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Ievads.

Cietās degvielas pārgāzēšanas un izmantošanas problēma iekšdedzes

motoru dzīšanai patlaban uzskatāma par pilnīgi atrisinātu. Ar to rasta

iespēja aizstāt augstvērtīgās šķidrās degvielas ar cieto kurināmo — mal-

ku, oglēm, kūdru v. t. t. levērojot motorizēto satiksmes līdzekļu pastā-

vīgo attīstību, cieto degvielu izmantošanai iekšdedzes motoru dzīšanai

piekrīt loti liela saimnieciskā nozīme. Cietās degvielas sastopamas visur,

un tādēļ klust lieks sarežģītais transporta jautājums, kas vienmēr nodar-

binājis šķidro degvielu patērētājus. Pārgāzēšanai noderīgas arī mazvēr-

tīgas degvielu šķirnes, un tā savukārt rodas iespēja aiztaupīt vērtīgākas

degvielas svarīgākām vajadzībām. Cietās degvielas pārgāzēšanai nepie-

ciešama īpaša iekārta — gāzģenerātorš. Gāzģenerātoru attīstība rit

strauji, tāpat to izlietošana dažāda veida spēkratos, rūpniecības mašīnās,

motorlaivās v. t. t, ko sevišķi veicina kara apstākļu radītie šķidro deg-

vielu piegādes ierobežojumi. Gāzģenerātoru iekārtu konstrukciju pastā-

vīgi uzlabo. Līdz ar to kļūst daudz vieglāka gāzģenerātora gāzes motora

apkalpošana, kopšana un pamazām tiek izskausti visiem pazīstamie trau-

cējumi un trūkumi, kas kavēja gāzģenerātoru izplatīšanos. Nepareizi būtu

domāt, ka gāzģenerātoru izlietošanai iekšdedzes motoru dzīšanai ir no-

zīme tikmēr, kamēr pastāv šķidro degvielu ierobežojumi. Lai cik bagāti

būtu naftas avoti, tie ari pēc kara nevarēs apmierināt visas vajadzības

pēc šķidrām degvielām, un rūpniecībā, lauksaimniecībā un pa daļai arī

transportā būs jāizlieto gāzģenerātoru gāze. Pēdējā laikā pie mums bieži

izsaka domas, ka gāzģenerātoros sadedzina milzīgus cietā kurināmā krā-

jumus un līdz ar to lielā mērā veicina mežu izciršanu. Statistika tomēr

rāda, ka patlaban visu Latvijā rēgulāri lietojamo gāzģenerātoru iekārtu

un ap 4000 gāzģenerātoru spēkratu vajadzībām izlieto tikai ap 6% no

Latvijas mežu dabiskā pieauguma. Arī citās valstīs, *piem., Zviedrijā, kur

ar gāzģenerātoru ražoto gāzi dzen gandrīz visus spēkratus un stacionā-

ros motorus, šai vajadzībai izlieto ap 10% no mežu dabiskā pieauguma.

Maz ticams, ka pie mums šo procentu varētu pārsniegt, jo pēdēja laikā

jau ievērojami panākumi sasniegti arī ar brūnogļu un kūdras gāzģenerā-

toriem, ar ko būs iespējams aizstāt koka ogļu vai malkas gāzģenerātorus.
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Lai gan galvenie konstruktīvie grūtumi ir jau pārvarēti, tomēr arī vēl

šobaltdien gāzģenerātoru iekārtu būvē technika nav teikusi savu pēdējo

vārdu. Uz to norāda jau tas vien, ka arī pēc standartizācijas apgrozībā

ir ārkārtīgi daudz dažādu konstrukciju gāzģenerātori. Vācijā, kur

standartizācija izdarīta sevišķi radikāli, apgrozībā ir tomēr 12 dažādas

oficiāli atzītas spēkratu gāzģenerātoru iekārtas, nemaz nerunājot par

stacionārām gāzģenerātoru iekārtām. Citās valstīs stāvoklis ir vēl rai-

bāks, un, piem., mazajā Šveicē oficiāli pieļauti 68 koka ogļu gāzģenerā-

toru tipi, 23 malkas gāzģenerātoru tipi un 1 akmeņogļu (antracīta) gāz-

ģenerātoru tips. Visi šie gāzģenerātori domāti spēkratiem, un šais skait-

ļos nav ietilpinātas stacionārās iekārtas. Katrai gāzģenerātoru iekārtai,

bez šaubām, ir savas priekšrocības un trūkumi, un patlaban nav vēl tā-

das iekārtas, kas pilnīgi atbilstu prasībām gāzģenerātoriem. Arī Latvijā

jau sen vērojama liela interese par gāzģenerātoriem. levērojot Latvijas

mežu bagātību un neizsmeļamos kūdras krājumus, jau 1920. g. pie mums

sākās pirmie mēģinājumi ar spēkratu gāzģenerātoriem. Latvijā tika ieves-

tas ne tikai ārzemju iekārtas, bet arī būvētas jaunas, pie kam dažkārt

ar ļoti labām sekmēm. Piemērotas literātūras trūkums latviešu valodā

visai apgrūtināja šo darbu; bez tam bieži gāzģenerātoru būvētājiem ne-

bija pietiekošu zināšanu par gāzģenerātoru darbības teorētiskiem pama-

tojumiem, darbības norisi un citiem svarīgiem priekšnoteikumiem. Arī

personālam, kas apkalpo gāzģenerātorus, šādu zināšanu pa lielākai daļai

trūkst, tā ka gāzģenerātorus apkalpo vāji vai pat pilnīgi neapmācītas

personas. Tas rada ne tikai traucējumus kārtējā darbā, bet loti bieži arī

materiālus zaudējumus.

Tādēļ šai grāmatā blakus gāzģenerātoru teorijai tiks apskatīta arī

populārāko gāzģenerātoru konstrukcija, apkalpošana un kopšana, pie-

griežot sevišķu vērību automobiļu un traktoru gāzģenerātoriem. Bez tam

tiks apskatītas arī dažādas pie mums nepazīstamas konstrukcijas, lai

dotu pārskatu par gāzģenerātoru attīstību ārzemēs, eventuāli ierosinot

iirī mūsu gāzģenerātoru konstruktorus un gāzģenerātoru būvētājus.
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A. Degvielas un sadegšana.

1. CIETĀS, ŠĶIDRĀS UN GĀZVEIDĪGĀS DEGVIELAS.

lekšdedzes motoru dzīšanai līdz šim visvairāk lietoja šķidrās deg-

vielas — benzīnu, naftu, petroleju, spirtu v. t. t. Vienīgi stacionāro mo-

toru vajadzībām jau sen sāka lietot gāzveidīgās degvielas. Sevišķi tas

sakāms par tādiem rūpniecības uzņēmumiem, kas kā blaku produktu

lielos daudzumos iegūst gāzes. Šeit pirmām kārtām jāmin mctallurģijas

fabrikas, akmeņogļu pārstrādājamie uzņēmumi v. t. t. Kā gāzveidīgo deg-

vielu iekšdedzes motoros var izlietot parasto apgaismojamo gāzi, aceti-

lēnu, notekūdeņu gāzes, ūdens gāzi v. t. t. Pag. gadu simteņa beigās uz-

sākti mēģinājumi izlietot iekšdedzes motoru dzīšanai tieši cietās deg-

vielas. Lai gan šie mēģinājumi arī noveda pie dīzeļmotora izveidošanas,

tomēr tika pierādīts, ka cietās degvielas ir iespējams izlietot iekšdedzes

motoru dzīšanai tikai tad, ja tās vispirms pārvērš gāzveidīgā stāvoklī.

Šim nolūkam nepieciešama īpaša cietās degvielas pārgāzēšanas iekārta —

gāzģenerātorš. Neatkarīgi no tam, vai degvielas ir šķidras, gāzveidīgās

vai cietas, to galvenās sastāvdaļas ir ogleklis, ūdeņradis, slāpeklis un

skābeklis. Pirmās divas pamatvielas nosaka degvielas siltuma vērtību.

Šķidrās degvielas pastāv gandrīz vienīgi no oglekļa un ūdeņraža, un tikai

pavisam niecīgos daudzumos (izņemot spirtu) tanīs ir skābeklis un citi

piemaisījumi. Gāzveidīgās degvielās bez minētajām pamatvielām diez-

gan ievērojamos daudzumos atrodams slāpeklis, kā arī sēra un fosfora

savienojumi.

Cietajās degvielas bez iepriekš minētajam pamatvielām ir vel dažā-

das minerālvielas un ķīmiski nesaistīts ūdens.

1. tabula paradītas dažādas degvielas un doti salīdzinājumu dati paī-

so degvielu sastāvu un siltuma vērtību.

Salīdzinot apskatītās degvielas, redzams, ka šķidrajās degvielās ļoti

daudz vērtīgā oglekļa un ūdeņraža, bet tikpat kā nemaz nedegamu vielu.

Tādēļ arī šķidro degvielu siltuma vērtība ir krietni augstāka par gāzvei-

dīgo vai cieto degvielu siltuma vērtību.
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1. tabula

A. Šķidras degvielas

B. Gazveidīgās degvielas.

C. Cietas degvielas.

2. Svarīgāko pamatvielu apraksts un to īpašības.

Lai varētu labāk izprast degvielu pārgāzēšanas procesu un gāzģene-

rātoru iekārtu darbību, vispirms apskatīsim katrā degvielā ietilpstošo ķī-

misko pamatvielu un vienkāršāko pamatvielu savienojumu īpašības.

a) Ogleklis —C.

Ogleklis daba ir ļoti izplatīts ka brīva, ta saistīta stāvoklī. Dimants,

grafīts un amorfā ogle ir tie tīrā oglekļa veidi, kuros ogleklis sastopams

Nosaukums
Ogleklis ūdeņradis

H,

Skābeklis īpatnējais
svars kg/l

Zemākā siltuma

C 0, vērtība kcal/kg

Jenzīns . . 85,2 14,8 0,720 10500

tenzols
. . 91,9 8,1 0,875 9650

tafta
. .

. 85,5 14,0 0,5 0,85 10200

'etroleja . 84,9 14,4 0,7 0,80 10400

10% spirts 41,5 13,0 45,5 0,83 5500

Ūdeņradis Slāpeklis

N, »/o

Zemākā
Oglek)-
skābe

Tvans Metāns
Ogļ-

ūdeņraži
CnH

8
n %

siltuma
Nosaukums

CO o/. CH 4 o/o
C0„ •/„

H, o/o vērtība

kcal/mm'

apgaismojamā gāze .

voksa krāsns gāze . .

2,0 8,0 32,0 4,0 51,0 3,0 4750

2,0 8,0 29,0 4,0 50,0 7,0 4300

Idens gāze

fotekūdeņu gāze . .

Imbert" malkas gāz-
ģen. gāze

5,0 42,0 0,5 49,0 3,0 2410

22,0 75,0 0,3 2,7 6400

10,0 23,0 2,0 18,0 47,0 1300

Zemākā
Skābeklis

siltumaOgleklis

Co/o

Ūdeņradis
un slāpeklis

0,+ N
s

o/o

Odens Pelni Sērs
Nosaukums

H.o/0 H
8Oo/0 % S % vērtība

kcal/kg

mtracīts 85,42 3,82 4,68 0,95 3,9 1,23 7975

lilezijas akmeņogles 75,6 4,5 11,0 1.9 5,9 1,1 7000

brūnogles 40,0 3,2 12,0 35,3 7,2 2,3 3700

ogles (sausas)

(žāvēta) . . .

94,0 1.0 3,0

25,0

2,0 7780

44,0 4,5 20,0 6,0 0,5 3800

/laika (sausa) . . . 41,0 5,0 35,0 18,0 1,0 3600
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dabā. Dimants — kristalliskais ogleklis — sastopams reti, bet grafīts un

sevišķi amorfā ogle sastopami daudz biežāk. Pie amorfās ogles pieder

arī katram pazīstamie kvēpi. Vēl vairāk ogleklis izplatīts dažādos savie-

nojumos. Savienojumos ar ūdeņradi ogleklis veido veselu rindu produktu,

ko iegūst, piem., no naftas vai no akmeņogļu darvas, kā arī dažādas gā-

zes. No oglekļa savienojumiem ar skābekli rodas tvans, oglekļskābā gāze

v. t. t. Akmeņoglēs, brūnoglēs, kūdrā, malkā v. t. t. lielākā vai mazākā

mērā ir ogleklis. Arī dzīvnieku un augu audos atrodama šī pamatviela.

b) Ūdeņradis — H2.

