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Diesel



SISUN DIESELMOOTTORI
NYKYAJAN AUTOILUN ANKARA PYRKIMYS KÄYTTÖKUSTAN-

NUSTEN PIENENTÄMISEEN ON KEHITTÄNYT AIVAN UUDEN
AUTOMOOTTORITARPEEN, AUTODIESELMOOTTORIN.

DIESELMOOTTORIN TALOUDELLISUUS ON OLLUT JO KAUAN
TUNNETTU, MUTTA RAKENTEELLISET VAIKEUDET: SUURI PAINO
JA ALHAINEN KIERROSLUKU OVAT OLLEET ESTÄMÄSSÄ SEN
KÄYTÄNTÖÖN PÄÄSYÄ AUTOISSA.

NYT ON KUULUISA AMERIKALAINEN MOOTTORITEHDAS HER-
CULES, JOKA VUOSIKYMMENET AUTOMOOTTOREITA RAKEN-
TAESSAAN ON TULLUT TARKOIN TIETÄMÄÄN, MITÄ NYKYAIKAI-
NEN AUTOMIES AUTOMOOTTORILTA VAATII, RAKENTANUT
AUTODIESELIN.

EMME OLE HETKEÄKÄÄN EPÄRÖINEET KIIREHTIESSÄMME

VALITSEMAAN TUON MITÄ UUDENAIKAISIMMAN OIKEAN AUTO-
DIESELIN SISUN DIESELMOOTTORIKSI.

USKOMME, ETTÄ AUTOMIEHET TUTUSTUTTUAAN SEURAA-
VIIN TOSISEIKKOIHIN MYÖNTÄVÄT VALINTAMME EHDOTTO-
MAN OIKEAKSI JA RIENTÄVÄT KUKIN TARPEENSA MUKAAN
VARAAMAAN DIESEL-SISUN KULJETUSTARPEENSA TYYDYTTÄ-
JÄKSI.

O.Y. SUOMEN AUTOTEOLLISUUS A.B.



MOOTTORIN TEHO — SYLINTERIMITAT

Näitä moottoreita on saatavissa kahta eri kokoa, molem-
missa on iskunpituus sama 4 '/»" eli 114.3 mm., sylinte-
rin läpimitta pienemmässä koneessa 3 A /•/', suuremmassa
3 "/n;" eli 88.9 mm. ja 93.6 mm. Tilavuudeltaan on pie-
nempi 4.26 ltr. ja suurempi 4.71 ltr.

PAINO JA KOKO

VÄÄNTÖMOMENTTI

Pienemmän moottorin vääntömomentti vaihtelee 22—25
kgm. kierrosluvusta riippuen, suuremman 23—26 kgm.

HKVOSVOIMAMÄÄRÄ JA KIERROSLUKU

JNäillä koneilla voidaan käyttää niin korkeata kierroslukua
kuin 2600 ja sen ansiosta näiden teho on huomattavasti
suurempi kuin vastaavankokoisten bensiinimoottorien, ke-
hittäen suurempi kone 83 ja pienempi 79 hevosvoimaa.

POLTTOAINEKULUTUS

Kun moottorista otetaan suurin mahdollinen vääntömo-
mentti, kuluttaa se polttoainetta 200 gr. hevosvoimatuntia
kohti. Osatehoilla kulutus on vielä huomattavasti pie-
nempi, niin että kokonaiskulutus on ainakin 30 % P^ e "

nempi kuin vastaavalla bensiinimoottorilla.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

Moottorissa käytetään ensiluokkaista Bosch-järjestelmää,

LAAKERIT

Sisu-diesel polttoainepumpun puolelta

TEKNILLINEN ERITTELY

jossa yhteen pumppuun on yhdistetty kaikkien sylinterien
syöttöpumput. Polttoainesuutimet ovat myöskin Bosch-
rakennetta.

