tillverkare samt parti- och minutförsäljare av trä- och träkols-
förgasare skall föra förteckning över av dem tillverkade eller sålda för-
gasare samt över fullständiga, generatorer, vilka levererats särskilt. I
förteckningen skall antecknas köpajrens namn och adress, beställnings- och
leveransdagen, förgasarens märke eller system, typbeteckningen, tillverk-
ningsnummern och priset, samt, för såvitt tillstånd till försäljningen enligt
11 § erfordras, inköpstillståndets nummer.

I denna paragraf avsedd säljare skall på sätt i § föreskrives för
varje månad lämna folkförsörjnångsministeriet uppgifter angående de av
honom försålda förgasarna samt om beskaffenheten och mängden av för-
gasare i tans förrad.

10 §.

Med varje försåld förgasare skall till köparen lämnas med princip-
ritning försedda rörande aggregatets användning och skötsel
samt gällande säkerhetsföreskrifter.

H §

Trä- eller träkolsförgasare far för motorfordon försäljas och i
sådant fordon monteras endast med tillstånd, som av folkförsörjnings-
ministeriet meddelats köparen.

Folkförsörjningsministeriets tillstånd erfordras likväl icke till för-
säljning och montering av trä- och träkolsförgasare, som monterjas. i mo-
torfordon, vilket tillhör republikens president, statsrådet, försvarsväsendet
eller främmande stats beskicknting eller utsänd konsul.

Tillstånd erfordras ej heller till montering av sådan förgasare,
för vars tillverkning eller import erhållits i 2 § 1 mom> avsett tillstånd, i
ny, i Finland icke tidigare registrerad lastbil.
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Försäljning ooh montering av förgasare, vars import och tillverk-
ning äro förbjudna eller för vars tillverkning tillstånd icke erhållits, fir
tillåten endast med _olkföi_trj__ngsmi___äteriets begivande t varje särskilt
fall.

Å monteringstillstånd, som avses ovan i 1 och 4 mom., böra säl-
jaren och den, som utför monteringen, göra där förutsatta anteckningar.

Användning.

12 §•

Användning av trä- och träkolsförgasare i (personbil, som registre-
rats för privattrafik, är förbjuden, där ej folkförsörjniingsministeriet med-
delat tillstånd därtill, förutom dä förgasaren är monterad _ motorfordon,
som avses i 11 § 2 mom.

Sådant tillstånd beviljas tills vidare eller för viss tid och kan det
återkallas, då skäl därtill föreligga.

Användning i motorfordon av sådan förgasare, för vars montering
tillstånd icke erhållits, är, med undantag för de i 11 § 2 och 3 mom. av-
sedda fallen, förbjuden.

13 §.

Vid besiktning, som bör äga rum sedan motorfordon försetts med
trä- eller träkolsförgasare, skall, där tillstånd enligt 11 § erfordras för
montering av förgasaren, monteringstiUståndet överlämnas till besiktnings-
mannen.

Aggregat, vilka drivas med annat surrogat för motorbränsle.

14 §.

Vad i detta beslut är sagt om import, tillverkning och användning
av samt handel med trä- och träkolsförgasaire gäller i tillämpliga delar
jämväl aggregat, i yilka i 1 § nämnt annat surrogatbränsle än trä och
träkol användes, likväl sålunda, att tillstånd för tillverkning, inköp monte-
ring och användning av dylika aggregat alltid skall utverkas hos folkför-
sörjningsmiinisteriet, utom i fråga om aggregat, vilka monterats eller komma
att monteras i motorfordon som avses i 11 § 2 mom. Sådant tillstånd
erfordras likaså alltid för rättighet ajtt i förhrännfingsmotorer använda an-
nat i förstnämnda paragraf avsett surrogatbränsle utan särskilt aggregat.

Allmänna bestämmelser.

Om straff för överträdelse av bestämmelserfna i detta beslut är
stadgat i _agen den 8 liovembcr 1940 angående främjande av användnin-
gen av trä- och träkolsförgasare.