Ūdeņradis ir bezkrāsas un bezsmakas gāze. Tā ir vieglākā no līdz

šim pazīstamajām pamatvielām (ūdeņradis ir 14,43 reizes vieglāks par

gaisu). Brīvā stāvoklī ūdeņradis sastopams reti, bet toties ļoti izplatīts

dažādos savienojumos. Ja caur ūdeni laiž elektrisko strāvu, tad pie negā-
tīvā pola sāk atdalīties sīki burbulīši. Līdzīgi burbulīši atdalās arī pie

pozitīvā pola, bet pēc tilpuma to ir 2 reizes mazāk. Šī parādība izskaid-

rojama ar to, ka strāvas ietekmē ūdens sadalās sastāvdaļās — ūdeņradī

un skābeklī. Ūdeņradis sakrājas pie negātīvā pola un burbulīšu veidā iz-

plūst ārā. Apm. 11% ūdens svara sastāda ūdeņradis. Ūdeņradim ener-

ģiski savienojoties ar gaisu, rodas sprāgstošs maisījums. Ūdeņradim sa-

degot, kā degšanas produkts rodas ūdens un atdalās liels daudzums sil-

tuma.

c) Skābeklis — 02.

Skābeklis ir visvairāk izplatītā pamatviela, kas sastopama dabā kā

brīvā, tā arī saistītā stāvoklī. Brīvā stāvoklī skābeklis atrodas gaisā (21%

pēc tilpuma un 23% pēc svara), bet no skābekļa savienojumiem visvairāk

izplatīts ir ūdens, kurā 88,89% skābekļa. Bez tam skābeklis atrodams

dzīvnieku un augu audos un lielākā vai mazākā mērā gandrīz katrā orga-

niskā un neorganiskā vielā. Skābekli iegūst no gaisa vai no ūdens, iedar-

bojoties uz pēdējo ar elektrisko strāvu. Skābeklis ir bezkrāsas un bez-

smakas gāze. Tas ļoti enerģiski savienojas ar visām vielām, izņemot da-

žas gāzes un ftoru. Šī savienošanās bieži notiek parastajā temperātūrā,

un, piem., dzelzs, savienojoties ar skābekli, rūs. Paaugstinātā temperā-

tūrā vielas savienošanās ar skābekli notiek daudz enerģiskāk; izdalās

siltums, un rodas liesma. Katrai vielai ir sava uzliesmošanas temperātūra,

ko sasniedzot, viela sāk enerģiski savienoties ar gaisā esošu skābekli —

degt. Degot vielas temperātūra pārsniedz uzliesmošanas temperātūru, un

tādēļ siltuma pievadīšana no ārpuses nav vairs vajadzīga. Degšanas re-

akciju var pārtraukt, pārtraucot gaisa resp. skābekļa pievadīšanu dego-

šajai vielai. Arī elpošanai ir nepieciešams skābeklis, jo elpošanu zināmā

mērā var uzskatīt par lēnu degšanas procesu. Skābekļa nozīme dabā ir

ārkārtīgi liela — nekāda dzīvība nav iedomājama tur, kur nav skābekļa.
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d) Slāpeklis —N2.

Slāpeklis brīvā stāvoklī atrodas gaisā (apm. 78%). Dažādu savieno-

jumu veidā slāpeklis lielos vairumos atrodams organiskās vielās, mine-

rālos v. t. t. Slāpeklis ir bezkrāsas un bezsmakas gāze, kas pretēji skā-

beklim diezgan pasīva. Slāpeklis normālā temperātūrā un spiedienā ne-

savienojas ar citām vielām. Tas nedeg un nav vajadzīgs degšanai un el-

pošanai. Slāpeklis it kā atšķaida atmosfairā esošo skābekli, jo, gaisam pa-

stāvot no skābekļa vien, visi degšanas procesi, to starpā arī elpošanas

process, norisinātos daudz ātrāk.

e) Ūdens — H2O.

Ūdens pastāv no divām tilpuma dalām ūdeņraža un vienas daļas skā-

bekļa, kas ķīmiski savienotas. Ūdens ir dabā visvairāk izplatītais skā-

bekļa savienojums, jo ap
4A zemes lodes pārklātas ar ūdeni. Ļoti daudz

ūdens tvaiku atrodas atmosfairas gaisā, bet ap 80% katrā dzīvā orga-

nismā un augsnē.

Ķīmiski tīrs ūdens dabā tikpat kā nav sastopams. Parasti ūdenī ir

dažādi piemaisījumi un sāji. 100° C un normālā atmosfairas spiedienā

ūdens vārās; bet ja ūdens tvaikus laiž cauri līdz apmēram 1000° C sa-

karsētām caurulēm, ūdens sadalās savās sastāvdaļās — ūdeņradī un

skābeklī:

H2O =H2 + 0.

Līdzīgu ūdens sadalīšanu var panākt ar elektrisko strāvu, kā iepriekš

minēts.

f) Gaiss.

Kā jau iepriekš minēts, gaiss pastāv no 21% skābekļa un 78% slā-

pekļa, nepilna procenta argona un nelieliem daudzumiem dažādu citu

gāzu (neona, kriptona, ksenona un hēlija). Bez tam gaisā ir ap 0,03%

oglekļskābās gāzes, mainīgs daudzums ūdens tvaiku un ap 0,01% ūdeņ-

raža. Gaisa sastāvdaļas nav ķīmiski savienotas savā starpā, bet tikai

sajauktas.

3. DEGŠANA UN SADEGŠANAS PRODUKTI.

Par degšanu sauc vielas ķīmisku savienošanos ar skābekli, ja šīs

reakcijas laikā izdalās siltums un viela kvēlo vai uzliesmo. Liesmu rada

vielas gaistošās daļas, kā arī sakarsētas un kvēlojošas sīkas, cietas da-

ļiņas. Ja degošai vielai pievada tīru skābekli, degšana ir intensīvāka nekā

gaisā. Degot gaisā, daļa siltuma tiek izlietota gaisa slāpekļa un citu gaisa

sastāvdaļu sasildīšanai. Bez tam arī ķīmiskā savienošanās ar tīru skā-

bekli pilnīgāka, un, vielai sadegot, attīstās augstāka temperātūra. Ja gri-

bam pārtraukt degšanas procesu, mums jāpārtrauc gaisa resp. skābekļa
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pievadīšana degošajai vielai. Katras vielas sadegšanai nepieciešams no-

teikts gaisa resp. skābekļa daudzums. Viela var pilnīgi sadegt vienīgi

te d, ja nepietrūkst degšanai nepieciešamā skābekļa. Tikai ar šadu notei-

kumu rodas pilnīgas sadegšanas produkti un attīstās attiecīgs siltuma

daudzums.

Piem., ja tīram ogleklim pievada attiecīgu daudzumu skābekļa, og-

lekļa sadegšanas reakcija šāda:

(1) C-f- Ot = CO2 + 96720 kcal/Mol.

Šī reakcija nozīmē, ka, 12 kg oglekļa pievadot 32 kg skābekļa, rodas

44 kg oglekļskābās gāzes — CO2 un attīstās 96720 kcal siltuma.

Ja, turpretim, līdzšinējam oglekļa daudzumam pievadītu tikai pusi

agrākā skābekļa daudzuma, pilnīga oglekļa sadegšana vairs nebūtu

iespējama.

Oglekļa degšanas reakcija tagad šāda:

(2) C + Vi O2 = CO +29440 kcal/Mol.

Redzams, ka, 12 kg oglekļa pievadot tikai 16 kg skābekļa, rodas

28 kg oglekļa monoksida un attīstās 29440 kcal. Šai gadījumā ir notikusi

nepilnīga sadegšana. Šeit kā degšanas produkts radies oglekļa monok-

sids jeb tvans. Šī gāze spēj degt un nav sadegusi vienīgi tādēļ, ka pie-

trūcis skābekļa. Ar to arī izskaidrojama izdalītā siltuma ievērojama sa-

mazināšanās, ja salīdzina 1. nolīdzinājumu ar 2. nolīdzinājumu. Ja tva-

nam — CO pievadītu iztrūkstošos 16 kg skābekļa, degšana turpinātos:

(3) CO + Vt Oa = CO2 +67250 kcal Mol.

Kā sadegšanas produkts rastos atkal ogleklskābā gāze un attīstītos

iztrūkstošais siltuma daudzums.

Kā redzējām, ogleklim sadegot, atkarā no degšanas procesa un pie-

vadītā skābekļa daudzuma kā sadegšanas produkti attīstās oglekļskābā

gāze un tvans. Aplūkosim šos sadegšanas produktus tuvāk.

a) Oglekļskābā gāze — CO2.

Ogleklskābā gāze rodas pilnīgas sadegšanas rezultātā. Tā ir gāze

bez krāsas, bet ar mazliet skābu smaku. Ogleklskābā gāze nedeg, bet

attiecīgā temperatūrā un apstākļos savienojas ar oglekli un pārvēršas

par tvanu:

(4) CO2+C ;zt2CO — 39720 kcal/Mol.

Temperātūrai pazeminoties, reakcija notiek pretējā virzienā un no

tvana rodas atkal CO- un C. Ja ir svarīgi iegūt tvanu, tad oglekļskābo

gāzi laiž caur sakarsētu oglekļa kārtu. Savienojoties ar oglekli, oglekļ-

skābā gāze pārvēršas par tvanu (sk. 4. nolīdzinājumu). Kā redzams, šī

reakcija siltumu patērē.
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Oglekļskābā gāze ir pusotras reizes smagāka par gaisu un viegli

šķīst ūdenī.

b) Oglekļa monoksids (tvans) — CO.

Tvans rodas kā nepilnīgas sadegšanas produkts. Tā ir bezkrāsas un

bezsmakas gāze. Tvanu ieelpojot, tas savienojas ar asins sarkano ķer-

menīšu haimoglobīnu un paralizē to darbību. Tādēļ, jau samērā niecīgu

tvana daudzumu ieelpojot, notiek saindēšanās, bet lielāku daudzumu

ieelpojot, iestājas nāve. Kā jau iepriekš minēts, tvans ir gāze, kas spēj

degt, bet attiecīgā proporcijā ar gaisu arī eksplodē. Viens kilograms

tvana sadegot attīsta 2410 kcal.

Tvanu var iegūt arī, laižot ūdens tvaikus caur sakarsētu ogļu kārtu.

Rezultātā rodas ūdeņradis un tvans resp. t. s. ūdens gāze:

(5) H2O +C H2 + CO — 29330 kcal/Mol.

c) Metāns (purvu gāze) — CH4.

Metāns jeb purvu gāze pieder pie t. s. oglekļūdeņražiem. Metāns

rodas, ja, gaisam pietiekošā daudzumā nepieklūstot, pūst organiskas

vielas. To var iegūt arī mākslīgi, ja, gaisu nepievadot, karsē akmeņogles.

Ja oglekļa degšanas procesa laikā ir radies arī ūdeņradis (piem., ūdens

tvaiku saskaldīšanās reakcijā: H2O + C Jzj; H2 +CO — 29330 kcal), tad

daļa ūdeņraža savienojas ar sakarsēto oglekli un rodas metāns:

(6) C + 2H2
= Cfi4 +21550 kcal/Mol.

Metāns rodas arī tad, ja 300—400° un augstākā temperātūrā ūdeņ-

radis saskaras ar tvanu. Tad ir iespējamas šādas reakcijas:

(7) CO + 3H2
= CH4 + H2O +50880 kcal/Mol.

(8) 2CO +2H 2
= Cfi4 + CO2 + 61270 kcal/Mol.

Līdzīgos apstākļos metāns rodas arī, ogleklskābai gāzei savienojo-

ties ar ūdeņradi:

(9) CO2 +4H2 = CH4 + 2H20 +40490 kcal/Mol.

Kā redzams, visas šīs reakcijas, it sevišķi pēdējās trīs (7., 8., 9.),

attīsta ļoti daudz siltuma.

Metāns ir bezkrāsas un bezsmakas gāze. 1 daļas metāna un 5 daļu

gaisa maisījums ļoti viegli eksplodē. Viens nm
3 metāna sadegot attīsta

7820 kcal.
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B. Cietās degvielas pārgāzēšanas process.

1. Cieto degvielu pārgāzēšanas veidi.

Cietu degvielu var pārvērst gāzveidīgā stāvoklī divējādi:

1) ja to karsē, gaisu nepievadot (degvielas sausā destillācija);

2) ja gaisu pievada nepietiekamā daudzumā, tā veicinot nepilnīgu

degšanu.