Jotta vaunun hyödyllinen kuormitus olisi mahdollisimman
suuri ei moottorin, yhtävähän kuin muidenkaan osien
paino saa nousta liian suureksi. Senpä vuoksi nykyiset
bensiinimoottorit ovat rakennetut erittäin keveiksi. Diesel-
moottori ei tietenkään saa tehdä tässä poikkeusta. Sisun
dieselmoottori on ennätys tässäkin suhteessa. On tuskin
mainittavaa eroa tämän ja vastaavan bensiinimoottorin
painossa. Paitsi pientä painoa, on myöskin pieni koko
hyvin tärkeä, jotta vaunun alustalle voisi sijoittaa mah-
dollisimman suuren korin. Sisun dieselmoottori ei ole
ulkomitoiltaan vastaavaa bensiinimoottoria yhtään suu-

rempi.

Dieselmoottorissa syntyy huomattavasti korkeampia pai-
neita kuin bensiinimoottoreissa, eivätkä tavalliset laakeri-
rakenteet kestä siinä. Sisun dieselissä on kiinnitetty aivan
erikoista huomiota tähän seikkaan. Laakerirakenteelle on

saatu suuri varmuuskerroin. Kampiakselissa on 7 laakeria,
läpimitaltaan 3", pituuden vaihdellessa 1 l/±—2 Vie"*
Kiertokangen laakerin läpimitta on 2'7''-

2
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, pituudet 45 mm.

Sisu-diesel pakoputken puolelta



DIESELMOOTTORIN TOIMINTA

Diesel periaate perustuu siihen luonnonlakiin, että mitä enem-
män ilmaa puristetaan kokoon, sitä korkeammaksi sen lämpötila
kohoaa.

Jos kuivaa ilmaa, jonka lämpötila on 15° C. puristetaan sylin-
terissä kymmenenteen osaansa alkuperäisestä tilavuudestaan ilman
että lämpöä pääsee haihtumaan sylinteriseinämien kautta, niin se
saavuttaa noin 440° C lämpötilan. Jos se puristetaan viidenteen-
toista osaansa, niin lämpötila kohoaa 560° C.:een, j.n.e., mitä
enemmän puristetaan sitä korkeampi lämpötila saavutetaan. Puris-
tus-sytytyskoneessa (dieselkoneessa) käytetään tätä sytyttämään
polttoaineen, sähkökipinän asemasta, mikä on tavalliselle bensiini-
moottorille tunnusomaista.

Jos ilma on erittäin kylmä, saattaa olla tarpeellista keinotekoi-
sesti kohottaa imuputken lämpötilaa tai jäähdytysveden lämpö-
tilaa vai voiteluöljyn lämpötilaa nopean käynnistyksen aikaansaa-
miseksi. Tämä johtuu siitä, että ilman lämpötila puristuksessa
nopeasti alenee jäähtymisen tapahtuessa sylinteriseinämien kautta.
Jos sylinteriseinämät ovat hyvin kylmät, kuten pakkasasteissa on
asian laita, niin ne nopeasti jäähdyttävät ilman, niin että sen
lämpötila saattaa alentua polttoöljyn syttymispisteen alapuolelle.

Käyttämällä polttoöljypumppua ja suihkusuutimia voidaan käyt-
tää kaasuöljyä bensiinin asemasta. Pumppu painaa öljyn erit-
täin korkeaan paineeseen ja puristaa sen verrattain pienen, tai
pienten suihkusuutin-reikien kautta, jotka jakavat tämän poltto-
aineen erittäin hienoksi sumuksi ja joka sumu leviää kuumaan
puristettuun ilmaan, jossa se syttyy ja palaa. Eri Diesel poltto-
öljyillä on erilainen syttymispiste, mutta käytännöllisesti katsoen
kaikkien syttymispiste on tuntuvasti alle 560° C.