15 §.
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16 §,

Genom detta beslut upphäves folkförsörjniLngsministeriets beslut
den 4 december 1940 angående reglering av trä- och träkolsförgasare och
övriga ersättningsaggregat samt i dem använt bränsle, likväl så, att de
brukstillständ, som med stöd av detta sålunda upphävda beslut beviljats
för användning av trä- och träkolsföirgasaire i personbil, som registrerats
för privattrafik, samt tillstånd till nyttjande av aggregat, vilka drivas jned
i 1 § avsett annat surrogatbränsjle, fortfarande förbliva i kraft. Likaså
få förgasare, som före detta besluts ikraftträdande tagits i bruk, för såvitt
annat laga hinder icke möter, fortfarande begagnas, utan avseende därå,
att i jdetta beslut förutsatt tillstånd till deras tillverkning icke erhållits.

Helsingfors den 4 maj 1942.

Minister Henrik Ramsay.

Byråchef Mikael Tötterman.

Folkförsörjningsministeriets beslut om ändring av ministeriets
beslut angående reglemen tering av trä- och träkolsförgasare.

Utfärdat i Helsingfors den 4 oktober 1943.

Folkförsörjningsmänisteriet har ändrat 12, 14 och 16 § § i sitt beslut
den 4 maj 1942 angående reglementering av trä- och träkolsförgasare
som följer:

12 §.

Användning i motorfordon av sådan trä- eller träkolsförgasare,
för vars montering tillstånd icke erhållits, är, förutom! i de (uti 11 § 2 och
3 mom. nämnda fallen, förbjuden.

14 §

Vad i detta beslut är sagt om import, tillverkning och användning
av samt handel med trä- och träkolsförgasare gäller i tilllämjpliga delar
jämväl aggregat, i vilka, i 1 § (nämnt annat surrogatbränsle fin trä och trä-
kol användes, likväl sålunda, att tillstånd för 'tillverkning, inköp, monte-
ring och användning av dylika aggregat aUtid, Utom dä fråga är om
aggregat alltid, utom då fråga är om aggregot, som monteras eller monte-
rats i motorfordon, vilket avses i 11 § 2 mom., skall sökas hos folkförsörj-
ningsministeriet. Sådant tillstand erfordras likaså alltid för rättighet att

använda ovan åsyftat, annat än i motorfordon monterat aggregat, sä ock
för rättighet att i aniiiin änf i motorfordon monterad förbränningsmotor,
använda i 1 § avsett annat surrogatbränsle utan särskilt aggregat.
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16 §

Genom detta beslut upphäves folkförsörjndngsmiinisteriets beslut
den 4 december 1940 angående reglering av trä- och träkolsförgasare och
övriga ersättningsaiggregat samt; i (dem iainvänt bränsle, likväl sålunda, att
de med stöd av sagda beslut utfärdade jbrukstillstånd, som beviljats för
andra än i -notorfordön monterade aggregat i vilka ujt;i *'l § avsett annat
surrogatbränsle användes, fortfarande skola vara i (kraft. Likaså få före
detta besluts ikraftträdande ibrulktagna förgasare, sä framt annat laga
hinder icke föreligger, fortfarande användas även om i detta beslut för-
utsatt tillstånd till deras framställning icke utverkats.

Helsingfors den 4 oktober 1943.

Minister N. A. Osara

Byråchef Mikael Tötterman.

Folkföreörjnmgsministeriets beslut om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris på bilkol.

Utfärdat i Helsingfors den 1 april 1942.

Folkförsörjndngsmiinisteriet har med stöd av 2 § lagen den 8 novem-
ber 1940 om främjande av användningen av trä- Och träkolsförgasare
beslutat:

1 §

Med bilkol avses till avsalu tillverkat eller saluhållet träkol, som
användes såsom motorbränsle. Bilkolet skall vara väl genomkolat, fast
och fritt frän främmande ämnen såsom grus, stenar och bränder, i bitar
krossat mil-, ugns- eller retortkol.

Bilkolet uppdelas enligt kolstyckenas storlek i följande tre stor-
leksklasser:

storleksklass A, i vilken kolstyckenas storlek är 12—80 mm; kol
hörande till denna storleksklass är avsett att främst användas i lastau-
tomobfler;

s;torleksklass B, i /vilken kol&tyckenas storlek är 12—40 mm; och
storleksklass C, i vilken kolstyckenas storlek är 12—25 mm;

\ aftenhaJten hos bilkol far utgöra högst 8 procent samt glödnings-
förlusten under 10 minuter vid 800—825 grader Celsius högst 15 procent
och askhalten högst 2 procent av torrsubstansen.