Izlietojot pirmo paņēmienu, degvielu iepilda slēgtās kamerās un

karsē to, gaisu nepievadot. Ar to no degvielas atdala gaistošās vielas,

no kurām iegūst gāzes un darvas produktus. Pāri paliek cietā degvielas

dala — kokss. Šādējādi strādā apgaismojamās gāzes fabrikas un koksa

cepļi. Kā redzams, šeit netiek pārgāzēta visa degviela, bet vienīgi cieto

degvielu gaistošās vielas. Ar degvielas sauso destillāciju gāzēs pāriet ap

20—25% degvielas siltuma vērtības.

Lietojot otro paņēmienu, par gāzi pārvērš visu cieto degvielu un

paliek pāri vienīgi pelni. Pēc šī paņēmiena strādā dažāda veida gāz-

ģeneratoru iekārtas. Gāzģenerātoru pārgāzēšanas procesu var dažādi

rēgulēt, atkarā no tam, kādām vajadzībām paredzēta gāzģenerātoru ra-

žotā gāze. Rēgulējot gaisa pievadi, ievadot degšanas joslā ūdens tvaikus

v. t. t., ir iespējams iegūt dažāda sastāva gāzi. Gāzģenerātora gāzes iz-

lietošanas iespējas ir ļoti plašas, un tā ir pazīstama jau XIX gadu simtenī.

Pirmie gāzģenerātoru agregāti parādījušies Vācijā 1839. gadā, pie kam

sākumā gāzģenerātoru gāzi visvairāk lietoja lielu rūpniecības uzņēmumu

un to iekārtu apkurei. Ap 1880. g. parādījās pirmās gāzģenerātoru gāzes

tīrāmās iekārtas, un līdz ar to kļuva iespējama arī iekšdedzes motoru

dzīšana ar gāzģenerātoru gāzi. Pēdējos gados gūti sevišķi izcili rezultāti

ar pārvietojamām gāzģenerātoru iekārtām, ko plaši lieto dažāda veida

spēkratos.

levērojot šo gāzģenerātoru svarīgumu un sevišķi augstās prasības

transportējamām iekārtām, turpmāk sīki aplūkosim tieši šādas gāzģene-

rātoru iekārtas.

Atkarā no degvielas un prasībām gāzģenerātoram, cieto degvielu

pārgāzēšanai var izlietot 4 gāzģenerātoru pamattipus:

a) Augšupdedzes gāzģenerātorus.

b) Lejupdedzes gāzģenerātorus.

c) Šķērsdedzes gāzģenerātorus.

d) Kombinētās dedzes gāzģenerātorus.

a) Augšupdedzes gāzģenerātori.

1. zīm. schēmatiski parādīts augšupdedzes gāzģenerātorš. Šeit blīvā

tvertnē iepildīta degviela. Pārgāzēšanas procesam nepieciešamo gaisu

pievada pa pretsitiena vārstuli (A) tieši zem gāzģenerātora ārdiem (B).
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Attīstījušās gāzes nosūc pa cauruli (Cf. Ja iepildīto degvielu aizdedzina

pa aizdedzināmo lūku (D) un pa pretsitiena vārstuli pievada gaisu, tad

gaisa skābeklis virs ārdiem savienojas ar oglekli:

C + O2 = CO2 + 96720 kcal/Mol.

1. zīm. Augšupdedzes gāzģenerātors.

Kā redzams, degšanas rezultātā rodas ogleklskābā gāze un izdalās

liels siltuma daudzums. Gaisu pievada tikai ierobežotā daudzumā, un

tādēļ visas degvielas sadegšanai skābekļa nepietiek. Daļa degvielas deg

nepilnīgi:

C + Vi O2 = CO +29440 kcal/Mol.

Joslu, kur notiek degšanas process, sauc par degšanas joslu. Siltu-

mam izdaloties, degšanas joslas temperātūra pieaug līdz 1100—1300° C.

Šādas temperatūras ietekmē degvielas kārta, kas atrodas tieši virs deg-

šanas joslas, sakarst līdz 800—1000° C, pārvēršas par ogli un kvēlo.

Degšanas procesu uztur ar to, ka radušos gāzi nosūc pa cauruli (C), līdz

i r ko no jauna pievada arī degšanai nepieciešamo gaisu. Degšanas laikā
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radusies oglekļskābā gāze, plūstot uz augšu, saskaras ar kvēlojošām og-

lēm, kas atrodas virs degšanas joslas, un tur norisinās iepriekš aprak-
stītā reakcija:

CO2 + C = 2CO — 39720 kcal/Mol.

Ūdens tvaiks, kas atrodas pievadītajā gaisa, saskaroties ar kvēlojo-

šām oglēm, sadalās ūdeņradī un tvanā:

H2O + C =CO +H2 — 29330 kcal/Mol.

Kā redzams, sakarsēto ogļu joslā notiek mums vēlamas pārvērša-
nās. Nedegošā oglekļskābā gāze, savienojoties ar degvielas oglekli, pār-
vēršas par degošo tvana gāzi. Arī ūdens tvaiks sašķeļas ūdeņradī un

tvanā. Šo sakarsēto un kvēlojošo ogļu kārtu sauc par redukcijas

joslu. Lai aprakstītās reakcijas sekmīgi norisinātos, redukcijas joslas

temperātūra nedrīkst nokristies zem 700° C. Pretējā gadījumā oglekļ-
skābā gāze un ūdens tvaiks nesašķeltos, un līdz ar to samazinātos tvana

un ūdeņraža procents gāzē. Tā kā, oglekļskābai gāzei savienojoties ar

oglekli un ūdens tvaikam sašķeloties, nepieciešams siltums, tad dabiski,

ka redukcijas joslas temperatūrai ir tendence pazemināties. Bez tam jā-

ievēro arī tas, ka oglekļskābās gāzes savienošanās procesam ar oglekli

nepieciešams zināms laiks. Tādēļ jārūpējas, lai redukcijas josla būtu

diezgan plata un ogleklskābā gāze pārāk ātri neizplūstu redukcijas joslai

cauri.

2. zīm. parādīta diagramma, kas raksturo tvana gāzes attīstīšanos

no oglekļskābās gāzes un koksa atkarā no temperātūras un saskaršanās

ilguma. Redzams, ka 1200° C temperātūrā jau 5 sek. laikā par tvanu

pārvēršas 90% CO2; turpretim 900° C temperātūrā šai pašā laikā par

CO pārvēršas tikai 2%. Tā kā gāzģenerātorā tvana saskaršanās ar og-

lekli ilgst tikai sekundes dalu, vēlams šo laiku pagarināt, paplašinot re-

dukcijas joslu vai paaugstinot redukcijas joslas temperātūru.

Tvana attīstīšanos lielā mērā ietekmē arī oglekļa daba, ar ko saska-

tās oglekļskābā gāze. Šai ziņā ļoti izdevīga koka ogle, kuras ogleklis

savienojas ar oglekļskābo gāzi sevišķi ātri. Vēl labāki rezultāti ar kūdras

koksa oglekli. 3. zīm. parādīta diagramma, kas raksturo oglekļa dabas

ietekmi uz tvana gāzes rašanos atkarā no redukcijas joslas temperātūras.

Kā redzams, arī degviela lielā mērā ietekmē tvana gāzes rašanos reduk-

cijas joslā. Arī ūdens tvaikam sašķeļoties par ūdeņradi un tvanu, svarīga

— lai gan mazākā mērā — kā redukcijas joslas temperātūra, tā arī sa-

skaršanās laiks. 4. zīm. parādīta tvaika šķelšanās atkarā no redukcijas

joslas temperātūras, degvielas un saskaršanās ilguma. Kā redzams, 1100°

temperātūrā, lietojot koka ogles, ap 40% ūdens tvaika gandrīz momen-

tāli sašķeļas par H2 un CO. Toties pārējā tvaika sašķelšanai atkal nepie-

ciešams laiks.
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2. zīm. Tvana rašanās atkarā no temperātūras un saskaršanās ilguma.

3. zīm. CO rašanās atkarā no oglekļa veida un temperātūras vienā sekundē.
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Siltumu izstarojot un sakarsētām gāzēm plūstot uz augšu (CO, CO2,

H2, N2), sasilst arī virs redukcijas joslas esošā degviela. Temperātūra

šeit sasniedz 500—600° C. Tā kā gaisa skābeklis tik tālu vairs nenonāk,

sākas degvielas sausā destillācija. Jau 250 —350° C temperātūrā no deg-

vielas atdalās darvas produkti. Darvas produktu atdalīšanās izbeidzas

4. zīm. Ūdens tvaika sašķelšanās atkarā no oglekļa veida, temperātūras un saskaršanās

ilguma.

500 —550° C temperātūrā, kad faktiski sākas oglekļa pārgāzēšana. Tādās

degvielās kā malkā, kūdrā, brūnoglēs v. t. t. bez darvas produktiem ir

vēl dažādas skābes, metīla spirts v. t. t. 2. tabulā parādīti sausās destil-

lācijas produkti atkarā no degvielas.

Joslu, kur notiek sausas destillācijas produktu atdalīšanas, sauc par

sausās destillācijas joslu.

Joslu, kas atrodas virs sausas destillācijas joslas un kur degvielas

temperātūra ir līdz 250° C, sauc par degvielas žāvēšanas joslu. Šeit tem-
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2. tabula

perātūra nav tik augsta, ka sākas darvas un skābju izdalīšanās, bet toties

enerģiski izdalās degvielas mitrums. Mitrums no degvielas praktiski beidz

izdalīties jau 180° C. Ūdens tvaiks, kā arī skābju un darvu tvaiks, atro-

das gāzģenerātora augšējā daļā, kur piejaucas gāzģenerātora ražotajai

gāzei.

Lai varētu vispār spriest par ražotās gāzes sastāvu un īpašībām,

jāatgriežas pie degšanas procesa un redukcijas procesa iepriekš aprakstī-

tām reakcijām. Zinām, ka degšanas joslā rodas ogleklskābā gāze — CO2

un tvans — CO. Ogleklskābā gāze, savienodamās ar oglekli redukcijas

joslā, pārvēršas atkal par tvanu. Tā kā šī reakcija ilgst zināmu laiku, tad

dala ogleklskābās gāzes iziet redukcijas joslai cauri nepārveidojusies.

lesūktā gaisa skābeklis piedalās degšanas procesā un rada degšanas pro-

duktus; turpretim gaisa slāpeklis degšanas procesā nepiedalās un ne-

pārvērties iziet gāzģenerātoram cauri. Gaisa mitrums degšanas joslā

iztvaiko, bet tvaiks redukcijas joslā sašķeļas ūdeņradī un tvanā. Tātad

gāzei šādas sastāvdaļas:

1. Tvans — CO,

2. ūdeņradis — H2,

3. slāpeklis — N2,

4. oglekļskābā gāze — CO2,

5. ūdens tvaiks,

6. darva, etiķskābe, acetons.

Tikai pirmās divas sastāvdaļas deg un tādēļ mums vēlamas. Slā-

peklis un oglekļskābā gāze, kā jau minēts, ir pasīvas gāzes un degšanā

nepiedalās. Tā kā šīs sastāvdaļas tomēr aizņem zināmu tilpumu, tad to

klātiene samazina gāzes siltuma vērtību. Ūdens tvaiks un darva ar tās

produktiem ir ļoti nevēlami piemaisījumi. Motora darbināšana ar gāzi,

kurā ir darvas produkti un ūdens, nav iespējama. Lai augšupdedzes gāz-

ģeneratorā varētu iegūt motoru dzīšanai derīgu gāzi, jāpārgāzē degviela,

Sausās destillācijas produkti

Priedes Egles

malka

Bērza Skābardes

malka malka malka

% 8/o

Darva 11,79 8,08 7,93 8,11

Pārējie organiskie savien. 8,03 7,75 8,15 5,89

Ūdens 22,27 25,70 27,81 26,58

Etiķskābe 3,50 3,19 7,08 6,04

Metīlspirts 0,88 0,96 1,60 2,07

Acetons 0,18 0,20 0,19 0,20

Ogles 37,83 37,81 31,80 34,97
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kura nemaz vai ļoti maza mera atrodas ūdens, skābes un darva. Pie

šādām degvielām pieder, piem., koka ogles, antracīts un kokss.

b) Lejupdedzes gāzģenerātori.

Lai būtu iespējams iegūt no tvaika un darvas piemaisījumiem tīrāku

gāzi, lieto citu gāzģenerātora tipu — ar dedzi lejup. 5. zīm. parādīta šāda

gāzģenerātora schēma. Salīdzinot šo gāzģenerātoru ar iepriekš aprak-

stīto, duras acīs, ka šeit pretsitiena vārstulis (A), pa kuru ieplūst deg-

5. zīm. Lejupdedzes gāzģenerātors.