Kuten huomaamme, on periaatteellinen eroavaisuus Dieselmootto-
rin ja tavallisen polttomoottorin kesken se, että polttoaineen sytyt-
tämiseen tarvittava lämpö on Dieselmoottorissa ilmassa ennenkuin
polttoainetta on siihen suihkutettu, mutta polttomoottorissa on poltto-
aine sylinterin ilmassa ennenkuin sytyttämiseen tarvittava kuumuus
— kipinä — on sen kautta kulkenut. Koska polttoöljy on raskaam-
paa kuin bensiini ja paljon huonommin höyrystyvää luonnollisessa
tilassaan, on se sumutettava mekaanisin keinoin sen sijaan, että
polttoöljy johdettaisiin nopeasti virtaavaan ilmaan, kuten bensiini-
kaasuttajassa tapahtuu. Muuten ovat molemmat koneet itse periaat-
teissa samanlaisia.

ERI TAHDIT

Kuvat 1, 2, 3, 4 ja 5 esittävät Hercules Dieselin eri tahteja

hnutahti (kuva 1). Pelkkä puhdas ilma
painuu imuventtiilin kautta moottoriin,
jonka imuventtiilin avautumisen on ai-
kaansaanut nokkalevy tangon ja vivun vä-
lityksellä, männän kulkiessa alaspäin.

Kuva 1.



Puristustahti (kuva 2). Imuventtiili on nyt sulkeutunut ja pako-
venttiili pysyy kiinni, niin että kaikki ilma, mikä on tullut sylinte-
riin imutahdin aikana, nyt puristuu sylinterin kannen ja männän
välissä kokoon. Sylinterin toisessa sivussa on aukko erityiseen n.s.

pyörrekammioon. Ilma syöksyy aukosta
pyörrekammioon nuolten osoittamalla ta-
valla ja tämän kammion erityisen muodon
vuoksi joutuu se pyörreliikkeeseen. Tämä
ilman puristaminen on nostanut sen läm-
pötilan niin korkeaksi, että siihen heti voi-
daan suihkuttaa polttoaine.

Kuva 2.

Polttoaineen suihkutus (kuva 3). Tämä
ei ole mikään tahti, vaan ainoastaan puris-
tusiskun loppu ja työtahdin alku. Poltto-
aineen suihkutus alkaa 14° yläkuolokoh-
dan jälkeen kun kone käy täydellä teholla
1,300 kierroksella. Tämän suihkutuksen
säätää polttoainepumpun käyttöpyörästö,
suutimen säätö ja moottorin kuormitus,
jotka vaikuttavat säätäjään, joka puoles-
taan määrää kuinka pitkän ajan pumpun-
iskun polttoainetta työntävä vaikutus jat-
kuu.

Kuva 3.

Voimakas pyörre pyörrekammiossa juuri tänä hetkenä on pääsyy
siihen, että Hercules dieselmoottori antaa niin erinomaisen tehon
ihmeteltävän pienellä polttoainekulutuksella, vähäisellä savulla ja
vähäisellä äänellä.

Ilmapyörteen merkitys palamiskammiossa on tärkein juuri poltto-
aineen suihkutusaikana. Tämä pyörre saattaa kaiken polttoaineen
pääsemään ilman yhteyteen ja tämä perusteellinen sekaantuminen
aiheuttaa täydellisen polttoaineen palamisen. Tämä kysymys on
ollut erittäin vaikea probleemi kaikissa Dieselmoottoreissa, koska
kaikkinaiset varjostimet tai puristustilamuodot helposti aiheuttavat
ilman pysähtymisen juuri polttoaineen suihkutushetkellä. Tämän
seurauksena nimittäin polttoainekulutus kasvaa, palaminen on sa-
vuavaa ja räjähdys äänekäs. Tämä ilmaliikkeen pysähtyminen on
seurauksena siitä, että männän nopeus hidastuu juuri sen saavut-
taessa yläkuolokohdan ja juuri yläkuolokohdassa mäntähän on pai-
kallaan ennenkuin alkaa liikkua alaspäin. Tätä ei voi mitenkään
välttää, koska mikään kappale ei voi millään liikkua yhtaikaa kah-
teeen suuntaan. Mäntä on liikkunut ylöspäin sylinterikantta kohti
ja sitten vaihtaa liike suuntaansa kampiakselia kohti, jotenka täytyy
olla olemassa piste, missä pystyliike loppuu ja alaspäin suuntautuva
alkaa.