Bilkol hörande till storleksklasserna B och C (är avsett att främst
använ!di_!> i personafuitomobLlcr.

Försäljning av bilkol är förbjuden, därest kolet icke fyller i denna
paragraf fastställda kvalitetsfordringar.
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2 §

De högsta minutförsäljn tagsprisen för bilkol av olika kvalitet till-
hörande storleksklass A, vilket fyller ovan i 1 § nämnda kvalitetsfordrin-
gar, fastställes per hektoliter som följer:

kvalitet I av björk tillverkat kol 70 mark;
kvalitet II av al tillverkat kol 63 mark;
kvalitet 111 av asp eller barrträd tillverkat kol 58 mark;
kvalitet IV av ribbved tillverkat kol 50 mark.

Det högsta priset i minuthandeln pä bilkol av olika kvabtet hö-
rande till storleksklass B är 3 mark pch priset på bilkol av storleksklass
C 5 mark högre än ovan i 1 mom. fastställda högsta |>rjs.

3 §•

De ovan i 2 § fastställda högsta prjsen avse £ hållbara pappers-
säckar förpackat bilkol och ingår priset för papperssäckajrna i nämnda
högsta pris. Minutförsäljning av oförpackat bilkol är förbjuden.

Minsta tillåtna försäljningsförpacknirig omfattar 1 hektoliter.

4 §•

Till avsalu avsedd förpackning innehållande bilkol skall förses med
anteckning om tillverkarens namn och adress, den siffra- som utvisar till-
verkningens kvalitet, och den bokstav, som utvisar dess storleksklass, fuk-
tighetsprocentens övre gräns, förpackningens hektolitermängd, träslaget
och förpackningens medelvikt samt kolningssättet för bilkol.

5 §•

Av folkförsörjningsministeriet tillförordnad kontrollör äger rätt
att för att konstatera bilkolets tekniska duglighet granska till avsalu till-
verkat eller saluhallet biiikol samt utan ersättning taga nödiga prov för
laboratorieundersökning.

Granskning av bilkol får verkställas på tillverkningsplatsen högst
en gäng i månaden, men om kvaliteten konstaterats vara dålig, given oftare.
Dä skäl därtill föreligga får granskning tillfälligtvis verkställas jämväl a
försäljnings-, lager, lossnings- och lastningsplatser. Av det kontroll under-
kastade b ilkolspartiet får varje gång högst 10 procent underkastas gransk-
ning och därav- far såsom prov för laboratoriet tagas högst 2 liter per
hektoliter.

6 §.

över verkställd granskning bör kontrollör upprätta protokoll i
tvenns exemplar, av vilka det ena jämte proven sändes till undersöknings-
laboratorium och det andra till folkförsörjniingsminiisteriet.
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Intyg över resultaten av undersökningen av produkternas tekniska
duglighet skall av ii tvenne exemplar tillställas
£c__för__jningsm_nisteriet.

7 §.

Tillverkare av bilkol bör varje månad inom en vecka från dess
utgång till den lokala folkförsörjnängsnämnden pä blanketter, som på
nämndens försorg tillhandahållas, lämna uppgifter om tillverkningsplatsen
och dess avstånd till närmaste trafikpla)tser, om ptorleken av inrättningens
års- och månadsproduktion, antalet arbetare, om förråden av råämnen och
färdiga produkter samt om övriga a blanketten nämnda omständigheter.
Anmälan skall göras i (tvenne exemplar, av vilka folkförsörjningsnämnden
insänder det ena till folkförsörjningsministeriet.

8 §.

Den, som bryter mot bestämmelserna i detta beslut, straffas såsom
i lagen den 8 november 1940 om främjande av användningen av trä- och
träkolsförgasare är stadgat.

9 §

Genom detta beslut upphäves folkförsörjnitagsministeriets beslut
den 6 maj 1941 om kvalitetsfordringar och högsta försäljningspris på bilkol
och bilsplin/ till den del det avser bilkol, samt folkförsörjningsministeriets
beslut den 14 juni 1941 angående ändring av sagda beslut.

Helsingfors den 1 april 1942.

Minister Henrik Ramsay.

T. f. avdelningschef Esko Hellen.

Folkförsörjningsministeriets beslut angående ändring av ministeriets
beslut om kvalitetsfordringar och högsta försäljningspris

på bilsplint.