šanai nepieciešamais gaiss, neatrodas zem ārdiem, bet virs tiem. Bez

tam gaisu nepievada vienā vietā, bet gan pa visu degšanas joslu caur

gaisa sprauslām (F). Gāzu nosūkšana, turpretim, notiek pa cauruli (C),
kas atrodas zem ārdiem. Degvielu gāzģenerātorā, tāpat kā iepriekš,

iepilda pa blīvi noslēdzamu vāku (D).

Apskatīsim sīkāk pārgāzēšanas procesu šādā gāzģeneratorā. Gaiss,

ieplūstot pa pretsitiena vārstuli (A), sadalās pa atsevišķām gaisa spraus-

lām un saskaras ar iepriekš iepildīto un aizdedzināto degvielu. Gaisa

skābeklis savienojas ar degvielas oglekli, un dala tā sadeg pilnīgi, dala —

nepilnīgi, jo gaisa pieplūde ir ierobežota. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā,

sadegšana norisinās šādējādi:

C +02 = CO2 +96720 kcal/Mol.

C + I/202 = CO + 29440 kcal/Mol.
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Kā sadegšanas produkti rodas galvenokārt ogleklskābā gāze un ma-

zākā mērā — tvans. Abas reakcijas attīsta daudz siltuma, un sadegšanas

joslas temperātūra lielā mērā pieaug (līdz 1400° C). Līdz ar gaisa pie-

vadīšanas joslas pacēlumu arī sadegšanas josla šim gāzģenerātora tipam

atrodas augstāk nekā iepriekš apskatītajam. Tā kā gāzes tiek nosūktas

no apakšas, tad karstās gāzes plūst no degšanas joslas tieši uz leju. Tā-

dēļ degviela, kas atrodas tieši zem degšanas joslas, sakarst līdz 900—

1100° C un pārvēršas par kvēlojošu ogļu kārtu. Ar to panākts, ka visām

gāzēm, kas attīstās degšanas joslā un virs tās, ceļā uz gāzu nosūcamo

cauruli (C) jāplūst cauri sakarsēto ogļu kārtai.

lepriekš jau noskaidrots, ka degšanas joslā attīstās ogleklskābā gāze

CO2 un tvans CO. Plūstot caur sakarsēto ogļu kārtu, ogleklskābā gāze,

savienodamās ar oglekli, pārvēršas par tvanu:

CO2 + C = 2CO — 39720 kcal/Mol.

Oglekjskābās gāzes daudzums, kas reducējas par tvanu, ir atkarīgs

no gāzes caurplūdes ātruma, kvēlojošo ogļu temperātūras, kā arī no deg-

vielas īpatnībām, kā jau minēts, apskatot augšupdedzes gāzģenerātorus.

Šeit vienīgi ir tā starpība, ka redukcijas josla atrodas zem degšanas

joslas.

Siltumam izstarojot, degviela virs degšanas joslas arī sasilst un

sākas šīs degvielas sausā destillācija. Arī šeit atdalās degvielas gaisto-

šās sastāvdaļas un rodas ūdens tvaiki, darva, metīlspirts, etiķskābe, ace-

tons v. t. t. Virs sausās destillācijas joslas atrodas žāvēšanas josla ar

180—250° C temperātūru, kur galvenokārt atdalās degvielas mitrums.

Rodas jautājums, kur šeit paliek ūdens tvaiks un sausās destillācijas

produkti. Lai tvaiks un sausās destillācijas produkti varētu piejaukties

gāzēm, tiem vispirms būtu jāiziet caur redukcijas joslu. Saskaroties ar

sadegšanas joslu, ūdens tvaiks sašķeļas sastāvdaļās un, savienojoties ar

degvielas oglekli, pārvēršas par ūdeņradi un tvanu:

H2O + C = H2+ CO — 29330 kcal.

Līdzīgā kārtā sašķeļas arī tas ūdens daudzums, kas kā gaisa mit-

rums iekļūst degšanas joslā no ārpuses. Ūdens tvaika sadalīšanās reak-

cijai nepieciešams siltums. Tādēļ saprotams, ka, degvielai esot ļoti mitrai,

ūdens tvaika daudz un tā sadalīšanai jāpatērē loti daudz siltuma. Līdz ar

to pazeminās sadegšanas un redukcijas joslas temperātūra, bet tas savu-

kārt ietekmē sašķeltā tvaika daudzumu, kā arī tvana gāzes redukciju no

ogleklskābās gāzes. No tam izriet, ka zināms degvielas mitrums vēlams,

jo no ūdens tvaika, tam sadaloties un savienojoties ar degvielas oglekli,

rodas mums vērtīgi degšanas produkti — ūdeņradis un tvans. Bez tam

tvaika sadalīšanai ir nepieciešams siltums, un gāzģenerātora degtuve ar

to tiek dzesēta. Ja, turpretim, mitruma procents ir pārāk liels, degšanas
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joslas temperātūra pazeminās, līdz ar ko degvielas pārgāzēšanas process

vairs nenorisinās pareizi.

Līdzīgi ūdens tvaikam arī darvai un citiem sausās destillācijas pro-

duktiem jāizplūst caur degšanas un redukcijas joslu. Nokļūstot augstās

temperatūras ietekmē, darva un tās produkti pa daļai sadeg, pa daļai

sadalās sastāvdaļās. Sausās destillācijas produktos atrodas ogleklis,

ūdeņradis, skābeklis, saistīti ogļūdeņraži v. t. t. Šīs vielas sadeg gluži

tāpat kā pārējās degvielas sastāvdaļas, galu galā pārvēršoties par oglekl-

skābo gāzi, tvanu un ūdeņradi. Daļa kopējā ūdeņraža redukcijas joslas

apakšējā daļā no jauna savienojas ar oglekli un pārvēršas par metānu:

C -f 2H2
= CH4 +21550 kcal/Mol.

Redzams, ka lejupdedzes gāzģenerators ražo gāzi, kurā nav ūdens

tvaika un darvas produktu. Normālais degvielas mitrums un gaistošo

vielu procents šeit ne tikai nepasliktina gāzes īpašības, bet gluži otrādi —

uzlabo gāzes sastāvu. Līdz ar to šādos gāzģenerātoros ir iespējams pār-

gāzēt un iegūt labu gāzi ne tikai no degvielas bez mitruma un gaistošām

sastāvdaļām, bet arī no malkas, brūnoglēm, kūdras, presētiem salmiem

v. t. t. Pilnīgi tas notiek gan tikai tad, ja pārgāzēšanas process norisinās

pilnīgi pareizi, mitruma daudzums degvielā nav pārliecīgi liels un tā ci-

tādi pareizi sagatavota. levērojot to, ka ne katru reizi pārgāzējamā deg-

viela pilnīgi atbilst prasībām, kā arī to, ka praksē grūti uzturēt pārgāzē-

šanas procesu vienmēr tā, kā tas būtu nepieciešams, arī lejupdedzes gāz-

ģeneratori faktiski ražo gāzi, kurā ir ūdens tvaiks un darvas produkti.

Tomēr parasti tie ir niecīgā daudzumā, ko bez pūlēm var atdalīt tīrītājos

ceļā uz gāzes patērētājiem.

Bez šīs atšķirības gāzē, ko ražo lejupdedzes gāzģenerātors, atrodas

ap 4% metāna. Šī gāze deg, degdama attīsta lielu siltuma daudzumu,

viegli eksplodē un tādēļ visumā ir ļoti vēlama degošās gāzes sastāvdaļa.

Metāns ir arī gāzē, kas rodas augšupdedzes gāzģenerātoros, bet pavisam

niecīgos un nenozīmīgos daudzumos.

Aprakstītās iekārtas priekšrocības ir ļoti lielas, un pēc šī principa

būvē kā stacionāros, tā arī spēkratu gāzģenerātorus.

c) Šķērsdedzes gāzģenerātori.

Bez jau apskatītajiem gāzģenerātoru tipiem izveido vēl gāzģenerā-

torus ar degšanu šķērsvirzienā. 6. zīm. schēmatiski parādīts šāds gāz-

ģenerātorš. Kā redzams, šim gāzģenerātora tipam gaiss tiek pievadīts pa

sprauslu (A), kas dziļi iebīdīta gāzģenerātora degšanas joslā. Līdz ar to

tieši sprauslas galā notiek enerģiska degšana. Gāzi novada pretējā pusē

(B), tādēļ degšana norisinās šķērsvirzienā. Šeit gāzes plūšanas ātrums

ir ļoti liels, un tādēļ gāzes izplūdes vieta pārklāta ar sietu (C), kas ne-
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ļauj smalkās degvielas daļiņas līdzi raut. Virs degtuves atrodas degvielas

krātuve, ko piepilda pa augšējo vāku (D). Gaisa sprausla izveidota ar

mazu caurmēru, un tādēļ izplūstošā gaisa ātrums ir liels. Degšana notiek

sprauslas galā un koncentrējas galvenokārt degtuves vidū. Līdz balt-

kvēlei sakarsētā degviela izveido bumbierveidīgu joslu, un tur temperā-

tūra paceļas līdz 2000° C. Koncentrētai degjoslai apkārt atrodas nesa-

deguši degviela, kas kā izolācijas kārta pasargā degtuves sienas no sa-

6. zīm. Šķērsdedzes gāzģenerātors

degšanas. Parasti gaisa sprauslas dzesē ar ūdeni, bet dažreiz arī pašā

degšanas joslā ievada ūdens tvaikus. Tvaiks sašķeļas, un tā skābeklis,

savienojoties ar degvielas oglekli, pārvēršas par tvanu un brīvu ūdeņradi:

H2O + C = H2 + CO +.29330 kcal/Mol.

Šķērsdedzes gāzģenerātoros nav noteiktas degšanas un redukcijas

joslas; šeit tvans rodas galvenokārt kā nepilnīgas degšanas produkts pēc

reakcijas:

C + I/202 = CO + 29440 kcal/Mol.

Tikai samērā neliela ogleklskābās gāzes dala pārvēršas par tvanu,

plūstot caur degjoslai vistuvāk esošajām sakarsētajām oglēm. Arī nelieli

darvas un citu sausās destillācijas produktu daudzumi var sadegt degša-

nas joslā un tās tuvumā, bet ne tik pamatīgi kā lejupdedzes gāzģenerā-

toros. Tādēļ arī šķērsdedzes gāzģenerātoros iespējams pārgāzēt vienīgi

sausas un no darvas produktiem tīras degvielas.
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Šo gāzģenerātoru priekšrocība ir tā, ka pārgāzēšanas process no-

risinās ātrāk nekā citos gāzģenerātoru tipos. Bez tam šie gāzģenerātori
ir samērā loti viegli, jo degtuves izolācija resp. izmūrēšana nav vaja-

dzīga. Šo uzdevumu veic pati degviela. Šādu pārgāzēšanas veidu loti
bieži lieto antracīta un koka ogļu gāzģenerātoros, galvenokārt spēkratu

vajadzībām.

d) Kombinētās dedzes gāzģenerātori.

Lielam gāzģeneratoru iekārtam, kur viena laika tiek pārgāzēti lieli

degvielu daudzumi, ir kombinēts degšanas virziens. 7. zīm. redzama

7. zīm. Kombinētās dedzes gāzģenerātors

šādas iekārtas schēma. Šeit gaisu pievada kā no apakšas, tā no augšas.

Turpretim gāzu nosūkšana notiek tikai vienā vietā pa cauruli (A). Gaisa

skābeklis, kas ieplūst pa apakšējo gaisa pievadāmo cauruli (B), savieno-

jas ar degvielas oglekli, un apakšā rodas degšanas josla ar nelielu reduk-

cijas joslu virs tās. Pārgāzēšanas process šeit norisinās tāpat kā augšup-

dedzes gāzģenerātorā. Lai izvairītos no šī procesa negatīvajām parādī-

bām — darvas produktu un tvaika piejaukšanos gāzei, dalu gaisa pievada

pa augstāk novietotām gaisa pievadāmām caurulēm. Tā kā, apakšējās
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degšanas joslas siltumam izstarojot, arī šeit degvielas temperatūra pie-

aug līdz 500—600° C, tad pievadītais gaiss ceļā uz gāzu izplūdes cauruli

atdod savu skābekli, kas, savienojoties ar degvielu, rada otru degšanas

joslu. Šī degšanas josla neatrodas tieši gaisa pievadcaurulēm pretim, bet

zemāk. Zem virsējās degšanas joslas rodas redukcijas josla, un šeit pār-

gāzēšanas process norisinās tāpat kā gāzģenerātoros ar degšanu uz leju.