Ilman nopeus riippuu männän nopeudesta ja sen aukon suuruu-
desta, josta ilman täytyy kulkea. Mitä suurempi aukko, sitä pie-
nempi sen kautta virtaavan ilman nopeus, ja mitä pienempi aukko
sitä suurempi sen saman ilmamäärän nopeus, joka joutuu samassa
ajassa kulkemaan aukon kautta.



Hercules-moottorissa on tämä probleemi ratkaistu sijoittamalla
palamiskammion (pyörrekammion) aukko sylinterin seinämään. Kun
mäntä kulkee ylöspäin, kasvaa ilman nopeus jatkuvasti männän
nopeuden mukaan. Ilma, joka virtaa tähän kammioon, joutuu pyör-
reliikkseseen, kuten selitettiin puristustahdista kyseen ollen. Mutta
silloin kun ilman nopeus alkaisi laskea mäntänopeuden pienetessä,
alkaakin mäntä peittää kammioaukkoa, niin että sen suuruus jatku-
vasti pienenee, jolloin ilman nopeus joutuu kuitenkin kasvamaan
aina siihen asti, kunnes mäntä on suunnilleen 12° alle yläkuolo-
kohdan. Sen jälkeen ei kuitenkaan suuri ilman nopeus enää olekaan
niin tärkeä, koska suihkutus jo on alkanut, alkaessaan noin 12°
ennen yläkuolokohtaa, ja syttyminen tapahtuu noin 10° ennen ylä-
kuolokohtaa.

Ilma kiertää pyörrekammiossa 43 kertaa nopeammin kuin kampi-
akseli sillä hetkellä, jolloin suihkutus alkaa, ja nopeus kasvaa 50-
kertaiseksi syttymisen ja palamisen aikana. Hienoksi jakaantuneen
polttoainesumun suihkutus tähän nopeasti liikkuvaan ilmaan takaa
täydellisemmän ilman ja polttoaineen sekautumisen kuin millään
muulla tunnetulla menetelmällä on saavutettavissa. Tämän johdosta
on palaminen täydellisempää ja voima suurempi mitä pienimmällä
polttoainekulutuksella ja äänellä. Tämän ihanteellisen palamisen
seurauksena on moottorin antama voima kuin tasainen, vuolas virta.

Männän liikkuessa asennosta 18° ennen yläkuolokohtaa asentoon
10° ennen yläkuolokohtaa tämä hieno polttoainesumu sekaantuu

pyörivään, kuumaan, puristettuun ilmaan pyörrekammiossa. Noin
10° ennen yläkuolokohtaa tämän ilman lämpötila on niin korkea,
että polttoainesumu syttyy ja palaa. Suihkutus jatkuu kunnes mäntä
on liikkunut suunnilleen asentoon 14° yläkuolokohdan jälkeen ja
noin asennossa 20° yläkuolokohdan jälkeen palaminen on päättynyt
ja paisunta alkaa.

Paisunta- eli työtahti (kuva 4). Kaasujen lämpötilan nopea nousu-
öljyn palamisen johdosta saattaa ne paisumaan. Kun ainoa liikkuva
osa sylinterissä on mäntä, niin nämä paisuvat kaasut työntävät sitä

alaspäin ja tämä alaspäinen työ siirtyy
kampiakseliin, männäntapin, kiertokangen
ja kiertokangenlaakerin välityksellä, jossa
kampiakselissa tämä työ muuttuu pyöri-
väksi vauhtipyörän kautta voimansiirtoeli-
miin siirrettäväksi hyödylliseksi työksi.

Kuva 4.

Poistotahti (kuva 5). Pakoventtiilin avaa nyt sen työntötanko,
joka saa liikuntansa nokka-akselista, ja pakokaasut poistuvat samalla
tavoin kuin bensiinimoottorissa.

Imuventtiili avautuu suunnilleen män
nän yläkuolokohdassa ja samanlainen kier
to kuin edellä on selostettu alkaa uudel
leen.

Kuva 5.