Utfärdat i 'Helsingfors den 30 november 1943.

har ändrat 3 § i sitt beslut den 1 april
1942 om kvalitetsfordringair och högsta försäljningspris på bilsplint, sådan
den lyder i fo_:försörjningsminisiteriets beslut den 27 oktober 1943, och
8 § som följer:
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3 §.

De högsta minutförsäljningspiisen för bilsplint, som fyller ovan i
1 § nämnda kvalitetsfordringar, beräknas enligt de i 8 § statsrådets beslut
den 8 juli 1943 om högsta pris på brännved uppräknade högsta utgångs-
prisen för kastved av björk samt enligt de i de av folkförsörjningsmiiniste-
riet med stöd av sagda beslut för jLandsorten fastställda prislistorna nämnda
eller enligt dessa pris uträknade högsta utgångsprisen för kastved av björk
på den plats, där säljaren .överlåter splinten åt köparen.

I kommun, där bilsplint icke produceras ellejri i vilken förbruknin-
gen av bilsplint överstiger tillverkningen, fä likväl (beträffande nedan i
denna paragraf avsedd bilsplint, som tillverkats i lannan kommun, till de
pä tillverkningsplatsen; gällande prisen läggas av mottagningsortens folk-
försörjniingsnämnd enligt densamma föietedda verifikat godkända verkliga
och skäliga transportkostnader frän tillverknings- till mottagningsplatsen.
På det kvitto, som lämnas till köpairen, likola särskilt för pig upptagas det
på tillverkningsplatsen gällande priset och sagda transportkostnader.

Högsta minutförsäljningspris per hektoliter för ugnstorkad till stor-
leksklass A hörande bilspbnt av obka slag, vars vattenhalt utgör högst 15
procent, fastställas pä basen av d(_ i 1 mom. nämnda (högsta utgångsprisen
för kastved av björk som följer:

Utgångspris för
björkved i mark Prisen på bilsplint i mark per hl

per m 3 A, kvalitet I A, kvalitet II

—109 ....42:— 37: —

110—119 ....43:50 38:5Q
120—129 . . . .45:— 40: —

130—134 . . . .46:— 40: —

135—139 . .
. .47:— 41: —

140—144 ....48:— 42: —

. . .49:— 43: —

150—154 ....50:— 44: —

155—159 . . . .51:— 45: —

160—164 . . . .52:— 46: —

165— ....53:— 47: —

Högsta minutförsäljningspriset för ugnstorkad bilsplint av olika slag
hörande till storleksklass B, med en vattenhalt uppgående till högst 15
procent, är 3 fliark högre än ovan: i 3 (mom. fastställda pris.

Det högsta minutförsäljningspriset för iufttorkad samt sådan ugns-
torkad splint, vars vattenhalt överstiger 15 procent men icke 25 procent-
är 9 )mark lägre än ovan i 3 och 4 mom. avsedda högsta pris.

8 §.

Tillverkare av bilsplint bör för varje månad (jnom en vecka från
dess utgång till den lokala folkförsörjWingsnämnden på blanketter, som på
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nämndens försorg tillhandahållas, lämna uppgifter om tillverkningsplatsen,
dess avstånd till närmaste trafikplatser, storleken av inrättningens ärs-
och månadsproduktion, antalet arbetare, om förråden av råämnen och fär-
diga produkter samt om övriga pä blanketten nämnda omständigheter. Till
de uppgifter, som skola lämua-si i maj och december, skall fogas förteck-
ning över de mängder råämnen, som producent innehade den sista dagen
i föregående månad, varvid särskilt bör antecknas de avverkade och oav-
verkade mängder, son_ finnas på inrättningens område, invid trafikleder
och, beträffande envar fastighet- i skogarna.

I 1 mom. nämnd uppgift och dess bilaga skola inlämnas i tvä
exemplar, av vilka folkförsörjnlngsnämnden utan dröjsmål bör insända det
ena till folkförsörjningsministeriet och det andra till chefen för det an-
skaffningsdistrikt för brännved, inom vars verksamhetsområde inrättningen
är belägen. Chefen för anskaffningsdistriktet skall meddela de uppgifter,
som i failagen beröra råämnesmängder på annat anskaffningsdistrikts om-
råde, till chefen för detta anskaffningsdistrikt.