No tam izriet, ka sausās destillācijas josla šādā gāzģenerātorā atrodas

virs augšējās degšanas joslas. Lai nu atdalījušies darvas produkti un

degvielas mitrums varētu piejaukties gāzēm, tiem jāizplūst caur deg-

šanas un redukcijas joslu. Tādā kārtā iespējams pārgāzēt kaut kuru deg-

vielu, pie kam šādas iekārtas ražība ir sevišķi liela.

2. PĀRGĀZĒŠANAS PROCESU SALĪDZINĀJUMS

UN PRIEKŠROCĪBAS.

Katram no aprakstītiem pārgāzēšanas procesiem ir savas labās un

sliktās īpašības. Augšupdedzes gāzģenerātori ir piemēroti vienīgi no

mitruma un gaistošām sastāvdaļām brīvu degvielu pārgāzēšanai. Gāz-

ģenerātora degtuve lielā mērā pārkarst, jo to nedzesē degvielā esošais

ūdens tvaiks, kā tas notiek lejupdedzes gāzģenerātoros. Tādēļ augšup-

dedzes gāzģenerātoros degtuve jāapmūrē ar nedegamu materiālu, kas

palielina iekārtas svaru. Galvenā iekārtas priekšrocība ir tā, ka ražotās

gāzes temperātūra ir samērā zema. Gāzes temperātūra atkarā no deg-

vielas mitruma svārstās starp 250—500° C, un tā rodas iespēja vienkāršot

gāzu tīrāmo un dzesējamo iekārtu. Augšupdedzes gāzģenerātori ir vien-

kārši, bet to apkalpošana samērā neērta. Lai varētu papildināt degvielas,

uz laiku jāpārtrauc pārgāzēšanas process.

Lejupdedzes gāzģeneratoriem piemīt šādas priekšrocības:

1. Gāzģeneratorā var pārgāzēt dažādas degvielas, arī mitras un ar

gaistošām sastāvdaļām, iegūstot labu gāzi bez darvas piemaisījumiem.

2. Degvielas ķīmiskā enerģija tiek izmantota ļoti labi, jo arī san

destillācijas produkti un pat degvielas mitrums uzlabo gāzes īpašības.

3. Tā kā redukcijas josla izdevīgi iekārtota, tad lejupdedzes gāz-

ģeneratoriem tvana un ūdeņraža procents ir lielāks nekā citām iekārtām.

4. Degvielas papildināšanu var izdarīt, nepārtraucot gāzģenerātora

•normālo darbību.

5. Tā kā gāze samērā tīra, tad pārējā gāzģenerātora iekārtas dala

(gāzes tīrītāji) ir samērā vienkārša.

6. Gāzģenerātors ražo viendabīgu gāzi.

7. Gāzģenerātora apkalpošana ir vienkārša un ērta.
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lekārtai tomēr ir arī savi trūkumi:

1. No redukcijas joslas izplūstošās gāzes temperātūra ir visai augsta

(700—800°. C).
2. Gāzģenerātori ir samērā smagi.

Šķērsdedzes gāzģenerātoriem ir sek. trūkumi:

1. Ir iespējams pārgāzēt vienīgi no mitruma un gaistošām vielām

brīvas degvielas (koka ogles, antracītu, koksu).

2. Noteiktas redukcijas joslas trūkums, kā arī īsais gaisa caurplūdes

ceļš negātīvi ietekmē ogleklskābās gāzes redukciju. Līdz ar to gāzes

sastāvā ietilpst mazāk degošās tvana gāzes, bet vairāk ogleklskābās

gāzes.

3. Gāzģenerātora konstruktīvais izveidojums ir samērā komplicēts.

Loti grūti gaisa sprauslas izveidot un pareizi dzesēt. Gaisa sprauslas pa-

kļautas augsto temperātūru ietekmei un bieži sadeg. Līdz ar to, šādus

gāzģenerātorus apkalpojot, vairāk jāuzmanās.

Tomēr minētajai iekārtai ir arī ievērojamas priekšrocības:

1. lekārta ir viegla, jo nav vajadzīga nekāda degtuves izolācija. Uz

degtuves iekšpusi novirzītās degšanas joslas dēļ degvielas kārta aizsargā

degtelpas sienas no sadegšanas.

2. Pārgāzēšanas process norisinās ļoti ātri un ātri arī piemērojas

slodzes mainām.

3. Lietojot pareizi sagatavotu un no mitruma un gaistošām sastāv-

daļām brīvu degvielu, iekārta ražo tīru gāzi. Gāzes tīrāmā iekārta līdz

ar to var būt vienkāršāka.

Kombinētās dedzes gāzģenerātori pēc savām īpašībām līdzīgi lejup-

dedzes gāzģenerātoriem. Tomēr šīs iekārtas ir daudz komplicētākas,

smagākas un grūtāk apkalpojamas.

levērojot katras iekārtas priekšrocības un trūkumus, jāatzīst, ka

spēkratu vajadzībām visvairāk piemēroti ir lejupdedzes vai šķērsdedzcs

gāzģenerātori. Lieliem stacionāriem gāzģenerātoriem būtu piemērots

kombinēts degšanas virziens, bet mazākām stacionārām iekārtām, atkarā

no rīcībā esošās degvielas — degšanas virziens uz augšu vai uz leju.

Praksē spēkratu vajadzībām patlaban visvairāk izplatīti ir lejup-

dedzes gāzģenerātori, bet stacionārus gāzģenerātorus bieži būvē ar deg-

šanas virzienu uz augšu.

Stacionāriem gāzģenerātoriem degvielas iepildīšana pa lielākai daļai

vairāk vai mazāk mechanizēta un iekārtota tā, ka arī tās laikā pārgāzē-

šanas process nav jāpārtrauc. To panāk ar īpašu pildāmlūkas konstruk-

ciju un rezerves degvielas krātuvi virs tās.
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3. KĀDAS DEGVIELAS LIETOJAMAS GĀZĢENERĀTOROS?

Attiecīgi izveidotā gāzģenerātorā ir iespējams pārgāzēt kaut kuru

cietu degvielu. Stacionārās iekārtās visvairāk lieto akmeņogles, antra-

cītu, koksu, malku, brūnogles; bet ir arī pazīstamas konstrukcijas, kas

piemērotas ne visai parastu degvielu pārgāzēšanai. Tā, piem., ar labām

sekmēm darbojas iekārtas, kas pārgāzē cukurniedru atkritumus, rīsa

mizas, kamieļu mēslus, riekstu čaumalas, augļu kauliņus, salmus, koksa

smalkumus ar lielu procentu pelnu (līdz 50%), zāģu skaidas v. t. t. Šādu

degvielu pārgāzēšanai, protams, vajadzīga īpaši konstruēta iekārta, kom-

plicēti tīrītāji v. t. t. Visu to ir iespējams izveidot stacionārās iekārtās,

kur nav svarīgs iekārtas svars un lielums. Tāpat prasības tīruma ziņā

stacionārās iekārtās ražotajai gāzei nemēdz būt pārāk augstas. Ja gāz-

ģenerātoru gāzi neizlieto iekšdedzes motoru dzīšanai, tad nav pārāk sva-

rīgs piemaisījumu sastāvs. Ja, turpretim, gāzģenerātora gāze paredzēta

iekšdedzes motoru darbināšanai, tad jācenšas iegūt gāzi bez darvas,

ūdens tvaika un mechaniskiem piemaisījumiem. Tādēļ šī prasība arī iero-

bežo degvielas izvēli gāzģenerātoriem, kas ražo gāzi iekšdedzes moto-

riem. Sevišķi tas sakāms par spēkratu gāzģenerātoriem, jo šeit loti sva-

rīgs gāzģenerātora iekārtas lielums un svars. Uz spēkrata nav vietas

komplicētai tīrītāju iekārtai, un tādēļ spēkratos var izlietot vienīgi jeb-

kurai gāzģenerātora konstrukcijai piemērotu un īpaši sagatavotu deg-

vielu. Patlaban spēkratu gāzģenerātoros ir iespējams pārgāzēt malku,

koka ogles, antracītu, koksu, kūdru, kūdras koksu un brūnogles. Pēdējā

laikā te mēģina izlietot arī zāģu skaidas, skujas, čiekurus un tml., bet šo

mēģinājumu rezultāti vēl nepārliecina. Pareiza gāzģenerātora darbība

lielā mērā atkarīga no degvielas, tādēļ sīkāk apskatīsim modernās spēk-

ratu gāzģenerātoru iekārtās lietojamās degvielas. Labai spēkratu gāz-

ģenerātoru degvielai jāatbilst šādām prasībām:

1. Pelnu procents degvielā nedrīkst būt augsts. Pelni traucē pār-

gāzēšanas procesu, un no tiem ātri aizsērē gāzģenerātora iekārta.

2. Degvielā nedrīkst būt sērs un sēra savienojumi. Sēra savieno-

jumu atdalīšana ir ļoti grūta, bet sērs ātri bojā gāzģenerātora metalla

daļas un iedarbojas arī uz motoru.

3. Degvielai jābūt aktīvai, un svara vienībā jāsatur, cik iespējams,

daudz siltuma vienību. Degvielai jābūt aktīvai tādēļ, ka spēkratos pār-

gāzēšanas procesam jānorisinās ātri. Degvielas siltuma vērtībai liela

nozīme, jo spēkrats var uzņemt tikai ierobežotu degvielas rezervi. Tādēļ

ar vērtīgāku degvielu mašīna var nobraukt lielāku attālumu, degvielu

nepapildinot.

4. Degvielai jābūt vienādai pēc lieluma un sastāva, jo tikai tādā ga-

dījumā pārgāzēšanas procesa gaita var būt vienmērīga.
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5. Degvielai jābūt droši un viegli transportējamai. Degviela nedrīkst

viegli bojāties, pārvērsties par putekļiem un pārliecīgā daudzumā uz-

ņemt mitrumu.

6. Degvielas krājumiem jābūt tik lieliem, lai degvielas izlietošana

gāzģenerātoros neierobežotu citus tās pašas degvielas patērētājus.

7. Degvielai jābūt lētai un viegli iegūstamai.

Nav tādas gāzģenerātoru degvielas, kas atbilstu visām prasībām.

Atkarā no lokāliem apstākļiem, gāzģenerātoru spēkratu lietotājiem jā-

izšķiras par vienu no zemāk minētajām degvielām.

a) Malka.

Spēkratu gāzģenerātoros iespējams pārgāzēt jebkuru malkas šķirni.

Pētījumi rāda, ka iegūtās gāzes sastāvs ļoti mazā mērā atkarājas no

tam, vai izlieto lapu vai skuju koku malku. Visumā tomēr jādod priekš-

roka cietām lapu koku šķirnēm, jo to īpatnējais svars ir lielāks un līdz

ar to ir iespējams lietderīgāk izmantot gāzģenerātora tilpumu. Bez tam

jāņem vērā, ka, izlietojot gāzģenerātorā malku, malka pārgāzēšanas

procesa laikā vispirms izdala savu mitrumu un gaistošās vielas. Degša-

nas joslas tuvumā visa malka pārvēršas par ogli un tikai tad tiek pārgā-

zēta. Arī redukcijas joslā ir nepieciešamas ogles. No tam izriet, ka ir

ļoti svarīgi, lai malka pārgāzēšanas procesa laikā pārvērstos par labām

un izturīgām oglēm. Ja ogles trauslas, tad jau degšanas joslā rodas

daudz pelnu, redukcijas joslas izveidošanai pietrūkst ogļu, un līdz ar to

pasliktinās ari ražotās gāzes sastāvs. Izrādās, ka tieši no cietajām lapu

koku šķirnēm iegūstamas vislabākās ogles. Tāpēc gāzģenerātoros ar ļoti

labām sekmēm var izlietot bērza, oša, skābardes un ozola malku. Sa-

mērā labi rezultāti sasniedzami ar priedi, alksni un apsi. Egles koka og-

les sevišķi trauslas, tādēļ egļu malkas izlietošana vien gāzģenerātoru

vajadzībām nav ieteicama. Lai palētinātu gāzģenerātoru ekspluatāciju, ir

ieteicams jaukt dažādas malkas šķirnes. Sevišķi labi rezultāti sasnie-

dzami ar malkas sajaukumu, kas pastāv no vienas daļas bērza un divām

daļām apses, alkšņa vai priedes malkas. Apses resp. alkšņa malkas vietā

bērza malkai var piejaukt arī egļu vai atkritumu malku, bet ne vairāk par

50% no kopējā daudzuma.

