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Dl ESEL-MOTORN
VÄR TIDS STRÄVAN TILL LÄGRE DRIFTSKOSTNADER VID AUTO-
MOBILTRANSPORTER HAR FRAMBRAGT ETT BEHOV AV EN NY
MOTORTYP, AUTOMOBIL-DIESELMOTORN.

DIESELMOTORNS BRÄNSLEEKONOMI HAR REDAN LÄNGE VARIT
KÄND, MEN KONSTRUKTIVA SVÅRIGHETER: STOR DÖDVIKT OCH
LAGT VARVANTAL, HAVA REST HINDER FÖR DESS ANVÄNDNING
SÄSOM KRAFTKÄLLA HOS AUTOMOBILER.

NUMERA HAR DET EMELLERTID LYCKATS DEN KÄNDA AMERI-
KANSKA MOTORFABRIKEN HERCULES, SOM UNDER FLERA ÅR-
TIONDEN KONSTRUERAT OCH BYGGT BILMOTORER, OCH DÄRVID
VUNNIT ERFARENHET SAMT EN GRUNDLIG KÄNNEDOM OM DE
FORDRINGAR, SOM VÅRA DAGARS KRÄVANDE TRANSPORTER
STÄLLA PÄ MOTORN, ATT TILLVERKA EN I ALLA AVSEENDEN
TIDSENLIG, ELASTISK OCH LÄTT AUTOMOBIL - DIESELMOTOR.

VI HAVA ICKE ETT ÖGONBLICK TVEKAT DÄ VI SKYNDAT OSS
ATT VÄLJA DENNA, DEN MEST MODERNA, VERKLIGA BIL-DIE-
SELN TILL MOTOR FÖR VÅR SISU-VAGN.

VI ÄRO ÖVERTYGADE OM, ATT FACKMÄNNEN PÅ AUTOMOBIL-
OMRÄDET, EFTER DET DE TAGIT DEL AV FÖLJANDE FAKTA,
ERKÄNNA ATT VÄRT VAL VARIT OBETINGAT RIKTIGT OCH I
MÄN AV BEHOV, SKYNDA SIG ATT RESERVERA DIESEL-SISU-
VAGNAR FÖR ATT TILLFREDSSTÄLLA SITT TRANSPORTBEHOV.

O.Y. SUOMEN AUTOTEOLLISUUS A. B.



MOTORNS EFFEKT — CYLINDERDIMENSIONER

Av dessa motorer kunna tvenne olika storlekar erhållas.
Slaglängden är i vardera densamma, 4*/V' eller 114,3
mm., cylinderns genomskärning i den mindre 3 1 /-/' ocn
i den större 3 xx/\%', eller 88,9 mm. resp. 93,6 mm. Cy-
lindervolymen för den mindre 4.26 liter, för den större
4,71 liter.

VRIDNINCSMOMENI

Vridmomentet i den mindre motorn varierar från 22—25
kgm. beroende på varvtalet, den större från 23—26 kgm.

VARVTAL OCH HÄSTKRAFTER

Dessa motorer kunna använda ett så pass högt varvantal
som 2,600 och tack vare detta är effekten betydligt större
än hos motsvarande bensinmotorer. Den större motorn
utvecklar 83 hkr, den mindre 79 hkr.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Vid maximal belastning förbrukar motorn 200 gr bränsle
per hkr.-timme. Vid partialbelastning är bränsleförbruk-
ningen betydligt mindre och totalförbrukningen kommer
sålunda säkert 30 % lägre än den motsvarande bensin
motorns.

BRÄNSLESYSTEM

Bränsleinsprutningen sker meddels en Bosch-pump. där

LAGER

TEKNISKA DETALJER

VIKT OCH STORLEK

varje cylinder matas av en separat pump. Bränsledyserna
äro även av Bosch-fabrikat.

För att vagnens bärkraft skall vara den största möjliga
får inte motorns, än mindre underredets vikt bliva alltför
stor. Därför göras de nutida bensinmotorerna av möjli-
gast lätt konstruktion. Dieselmotorn utgör intet undantag
härvid, och Sisu-dieseln är ett rekord i detta hänseende.
Någon nämnvärd viktskillnad mellan dessa två motorer

finnes ej heller. För att fullständigt kunna utnyttja un-

derredet är det även viktigt, att motorn är av minsta
möjliga storlek. Sisu-dieselmotorn är till sina yttre dimen-
sioner ej större än motsvarande bensinmotor.