Folkförsörjningsnämnd skall uppgöra förteckning över i 1 mom.
nämnda uppgifter, och på densamma anteckna namnen på dem, som
lämnat uppgifterna, samft i 1 mom. avsedda uppgifter om produktionens
storlek och lagren av färdiga produkter för varje månad.

Helsingfors den 30 november 1943.

Minister N. A. Osara.

Byråchef M. J. Kallio.

Lag om utfärdande av föreskrifter angående garage och andra
rum, där motorfordon förvaras, användas eller repareras.

Given i Helsingfors den 6 november 1942.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena äger

befogenhet ätt i |saimråd med soc_admin_steriet utfärda till skydd mot skada
erforderliga föreskrifter angående garage och andra rum, där motorfordon
förvaras, användas eller repareras.

Republikens President
RISTO RYTI.

Helsingfors den 6 november 1942.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena

Väinö V. Salovaara.
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Ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
beslut angående garage och däri förvarade

gengasdrivna motorfordon.
I tfärdat» i Helsingfors den I februari 1944.

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena har
i samråd med socialniinisteriet med stöd av lagen den 6 november 1942
om utfärdande av föreskrifter angående garage och andra rum, där motor-
fordon förvaras, användas eller repareras, och 63 § förordningen den 30
december 1937 om trafik med motorfordon beslutat:

1 §•

Med garage avses) i jdetta beslut garage eller annat rum. där gen-
gasdrivet motorfordon förvaras, användes eller repareras.

2 §.

l garage, där gengasdrivet motorfordon far köras in pa gas. skall
luftväxlingen kunna antingen genom naturligt drag eller medelst ett särskilt
ventilationssystem göras tillräckligt effektiv.

Är på grund av garagets beskaffenhet eller läge eller av annan
orsak ett särskilt ventilationssystem av nöden, fä ventilationsanordningarna
icke „ta t förbindelse med övriga i byggnaden befintliga luftväxlings- eller
rökkanaler.

Finnes ovanför garage, eller i direkt anslutning därtill bonings-
eller arbetsrum, skola garagets tak och väggar vara täta.

3 §•

I gengasdrivet motorfordon, som pä gas får köras imi i garage, skola
aggregatets alla i det fria utmynnande öppningar kunna tillförlitligt
stängas.

Stannas motorn i garaget, skola d(e i i momentet nämnda öppnin-
garna omedelbart tätt tillslutas. Därjämte skall tillses, att garaget venti-
leras sä effektivt som möjligt, ända tills gasutvecklingen i generatorn
upphört.

1 §•

Motsvarar garage icke föreskrifterna i 2 § eller uppfyller fordons
gengasaggregat icke fordringarna i 3 §, skäll motorn stannas i det fria.

I garaget får fordonet inköras på flytande bränsle eller införas* pa
annat sätt först efter det gasutveckl ingen i generatorn upphört.

Det i 1 mom. nämnda förfarandet skall alltid iakttagas, då fordon
föres in för förvaring eller repa_u*tioni i garage, vilket tillika användes som
arbetsrum.
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5 §•

Till gengasaggregat hörande luckor och övriga öppningar fä öppnas
i garage samt aska, slagg och sot jur aggregatet avlägsnas först efter det
generatorn helt kallnat och befriats från gas antingen i det fria med till-
hjälp av aggregatets startfläkt eller, om fordonet fir uppställt i garaget,
med användande av en i det fria utmynnande gasavledningsventilator
under minst tre minuter, för luftning skall generatorns påfyllningslock
ställas på glänt.

6 §•

Motorn i gengasdrivet motorfordon får blott på flytande bränsle
startas i jgarage. Generatorn får tändas endast i det fria.

Står flytande bränsle icke att erhålla och finnes ej möjlighet utt
med handkraft eller på annat sätt få bilen ur garaget, må generatorn
tändas i garaget och motorn startas där på gas. Därvid skall dock tillses,
att ii sin helhet är utsatt för undertryck och att gasen från
startfläktens och motorns avloppsrör med effektiva anordningar ledes ut
i det fria, utan att omgivningen därav lider men, samt även i övrigt största
försiktighet iakttagas.

7 §

Motomarmare, vari fast bränsle användes, får brukas i garage
endast under förutsättning, att ovanom den en ändamålsenlig ventilati-
onsanordning anbragts. Motorv ärmaren skall vara så konstruerad och dess
skötsel sådan, att varken fordonet eller omgivningen utsattes för eldfara.