Loti liela nozīme ir malkas mitrumam. Nesen cirsta koka mitrums

sasniedz 50—60%.

3. tabulā paradīts nesen cirstas malkas mitruma procents (koki cirsti

janvārī).

Ja kokus cert pavasari, tad mitruma procents vel pieaug par apm.

15%.
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3. tabula

Dabiski, ka līdz ar mitruma procenta pieaugumu mazinās malkas

siltuma vērtība. 4. tabulā parādīts, kā mainās malkas siltuma vērtība

atkarā no mitruma procenta.

4. t a b v 1 a.

Tas nozīmē, ka, pārgāzējot mitru malku, degvielas patēriņš lielā

mērā pieaug. Bez tam jāņem vērā iepriekš iztirzātā malkas mitruma

ietekme 'uz degšanas un redukcijas joslas temperātūru un līdz ar to uz

visu pārgāzēšanas procesu. Lejupdedzes gāzģenerātoros zināms deg-

vielas mitrums pat vēlams, jo, degvielas mitrumam sadaloties, rodas

ūdeņradis un vairāk tvana. Ja, turpretim, degvielas mitrums pārliecīgi

pieaug, degšanas joslas temperātūra pazeminās, un tvaika sadalīšanās

process vairs nevar norisināties. Līdz ar to samazinās ne tikai ūdeņraža

un tvana procents gāzē, bet gāzēm piejaucas arī ūdens tvaiks. Tas pats

sakāms arī par darvas produktiem, skābēm v. t. t. Pētījumi rāda, ka

lejupdedzes gāzģenerātori darbojas vislabāk, ja degvielā ap 15% mit-

ruma. Apmierinošus rezultātus vēl var sasniegt, ja mitruma līdz 25%, bet

ne vairāk. Mitruma procentam vēl vairāk palielinoties, gāzģenerātora

darbībā rodas dažādi traucējumi, gāze kļūst mazvērtīga un malkas pa-

tēriņš pieaug. Ja malkas mitrums pārsniedz 25%, malka jāžāvē. Žāvēt

var dabiski un mākslīgi. Atkarā no laika apstākļiem dabiska žāvēšana

ilgst 12—18 mēn. Šādas malkas mitrums sasniedz 20—25% un to bez

grūtumiem var izmantot.

Malkas šķirne

Vid. Vld.

mitruma Malkas šķirne mitruma

procents procents

kābardes malka

)zola malka . ,

40%

35%

31%

Egles malka .
Priežu malka

.

50%
400/o

ierza malka . , Apses malka
.

44%

Mitruma Malkas siltuma

procents vērtība kcal/kg

•

10%

15%
20%

3860

3640

3370

25%

40%

50%

3120

2370

1970
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Lai paātrinātu malkas žūšanu, to var mākslīgi žāvēt. Šim nolūkam

nepieciešama īpaša žāvētava, kuras iekārtošana atmaksājas gan tikai lie-

lākiem transporta vai arī tādiem uzņēmumiem, kas speciāli sagatavo gāz-

ģenerātoru malku. Bieži var iekārtot malkas žāvētavu arī mazāki uzņē-

mumi ar samērā maziem izdevumiem, izmantojot uzņēmuma rīcībā eso-

šās, bet citām vajadzībām paredzētās siltuma ietaises (tvaika katlus, ap-

kures iekārtas v. t. t.).

8. zīm. Spēkratu gāzģenerātoros lietojamo malkas klucīšu veids.

Malka lietojama nelielu klucīšu veidā, kā parādīts 8. zīm. Labāk

lietot mizotu malku, jo mizas palielina pelnu procentu. Nav jācenšas pēc

pilnīgi vienādas klucīšu formas: jo dažādāka klucīšu forma, jo labāk no-

risināsies pārgāzēšanas process. Klucīšu lielums atkarājas no gāzģene-

rātora tvertnes lieluma. Lielākiem spēkratu gāzģenerātoriem var izlietot

8 cm X 30 cm
2 klucīšus; mazākiem gāzģenerātoriem (gāzģenerātora

tvertnes iekšējais caurmērs 400—500 mm) nav ieteicams pagatavot par

6 cm X 25 cm
2 lielākus klucīšus. Pārāk lieli klucīši var aizķerties gāz-

ģenerātora tvertnē un veidot tukšumus, kas traucē gāzģenerātora nor-

mālo darbību. Pārāk sīku malkas klucīšu ogles smalkas, kas ātri pār-

vēršas par pelniem. Šī paša iemesla dēl spēkratu gāzģenerātoros nevar

izlietot zāģu un ēveļu skaidas. Ir mēģināts piejaukt malkai apm. 30%

(koptilpuma) zāģu skaidu, bet rezultāti pagaidām vēl neapmierina.

Gāzģenerātoru vajadzībām sagatavotās malkas svars atkarājas no

malkas šķirnes, mitruma un gabaliņu lieluma. 5. tabulā ir dati par dažā-

dām malkas šķirnēm.

Praksē visbiežāk lieto malku ar 20—25% mitruma. Šādas malkas

viena kub. m svaru var pieņemt vidēji kg/m3
.

Pārgāzējot vienu kilogramu malkas, atkarā no malkas šķirnes un

mitruma, iegūst apm. 2,5—2,8 nm
3 gāzes.
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5. tabula.

Sasmalcinātās gāzģenerātoru malkas tilpuma svars.

b) Koka ogles.

Koka ogles uzskatāmas par vienu no labākām spēkratu gāzģenerā-

toru degvielām. Pelnu procents koka oglēs nav liels (normāli tikai ap

1,3%). Tanīs nav sēra un citu kaitīgu piemaisījumu. Koka ogles var iz-

mantot katrā gāzģenerātorā neatkarīgi no degšanas virziena, tāpēc ka

tanīs nav darvas un ogļu mitruma procents mazs (labām koka oglēm —

ap 5%). Koka ogles ir loti aktīva degviela, un pārgāzēšana tādēļ notiek

ļoti ātri. Arī siltuma vērtība koka oglēm ir liela un svārstās (atkarā no

koka ogļu iegūšanas veida) starp 5800 un 8500 kcal/kg. Koka ogļu sastāvs

ir ļoti vienmērīgs, un līdz ar to ir vienmērīgāks arī pārgāzēšanas process.

Par koka ogļu sliktajām īpašībām runājot, vispirms jāatzīmē grūtā

koka ogļu uzglabāšana un transportēšana. Koka ogles ir samērā trauslas

un ātri sadrūp. Bez tam ogles kāri uzsūc mitrumu un tādēļ sevišķi rūpīgi

uzglabājamas. Ne katrā vietā koka ogles ir viegli iegūstamas. To iegūša-

nai nepieciešama samērā augstvērtīga koksne (bērza, oša, ozola) un īpaša

iekārta.

Koka ogles iegūst divējādi:

1) dedzinot koksni īpaši iekārtotās bedrēs, kam gaisa pievadīšana

ierobežota;

2) ar koka sauso destillāciju.

Pirmais paņēmiens ir samērā primitīvs un saimnieciski nepieļaujams.

Šādā kārtā ogles dedzinot, parasti zūd ļoti vērtīgi koksnes sausās destil-

lācijas produkti. Ja ogļu iegūšana techniski pareiza, tad, strādājot pēc

otra paņēmiena, iegūst ne tikai augstvērtīgu retorta koka ogli, bet arī

kreozotu, piķi, etiķskābi, koka spirtu, acetonu, eļļas v. t. t.

legūstot koka ogles pēc sausās destillācijas paņēmiena, ir svarīga

temperātūra, kurā sauso destillāciju veic.

6. tabulā parādīta sausās destillācijas temperātūras ietekme uz koka

ogles sastāvu un siltuma vērtību.

Šķirne Gabaliņu lielums
mitruma 17 °/0

5ērza, oša, skābardes malka, sazāģēta un saskaldīta 5 cm X 6 cm2 285 kg
8 cm X 20 cm2 300 kg

'āda pati, bet ar mašīnu sasmalcināta malka
. . . aptn.7cm X apm.8cm2

8 cm X 6 cm
2

265 kg

Vpses, egles, priedes malka, sazāģēta un saskaldīta 210 kg

» ■ % % i» » m
8 cm X 20 cm 2 230 kg

aukta malka (pastāv no cietam un mīkstām šķirnēm

8 cm X 25 cm2 290 kgvienādā daudzumā)
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6. tabula

legūstot ogles 275—290° C temperātūrā, no koksnes faktiski atdalās

vienīgi mitrums, etiķskābe un niecīgos daudzumos citi sausās destillācijas

produkti. Šai oglei oglekļa procents ir ļoti mazs, un tā pēc savām īpa-

šībām drīzāk līdzinās malkai. Šādējādi iegūtās ogles ir ļoti piemērotas

lejupdedzes gāzģenerātoriem. No viena kg šādējādi iegūtās ogles pārgā-

zējot iegūst 4,5 m 3 gāzes. Oglēs, kas iegūtas 500—550° C temperātūrā,

nav vairs nedz mitruma, nedz sausās destillācijas produktu, un tās pie-

mērotas arī lejupdedzes un šķērsdedzes gāzģenerātoriem.

Labai gāzģenerātoru koka oglei jābūt cietai, gabalainai, ar zilganu,

metallisku spīdumu lūzuma vietās. Ogle nedrīkst būt pārāk trausla un ar

pārāk lielu putekļu procentu. Pulverveidīgi sadrupuši koka ogle gāzģene-

rātoriem neder, jo ātri piejaucas pelniem un līdz ar tiem netiek pārgā-

zēta. Pareizi izdedzināta ogle ir zilgani melna, cieta, bez smakas un ne-

krāso.

Normāli oglē ir ap 5% mitruma. Tomēr, kā jau minēts, koka ogle

kāri uzsūc mitrumu, un mitruma procents var vairākkārt pieaugt. Atkarā

no gāzģenerātora tipa koka oglēs pieļaujamais mitrums svārstās no 10—

20%. Lai koka oglēs nebūtu pārāk liels mitruma procents, tās jāuzglabā

sausās telpās, kas labi aizsargātas no lietus un sniega. Ogles ieteicams

uzglabāt uz betona grīdas, bet nekādā ziņā tās nedrīkst uzbērt un ilgi

atstāt uz zemes klona.

Pārgāzējot koka ogles, ir svarīgs arī gabaliņu lielums. Augšupdedzes

un šķērsdedzes gāzģenerātoros ieteicams lietot ogles valriekstu lielumā.

Malkas gāzģenerātoru degšanas un redukcijas joslas veidošanai un pa-

pildināšanai ieteicams ogles sērkociņu kārbas lielumā.

Gāzģenerātoros var izmantot arī ogļu putekļus. Tai gadījumā ogļu

putekļus sajauc ar saistekļiem (saistāmvielām) un sapresē briketos. Lai

gan šādējādi iegūta degviela ir ļoti laba, tomēr dārguma dēļ to maz lieto.

* z
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c) Antracīts.

Antracīts ir visbagātākā un ģeoloģiski visvecākā akmeņogle. Antra-

cīts, kurā ap 94—96% tīra oglekļa, ir smagāks par akmeņogli (īpatn.
svars — 1,4-r-1,7), amorfs, melns ar metallisku spīdumu. Antracītā gan-

drīz nemaz nav gaistošu vielu, tādēļ tas deg gandrīz bez liesmas un dū-

miem, bet stipri kvēlo. Degot antracīts attīsta lielu karstumu, jo tā sil-

tuma vērtība ir ap 8000 kcal/kg.

Antracīts lielos vairumos sastopams Vācijā, Beļģijā, Krievijā silūra,

devona, karbona un pat augšējās krīta formācijās, bieži kopā ar akmeņ-

ogli.

Antracīts uzskatāms par vērtīgu gāzģenerātora degvielu. Tālāk ap-

skatīšu arī spēkratu gāzģenerātorus antracītā pārgāzēšanai. Pie antra-

cītā sliktajām īpašībām jāpieskaita samērā liels pelnu procents (dažkārt

pat 7%). Bez tam antracītā lielākā vai mazākā daudzumā atrodas sērs.

levērojot antracītā īpašības, to var izlietot kā degvielu gāzģenerātoriem

ar degšanas virzienu uz augšu un šķērsvirzienā. Lietojot antracītu spēk-
ratu gāzģenerātoros, tas jāsasmalcina lazdu riekstu lielumā.