I Dieselmotorn uppstår ett betydligt högre tryck än i
bensinmotorn. Vanliga lager hålla sålunda icke. Vid
tillverkningen av Sisu-dieseln har en alldeles särskild
uppmärksamhet fästs vid denna omständighet. Lager-
konstruktionen är gjord med stor säkerhetsmarginal.
Vävaxeln är 7-lagrad, lagrens genomskärning är 3" och
längden växlar från 1 V/' till 2 1/i</'- Genomskärningen
på vävstakslagren är 2 ] /■/', längden 45 mm



DIESELMOTORNS FUNKTION

Diesel principen grundar sig på följande naturlag: ju mer en
kompression av" luit eger rum, dess högre stiger dess temperatur.

Om torr luft, vars värmegfad är 15° C. komprimeras i cylindern
till 1/10 del av sin usprungliga volym utan att värmen kan avgå
genom cylinderväggarna, uppnår den en temperatur av cirka 440°
C. Om den komprimeras till 1/15 del, stiger temperaturen till
560° C, 0.5.v., ju mera den komprimeras desto högre värme ér-
hålles.

Vid motorer med kompressionstandning (dieselmotorer) använ-
des denna värme för antändning av hränslet, medan däremot vid
bensinmotorer tandningen sker såsom känt meddels elektrisk gnista,
vilket sislnämnda för bensinmotorerna är säreget.

Om luften är särskilt kall, kan det vara nödvändigt att på konst-
gjord väg höja insugningsrörets, kylvattnets eller smörjoljans tem-
peratur för att erhålla en lätt och snabb start. Detta beror på, att
den komprimerade luftens temperatur snabbt sjunker, emedan vär-
men avgår genom cylinderväggarna. Om cylinderväggarna äro
mycket kalla, såsom t.ex. vid stark köld, avkyla de snabbt luften
sj. att dess temperatur lätt underskrider bränslets tandpunkt. Vid
användning av bränslepump cch dyser kan man i stället för bensin
begagna gasolja. Pumpen komprimerar oljan mycket starkt och
pressar den genom ett relativt litet eller flere små hål i dysen,
som fördelar denna till en fin mist, vilken i den heta, komprime-
rade luften antändes och brinner. Tandpunkten hos olika diesel-
oljor varierar något, men ligger praktiskt sett i allmänhet betydligt
under 560° G.

Som synes är den principiella skillnaden mellan en diesel och en
vanlig explosionsmotor den att, den för bränslets antändning be-
hövliga värmen hos dieselmotorn alstras vid luftens kompression i
cylindern förrän bränslet insprutas, medan i explosionsmotorn
bränslet förefinnes i cylinderns luft (gasblandningen) förrän den
till antändning behövliga hettan — gnistan -- passerat denna.
Emedan råoljan i sitt naturliga tillstånd är tyngre och förgasas
mycket sämre än bensmet, måste densamma på mekanisk väg för-
vandlas till "dimma" i stället för såsom hos bensinförgasaren bräns-
let inledes i snabbt strömmande luft. För övrigt äro principerna
i motorerna desamma.

DE OLIKA TAKTERNA

Bild 1, 2, 3, 4 och 5 framställa Hercules-dieselns olika takter

SUGTAKTEN (bild 1). Då kolven rör
sig neråt, strömmar ren luft in i motorn
genom sugventilen. Sugventilen öppnas
härvid medels ett system av kamskiva, stol-
stång och hävarm.

Bildl



KOMPRESSIONSTAKTEN (bild. 2). Sugventilen har slutit sig
och avloppsventilen hålles så alt all luft, som strömmar in un-
der sugtakten, nu komprimeras mellan kolven och locket. I
cylinderns ena sida finnes en öppning till den såkallade virvel-

kammaren. Luften strömmar genom öpp-
ningen på det sätt pilarna utvisa, in i vir-
velkammaren, och på grund av denna
kammares säregna utformning uppnås en
virvelbildning. Luftens kompression har
stegrat dess värme så högt, att bränslet
utan vidare kan insprutas.

Bild 2.

BRÄNSLETS INSPRUTNING (bild 3).

Detta är ingen särskild takt, endast ett
avslutande av kompressionen och en bör-
jan till arbetstakten. Insprutningen av
bränslet sker efter övre dödläget vid full
effekt på motorn, d.a. vid 1,303 minut-
varv. Insprutningen regleras av bränsle-
pumpens mekanism, insprutningsdysen och
motorns belastning, vilka inverka på regu-
latorn, som i sin tur bestämmer tidsläng-
den för pumpslagets rörelse.

Bild 3

Den kraftiga virvelbildningen i virvelkammaren i detta ögon-
blick är huvudorsaken till att Hercules-dieselmotorn levererar en
anmärkningsvärt hög effekt, vid en förvånansvärt liten bränsleför-
brukning, minima] rökbildning och tyst gång.