8 §.

Innehavare av garage skall, inman detta far tagas i bruk. göra
skriftlig anmälan om garaget hos kommunal yrkesinspektör. I anmälningen
skall uppgivas garagets adress och det antal fordon, för vilket det är avsett,
sä ock huruvida arbetare komma att på grund av arbetsavtal där utföra
arbete.

9 §.

Det åligger närmast den, i «vars värd garage överlämnats, att ?illse ?

att garaget behörigen luftas samt att motorfordon jnköres och behandlas
i garaget med iakttagande av härom utfärdade föreskrifter, linnes ej sådan
av förvaring, användning eller reparation av gengasdrivet motorfordon i
person, ankomnia nämnda uppgifter på vederbörande arbetsledare, där
garaget tillika begagnas som arbetsrum, eljest på motorfordons förare.

10 §.

YrkesMispektör övervakar efterlevnaden av detta beslut, såvitt angår

sådant garage, jämte anläggningar, där arbetare pä grund av arbetsavtal
uppehålla sig.
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Besiktningsman för motorfordon är skyldig att på anhållan av yr-
kesinspektör avgiva utlåtanden om här avsedda tekniska anläggningar.

11 §.

Befinnes vid l>esiktining, som yrkesinspektör verkställt, att garage
eller däri befintliga anläggningar icke äriot i behörigt skick, skall för av-
hjälpande av bristerna förfaras pä sätt i 7 § lagen den 4 mars 1927 angå-
ende yrkesinspektionen är stadgat.

12 §

brand, explosion, förgiftning eller annat olycksfall, som föranletts
garage, skall omedelbart anmälas hos vederbörande polismyndighet, som
verkställer undersökniing i saken och insänder det härvid tillkomna för-
hörsprotokollet till socialministeriet.

13 §

Ett exemplar av detta beslut skall anslås på synlig platsl i garage.

14 §.

Var, som bryter mot bestämmelsema i detta beslut, straffes, där ej
förseelsen är annorstädes belagd med strängalre straff, med högst 50 dags-
böter.

15 §.

Detta beslut träde\r i ikraft den 1 imatj 1944, och därigenom upphäves
3 § 1 mom. i (ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbe-
tena beslut den 12 juli 1940, innefattande föreskrifter angående konstruk-
tion, montering och användning av gcngasanläggniegar, avsedda för motor-
fordon, för såvitt sagda moment innehåller ovillkorligt lörbud, att i garage
eller annan byggnad tända gengasaggregat eller öppna dettas lock. luckor
och ventiler eller därur uttaga aska.

Har garage redan före detta besluts utfärdande regelbundet an-
vänts för förvaring eller reparation av gengasdrivna motorfordon, skall
skriftlig anmälan därooii göras hos kommunal yrkesinspektör före den 1
juni 1944.

Helsingfors den I februari 1944.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena

Väinö V. Salovaara.

Regeringsråd K. J. Flodström,





Åo//
att hela byket på Noggrannas gård blev
tvättat, torkat och manglat på 4 timmar.
Av dagen blev ännu många timmar över
till annat brådskande arbete. Tidigare
arbetade husmodern hårt i I—31—3 dagar
per månad, eller med andra ord ungefär
en hel månad per år, för att klara går-
dens byke.

Men byns energiska Martor och Lottor
startade en gemensam tvättinrättning —

ett verkligt

Peko tvätteri
Vilken lättnad blev det icke för husmo-
dern i synnerhet nu, då hon är tvungen
att utföra även männens arbeten ute på
fälten. utom nästan daglig förbindelse finnes

mellan mejeriet och gårdarna, kunde
transporten av byket ske utan besvär,
varför även det byke, som på morgonen
sändes till tvätt, på kvällen återkom ren-
tvättad inpackad i snygga rena lådor.

Tvättinrättningen var byggd i samband
med mejeriet, varvid man var i tillfälle
att utnyttja mejeripersonalens fackkun-
skap i skötsel av maskiner, samt dess-
utom kunde använda disponibel ånga, rent
kokande vatten, elektrisk kraft. Då dess-

Peko tvätt pä rätt sätt.
Sparar kläder, pengar, tid och arbete.

Wärtsilä-koncernen fl /B
FÖ RSÄLJ N I NG

Helsingfors - Sörn.Strandv. 9 - Tel. 70171
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