Labam spēkratu gāzģenerātoru antracītam jāatbilst šādām īpašībām:

1. Graudu lielums — 10-r-18 mm. (Lielāku vai mazāku graudu drīkst

būt ne vairāk kā 10% no kopsvara.)
2. Apakšējā siltuma vērtība — ne mazāk par 7800 kcal/kg.

3. Mitrums (absolūtais) — ne vairāk par 5%.

4. Pelnu daudzums — ne vairāk par 3%.

5. Sēra daudzums — ne vairāk par 1%.

6. Gaistošas vielas — ne vairāk par 8%.

d) Kūdra un kūdras kokss.

Kūdrai un tās koksam varētu būt sevišķi liela nozīme kā spēkratu

gāzģenerātoru degvielai. Kūdras krājumi visās zemēs ir ārkārtīgi lieli,

un ne visur kūdras purvi tiek pareizi un pietiekoši izmantoti. Sevišķi tas

sakāms par mežiem bagātām zemēm, kur kūdras izmantošanai piegriež

pārāk niecīgu vērību, izmantojot kā kurināmo materiālu galvenokārt

malku. Tomēr ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc koka materiāliem

un cietām degvielām, un agri vai vēlu arī mežiem bagātajās zemēs būs

jāatsakās no koksnes sadedzināšanas krāsnīs vai gāzģenerātoros, izman-

tojot šim nolūkam citas degvielas, pirmām kārtām kūdru. Gāzģenerātoru

vajadzībām piemērota blīva mašīnu kūdra ar 20—30% mitruma. Absolūti

sausas kūdras siltuma vērtība ir 4800—5700 kcal kg. Turpretim gaisa

sausai kūdrai, kurā mitruma ir 25%, siltuma vērtība svārstās no 2900—

4Jookcal kg. Redzams, ka kūdras siltuma vērtība ir apmēram tāda pati

kā malkai. Pētījumi rāda, ka gāze, ko iegūst, kūdru pārgāzējot, pēc sa-
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vām īpašībām arī ir līdzīga gāzei, ko iegūst, pārgāzējot malku. Mašīnu

kūdras īpatn. svars ir 0,8—1,2. Tā ir smagāka par malku, tādēļ iespē-

jams labāk izmantot gāzģenerātora tilpumu. Tomēr kūdrai piemīt īpa-

šības, kuru dēļ tās lietošana spēkratu gāzģenerātoros ir visai apgrūti-

nāta. Vispirms kūdras sastāvs nav viendabīgs, un atkarā no iegūšanas

vietas un veida lielā mērā atšķiras kā kūdras siltuma vērtības, tā arī

ķīmiskais sastāvs. Runājot par Latvijā ražoto kūdru, jākonstatē, ka pelnu

un sēra procents kūdrā parasti ir tik ievērojams, ka patlaban kūdras iz-

mantošana spēkratu gāzģenerātoros ir iespējama tikai ierobežotos ap-

mēros. Pelnu kūdrā šeit 6—7%, bet sēra — 0,5-7-1%. Kūdras izmantošanu

bez tam vēl apgrūtina tas, ka kūdra sevišķi kāri uzsūc gaisa mitrumu.

Tomēr mēģinājumiem izlietot kūdru spēkratu gāzģenerātoros aizvien

labāki rezultāti, un ir jau pazīstami labu konstrukciju gāzģenerātori, ar

kuriem iespējams pārgāzēt tās kūdras šķirnes, kurās mazāk pelnu un

sēra. Pie mums kūdru var piejaukt malkai, šim nolūkam izlietojot pa-

rasto mašīnu kūdru un sajaukumu pārgāzējot nedaudz pārveidotā malkas

gāzģenerātora iekārtā. Šādā kārtā malkai var piejaukt 30—40% kūdras.

Kūdrai jābūt sasmalcinātai 40—70 mm caurmērā. No sasmalcinātās kūd-

ras jāatdala smalkumi, kūdru izsijājot. Lai izvairītos no kūdras ļaunajām

īpašībām, ar sekmēm var izlietot kūdras koksu.

Kūdras koksu iegūst no gaisā žāvētas mašīnu kūdras, ja to karsē

300—600° C, nepievadot gaisu. Temperātūrā līdz 180° C atdalās mitrums,

bet, temperātūru paaugstinot, sākas kūdras sausā destillācija. No kūdras

atdalās etiķskābe, koka spirts, amonjaks, kūdras darva, un kūdra pār-

vēršas par kūdras koksu.
.

-

Kūdras kokss pastāv no 80—85% tīra oglekļa, 1,5—2,5% ūdeņraža,

ap 6% skābekļa, ap 0,35% sēra un fosfora savienojumu, 3—4% pelnu un

ap 6% ūdens. Degot kūdras kokss attīsta 7000—7500 kcal/kg. Kūdras

koksa sastāvs jau ir stipri viendabīgs, tas tik kāri neuzsāc ūdeni, un

svara vienība attīsta divreiz vairāk siltuma nekā kūdra. Tā kā arī kūdras

koksa pelnu procents ir samērā ļoti liels, nepieciešams izlietot attiecīgas

gāzģenerātora ārdu konstrukcijas. Lai gan mēģinājumos ar kūdras koksu

gūti ļoti labi rezultāti, šis degvielas veids pie mums maz izplatīts, gal-

venokārt tādēļ, ka kūdras kokss tirgū nav dabūjams.

e) Brūnogles.

Brūnogles ierindojamas starp kūdru un akmeņoglēm. Brūnogle ra-

dusies no agrāko ģeoloģisko laikmetu purvu un mežu augu atliekām. Tā

ir blīva, brūna vai tumši brūna masa, kurā ir 50—60% tīra oglekļa. Ja

kūdrā augu atliekas vēl acīm redzamas, tad brūnoglē tās jau pārvērtušās

par masu, kas neapbruņotai acij šķiet pilnīgi homogena. Ja brūnogle se-

višķi bagāta ar koksnes atliekām, tad to sauc par lignītu. Brūnogles, tāpat
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kā kūdrā, daudz minerālvielu, no kurām rodas pelni (6—7%) un arī sērs.

Arī mitruma procents brūnoglēm ir loti liels. Atkarā no oglekļa un mit-

ruma procenta brūnogļu siltuma vērtība svārstās no 3500—5500 kcal/kg.

Brūnogļu krājumi pasaulē ir diezgan lieli. Brūnogles sastopamas arī Lat-

vijā Aizputes apr. Nīgrandas pagastā.

Latvijas apstākļos nav nozīmes brūnogles izmantot spēkratu gāz-

ģenerātoros. Citās valstīs, kur labu brūnogļu krājumi ir lieli, šai problē-

mai piegriež lielu vērību un ir jau sasniegti ievērojami rezultāti. Ja karsē

brūnogles, gaisu nepievadot, iegūst brūnogļu koksu, ko arī var izmantot

kā gāzģenerātoru degvielu.

4. APSKATĪTO DEGVIELU SALĪDZINĀJUMS.

No apskatītajām spēkratu gāzģenerātoru degvielām Latvijas apstāk-

ļos vislielākā nozīme malkai, koka oglei un kūdrai. levērojot vēl neno-

vērstus grūtumus kūdras izmantošanā, patlaban jāizšķiras par malkas vai

koka ogļu izlietošanu. Spēkratu gāzģenerātoru attīstības sākumā vairāk

lietoja koka ogļu gāzģenerātorus. Tomēr pēdējā laikā malkas gāzģenerā-

tori arvien vairāk aizstāj koka ogļu gāzģenerātorus. Tas pats sakāms ne

tikai par Latviju, bet arī visām citām valstīm, kas ar apdomu būvē gāz-

ģenerātorus.

Šai parādībai, bez šaubām, ir savi iemesli, no kuriem pirmām kārtām

jāatzīmē šādi:

1. Malkas gāzģenerātoru gāze pēc sava sastāva ir vairāk piemērota

iekšdedzes motoru dzīšanai.

2. Malka ir lētāka, vieglāk iegūstama, vieglāk transportējama un

uzglabājama nekā koka ogle.

3. Labu koka ogļu iegūšanai nepieciešamas labas koku šķirnes; tur-

pretim malkas gāzģenerātoros var izlietot mazvērtīgākas malkas šķirnes

un dalu koksnes atkritumu.

4. Koka ogļu iegūšana loti bieži ir primitīva, tādēļ netiek izmantoti

koksnes sausās destillācijas dārgie produkti.

5. Malkas gāzģenerātora kopšana ir vienkāršāka un tīrāka nekā

koka ogļu gāzģenerātora.

Zināmas priekšrocības ir arī koka ogļu gāzģenerātoriem. Pirmām

kārtām šeit jāmin koka ogļu gāzģenerātora gāzes tīrums, no kura atka-

rājas tīrītāju konstrukcija un arī motora mūžs. Salīdzinot malkas un

koka ogļu siltuma vērtību, redzams, ka koka oglēm tā ir vairāk nekā

divreiz lielāka. No tam izriet, ka koka ogļu gāzģenerātora spēkrats ar

vienu degvielas pildījumu nobrauc attiecīgi vairāk par malkas gāzģene-

rātora spēkratu. Šī priekšrocība ir sevišķi svarīga vieglajiem automobi-

ļiem, kur nav iespējams novietot lielu degvielu krājumu. Bez tam koka
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ogles ir ļoti viendabīga un aktīva degviela, tādēļ gāzģenerātora iedarbi-

nāšana ir ātrāka, bet pārgāzēšanas process vienmērīgāks. Lai gan koka

ogļu gāzģenerātoriem tādas priekšrocības, tomēr minēto apsvērumu dēl

pašreizējos apstākļos noderīgāki malkas gāzģenerātori.

5. GĀZĢENERĀTORA GĀZES SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS.

Jebkura gāzģenerātora gāze pastāv no degošām un nedegošām sa-

stāvdaļām. Pie degošajām gāzes sastāvdaļām pieder tvans — CO, ūdeņ-

radis — H2 un metāns — CH4. No nedegošajām gāzēm pirmām kārtām

jāmin slāpeklis — N2 un oglekļskābā gāze — CO2. Ūdens tvaiks, darvas

atdalījumi un līdzaizrautie mechaniskie piemaisījumi drīkst atrasties tikai

niecīgos daudzumos. No degošajām gāzes sastāvdaļām atkarājas gāzes

siltuma vērtība. Turpretim pasīvās gāzes, kas degšanā nepiedalās, aiz-

ņem lieku tilpumu un samazina gāzes vērtību. Gāzģenerātora pārgāzē-

šanas process jārēgulē, lai rezultātā rastos, cik iespējams, daudz degošu

gāzu un līdz ar to gāzu siltuma vērtība būtu lielāka. Jau iepriekš no-

skaidrots, ka gāzes sastāvs lielā mērā atkarīgs no pārgāzējamās deg-

vielas un degšanas virziena. 7. tabulā parādīts gāzes sastāvs atkarā no

degvielas, tās mitruma un pārgāzēšanas procesa.

7. tabula.

Salīdzinot minētās gāzes, redzams, ka degvielas mitrums samazina

tvana procentu gāzē. Lai gan ūdeņraža procents', šķiet, palicis nemainīgs,

gāzes siltuma vērtība lielā mērā mazinās, tiklīdz degvielas mitrums pār-

sniedz zināmu robežu. Līdz ar tvana samazināšanos pieaug oglekļskābās

gāzes procents. Gāzei, kas radusies no koka oglēm, raksturīgs liels tvana,

Degviela un pārgāzēšanas

procesa veids

Gāzes sastāvs % Gāzes sil-

tuma vērtība

kcal/nm3CO CH4 CO, o,

Jkābardes malka, degšanas virziens

uz leju. Malkā 11,5% mitruma . 24,2 17,8 46,7 9,8 ļ
1300

)zola malka, degšanas virziens uz

leju. Malkā 16,6% mitruma
. . 24,0 19,0 4,0 42,3 10,5 0,2 1560

aukta malka, degšanas virziens uz

leju. Malkā 30% mitruma . . . 14,1 18,9 1,8 49,9 15,1 1107

(oka ogle, degšanas virziens uz

augšu. Oglē 10% mitruma . . . 29,0 11,0 0,3 57,2 2,5 0,2 1250

Cudras kokss, degšana šķērsvirzie-
nā, degšanas laikā pievadīts ūdens

tvaiks 13,8 51,5 4,228,8 1,7 1300

(ūdra, degšanas virziens uz leju.
Kūdrā 25»/, mitruma 20,8 16,0 1,7 51,9 9,5 1150
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bet mazs ūdeņraža un metāna daudzums. Tā kā ūdeņraža un metāna sil-

tuma vērtība ir daudz lielāka nekā tvana, rezultātā rodas gāze, kuras

siltuma vērtība samērā zema. No visām gāzģenerātoru gāzes sastāv-

daļām vislielākā eksplozijas spēja ir ūdeņradim. Ja gāzģenerātora gāzi

ražo iekšdedzes motoram, tad jārūpējas, lai ūdeņraža procents gāzē būtu,

cik iespējams, liels. Ar šādu gāzi motors vieglāk iedarbināms un attīsta

lielāku jaudu.