Luftvirvelns betydelse i förbränningskammaren är störst just vid
tiden för bränslets insprutning. Denna virvel möjliggör att allt
bränsle kommer i beröring med luften, och denna grundliga om-
blandning förorsakar bränslets fullständiga förbränning.

Denna fråga har varit ett särskilt svårt problem hos alla diesel-
motorer emedan förefintliga kaviteter och kompressionsförhållan-
den lätt hava förorsakat en stagnation i luftens rörelse vid tid-
punkten för bränslets insprutning. Då detta innebär en ofullstän-
dig blandning är följden härav, att bränsleförbrukningen ökas.
förbränningen blir ofullständig och explosionen ljudstarkare. Luft-
rörelsens avstannande är en följd därav, att kannans rörelse av-
tager, då den närmar sig det övre dödläget, och kannan är ju i
det övre dödläget orörlig, innan den rör sig nedåt. Detta kan icke
på något sätt undvikas, emedan intet föremål samtidigt kan röra
sig i två riktningar. Kolven har rört sig uppåt mot cylinderlocket
och därefter ändrar den sin rörelseriktning mot vävaxeln, varför ett
läge måste finnas då den uppåt riktade rörelsen avstannar och den
nedåt riktade begynner.

Luftrörelsens hastighet är beroende av kannans hastighet och
storleken av den öppning genom vilken luften strömmar. Om sam-
ma luftmängd under viss tidsrymd skall passera genom ci öpp-
ning, är denna strömningshastighet beroende av öppningens stor-
lek. Om öppningen är större är hastigheten av luftströmmen
mindre och tvärtom.



I Hercules-motorn är detta problem löst genom att placera
öppningen till förbränningskammaren (virvelkammaren) i cylin-
derns vägg. Då kannan rör sig uppåt, växer luftens hastighet kon-
tinuerligt med kolvens. Den luft som strömmar in i denna kam-
mare råkar i rotation såsom vid kompressionstakten förklarades.
Men då luftens hastighet på grund av kolvrörelsens hastighet av-
lager, borde minskas, börjar kolven täcka öppningen till virvel-
kammaren, så att dess storlek kontinuerligt minskar, varvid luftens
hastighet dock tilltager ända tills kolven befinner sig cirka 12°
under dödläget. Härefter är icke en stor hastighet hos luftström-
men mera så viktig, emedan insprutningen redan har börjat. Denna
begynner cirka 12° före övre dödläget och antändningen sker cirka
10° före övre dödläget.

Luftens rotation i virvelkammaren är 43 gånger snabbare i det
ögonblick insprutningen begynner och hastigheten växer till det
50-fakliga vid tiden för tandningen och förbränningen. Insprut-
ningen av det fintfördelade bränslet i denna snabbt strömmande
luft garanterar en fullständigare blandning av luft och bränsle än
genom något annat känt system. Detta åstadkommer en fullständig
förbränning och största effektivitet vid minsta bränsleförbrukning.
Denna idealiska förbränning giver motorn en synnerligen jämn
gång.

Denna fint fördelade bränslemist blandas med den roterande,
varma i virvelkammaren komprimerade luften då kannan rör sig
från läget 18° före övre dödllget till 10° före detsamma. Cirka
10° före det övre dödläget är lv.tens temperatur så hög, att bränsle-
misten antändes och förbrännes. Insprutningen fortgår tills kannan
rört sig cirka 14° efter dödläget och i läge cirka 20° efter det-
samma har förbränningen upphört och expansionen begynner.
IXFANSIONEN ELLER ARBETSTAKTEN (bild 4). Vid för-
bränningen stiger temperaturen hos gasen hastig; och förorsakar
en utvidgning av volymen. Då den enda rörliga delen i cylindern

är kolven, skjutes denna vid gasens ex-
pansion nedåt. Denna rörelse — arbetet —

överföres till vävaxeln genom karmtappen,
vävstaken och vävstakslagren. Genom väv-
axeln förvandlas denna rörelse till ett me-
kaniskt arbete som genom transmissions-
organen användes för bilens framdrivande.

Bild 4.

ITBLÄSNINGSTAKTEN (bild 5). Avloppsventilen öppnas nu
genom en hävstångsutväxling, vilken erhåller sin rörelse av kam-

axeln och avloppsgaserna avgå på samma
sätt som i en bensinmotor.

Sugventilen öppnas ungefär då kannan
befinner sig i det övre dödläget och en
likadan kretsgång som ovan förklarats
vidtager ånyo.

Bild 5.