Metāna daudzums gāzē svārstās no 0,3 līdz 4,0%. Vairāk metāna

rodas lejupdedzes gāzģenerātoros, lietojot kā degvielu malku. Metāna

siltuma vērtība ir liela, tas ir eksplozīvs un tādēļ uzskatāms par loti vēr-

tīgu gāzes sastāvdaļu. Tomēr, ja gāzē atrodas vairāk nekā 6% metāna,

gāzes siltuma vērtība ir maza. Tas izskaidrojams ar to, ka metāns ne-

rodas vienīgi gāzģenerātora degšanas un redukcijas joslā, bet arī ceļā

no gāzģenerātora uz gāzes patērētāju — motoru. Metāna rašanās šeit

var notikt tādēļ, ka attiecīgā temperātūrā ūdeņradis savienojas ar tvanu

un oglekļskābo gāzi:

CO + 3H2 = CH4 + H2O +50880 kcal/Mol.

2CO + 2H2 =.CH4 + CO2 + 61270 kcal/Mol.

CO2 + 4H2
= Cfi4 +2H20 + 40490 kcal/Mol.

Redzams, ka visas šīs reakcijas nav vēlamas, jo izdala loti daudz

siltuma. Līdz ar to samazinās izmantojamā gāzes siltuma vērtība. Ir iz-

darīti pētījumi, kas noskaidro gāzes temperātūras ietekmi uz aprakstīto

reakciju norisi. Izrādās, ka metāna rašanās reakcijas var notikt tikai tad,

ja gāzu temperātūra ir 500—600° C, tad nekavējoties jādara iespējamais,

lai gāzes temperātūru pazeminātu zem 300° C. Gāzģenerātoru gāzes

sastāvu var ietekmēt arī citi konstruktīvi apstākli. 8. tabulā parādītas

gāzes, no kurām pirmā iegūta centrālās gaisa pievades malkas gāzģene-

ratorā, bet otra — dalītas gaisa pievades gāzģenerātorā.

Apskatot vēlreiz gāzu sastāvu, redzam, ka apm. pusi gāzģenerātora

gāzes tilpuma aizņem nedegošais slāpeklis, bet ap 10% — nedegošā

oglekļskābā gāze. Tātad tikai 40% no visas ražotās gāzģenerātora gāzes

pastāv no degošām gāzēm — tvana, ūdeņraža un metāna. Gāzģenerātori

neražo viendabīga, negrozīga sastāva gāzi. Atkarā no gāzģenerātora no-

slogojuma, iekārtas pareizas apkalpošanas, degvielas un citiem apstāk-

8. tabula.

Oāzes sastāvs % Siltuma
Oāzes paraugs

CO H
8 CH4 I N. C03

vērtība

I (centrālā gaisa pievade) .
ii (dalītā gaisa pievade) . .

18,6

22,4 18,5 ļ
3,0

1,7

13,2

10,1

47,2

47,3

1285

1304kcal/m3
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ļiem gāzģenerātoru gāzes sastāvs var lielā mērā svārstīties. Sevišķi tas

sakāms tieši par spēkratu gāzģenerātoriem, jo tanīs gāzģenerātora slodze

svārstās visvairāk un tas lielā mērā ietekmē gāzes sastāvu. Bez pārtrau-

kuma un puslīdz vienmērīgā ātrumā braucot, gāzes ražošanas process

piemērojas motora apgriezienu skaitam un ražotās gāzes sastāvs ir sta-

bils. Braucot, turpretim, nevienmērīgā ātrumā, bieži apturot un strauji

paātrinot mašīnas gaitu, gāzes ražošana saraustīta un līdz ar to gāzes

sastāvs mainīgs. Katram gāzģenerātoram ir zināms darbības „režīms",

kam pastāvot, gāzģenerātors ražo labāku gāzi un motors attīsta lielāku

jaudu.

Atstājot gāzģenerātoru, gāzes temperātūra sasniedz 500—600° C, bet

lejupdedzes un šķērsdedzes gāzģenerātoros arī vēl vairāk. Jau zinām,

ka šāda temperātūra veicina ūdeņraža un tvana savienošanos un līdz ar

to samazinās izmantojamās gāzes siltuma vērtība. Lai tas nenotiktu, gā-

zes temperātūra nekavējoties jāsamazina zem 300° C. Parasti šādu tem-

peratūras kritumu panāk jau pašā gāzģenerātorā, ļaujot ražotajai gāzei

vispirms apskalot svaigās degvielas tvertni. Tā krīt ne tikai gāzes tem-

perātūra, bet tiek arī sasildīta no jauna iepildītā degviela, kas savukārt

veicina pārgāzēšanas procesu. Kaut arī gāzes temperātūra būtu samazi-

nāta zem 300° C, šādu gāzi tomēr vēl nevar pievadīt iekšdedzes dzinē-

jam. Tik augstā temperātūrā gāzes aizņem tik lielu tilpumu, ka motors

iesūkšanas gājiena laikā var uzsūkt cilindros pēc svara tikai niecīgu gā-

zes daudzumu. Tas nozīmē, ka, motoram pievadot karstu gāzi, tas nemaz

nestrādātu vai zaudētu ārkārtīgi daudz jaudas nelietderīgi izmantotā ci-

lindru pildījuma dēļ. Lai motora cilindru tilpumu izmantotu, cik iespē-

jams, pilnīgāk, jāpievada blīva gāze, ko panāk, gāzi pienācīgi atdzesējot.

Ja ārējā gaisa temperātūra ir 15° C un gāzi atdzesē arī līdz 15° C

(gāzes un gaisa maisījuma temperātūra arī 15° C), tad motors attīsta

jaudu, ko apzīmēsim ar 100. Ja gāzes un gaisa maisījuma temperātūru

paaugstināsim, tad motora jauda samazināsies, kā redzams no 9. zīmē-

jumā parādītās līknes.

Redzam, ka motora jauda, pievadītajam maisījumam sasilstot no 15

līdz 70° C, samazināsies par 16%. Šī līkne ir aplēsta sausai gāzei. Ja

vēl ņemtu vērā, ka gāzē lielākā vai mazākā mērā ir mitrums, tad skaitli,

kas raksturo jaudas samazināšanos, būtu vēl jāpalielina par apm. 50%.

Tādēļ gāzģenerātora gāze, cik iespējams, jāatdzesē, un šim nolūkam

katrā gāzģenerātoru iekārtā ir paredzēti īpaši gāzu dzesētāji.

Gāzģenerātoru gāze, atstājot gāzģenerātoru, nes līdzi ne tikai līdz-

aizrautos pelnus, ogļu daļiņas un sodrējus, bet arī zināmu daudzumu

ūdens tvaika, kādreiz arī darvas produktu un sēra savienojumus. Tā kā

gāze ar šādiem piemaisījumiem motoru dzīšanai neder, tad tā vispirms

jāiztīra, ko katrā gāzģenerātorā veic īpaša tīrītāju iekārta.
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9. zīm. Iesūktā maisījuma temperātūras ietekme uz motora jaudu.

6. GĀZĢENERĀTORU GĀZES IZLIETOŠANA IEKŠDEDZES

MOTORU DZĪŠANAI.

Ja gāzģenerātora gāzi sajauc ar gaisu pēc proporcijas 1:1 līdz 1:1,2,

iegūst iedarbīgu sprāgstošu maisījumu. Atkarā no gāzes sastāva šāds

maisījums sadegot attīsta 550-T-650 kcal/nm3
.

Ņemot vērā gāzģenerātoru

gāzes un gaisa maisījuma īpašības, jau pag. gadu simteņa beigās radās

doma izmantot šo gāzi iekšdedzes dzinēju darbināšanai. Stacionāro dzi-

nēju darbināšanas problēma ar gāzi tika atrisināta samērā viegli. Gāz-

ģenerātora gāzu novadāmo cauruli pievienoja motora iesūcamai caurulei.

lesūkšanas gājiena laikā motors iesūca attiecīgu gāzes un gaisa maisī-

jumu, ko komprimējot un aizdedzinot, panāca sprādzienu, kura spēks

dzina motora virzuli. Tā motors sāka darboties un arī uzturēja gāzģene-

rātora pārgāzēšanas procesu, nosūcot ražotās gāzes un iesūcot pārgāzē-

šanas procesam vajadzīgo gaisu. Bija pazīstams arī cits paņēmiens, pēc

kura gāzģenerātora gāzi uzkrāja īpašās tvertnēs un tikai pēc tam to pie-

gādāja motoram. Šeit motors neuzturēja gāzģenerātora pārgāzēšanas

procesu: gāzģenerātoram vajadzīgo gaisu piegādāja un saražotās gāzes

nosūca ar īpašu ventilātoru. Strādājot pēc otra paņēmiena, gāzģenerā-

tora pārgāzēšanas process norisinājās vienmērīgāk un nebija atkarīgs no

motora slodzes maiņām. Stacionāro motoru gāzģenerātoru iekārtu varēja

izveidot, neievērojot iekārtas apmērus un svaru. Uzsākot gāzģenerātoru

gāzes izlietošanu spēkratu motoru dzīšanai, konstruktori uzdūrās uz ievē-

rojamiem grūtumiem. Automobiļu un traktoru celšanas spēja un izmēri

nepieļauj smagu un lielu konstrukciju lietošanu. Visām gāzģenerātora
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iekārtas sastāvdaļām jābūt vieglām un jāaizņem, cik iespējams, maz vie-

tas. Turpretim saražotai gāzei jābūt pilnīgi tīrai un labi atdzesētai. Sa-

mazinot gāzģenerātora apmērus, tā slodze lielā mērā pieaug, un līdz ar

to pieaug prasības gāzģenerātoru būvē izlietojamiem materiāliem.

Mūslaiku automobiļu un traktoru motori konstruēti pa lielākai daļai

dzīšanai ar šķidrām degvielām — benzīnu, petroleju, gāzejļu v. t. t. Līdz

ar to šo motoru konstrukcija piemērota šķidro degvielu īpašībām, bet

motoru jauda noteikta, ievērojot šķidro degvielu siltuma vērtību. Pārejot

uz spēkratu motoru dzīšanu ar gāzģenerātoru gāzi, nebija iespējams

aizstāt visus šķidrai degvielai būvētos motorus ar speciāliem gāzei bū-

vētiem motoriem. Tā grūtumi, kas bija jāpārvar, būvējot gāzģenerātorus

spēkratu vajadzībām, kļuva vēl lielāki, jo bija jāpiemēro šķidro degvielu

motori dzīšanai ar gāzģenerātoru gāzi. Lai parasto šķidras degvielas

motoru varētu darbināt ar gāzi, motora iesūcamai caurulei karburātora

vietā jāpievieno galvenais gāzes vads ar gaisa nozarojumu. Tādā kārtā

motora virzuli iesūkšanas takta laikā pa daļai sūc gāzi no gāzģenerātora

iekārtas un līdz ar to uztur pārgāzēšanas procesu, bet pa daļai iesūc arī

svaigu gaisu. Gāzes vads un gaisa nozarojums izveidoti tā, lai iesūktās

gāzes un gaisa attieksme būtu 1:1 līdz 1:1,2. Tā kā motorā iesūktajai

gāzei jābūt pilnīgi tīrai un atdzesētai, tad motoram gāze jāsūc ne tikai

gāzģenerātoram, bet arī visai dzesējamai un tīrāmai iekārtai cauri.

Šķidrās degvielas motorus parasti darbina ar degvielas un gaisa

maisījumu, kas pastāv no vienas daļas iztvaicētas degvielas un 14—20

daļām gaisa. Viens kubikmetrs šāda maisījuma sadegot attīsta apm. 880

siltuma vienību. Zinām, ka viens kubikmetrs gāzģenerātora gāzes caur-

mērā attīsta ap 1250 siltuma vienību. Lai iegūtu motoram piemērotu

sprāgstošu maisījumu, gāzģenerātora gāze jāsajauc ar gaisu pēc pro-

porcijas 1—1,2. Tas nozīmē, ka maisījuma siltuma vērtība vienlīdzīga

550 līdz 650 siltuma vienībām. Salīdzinot šos skaitļus, redzam, ka gāzes

un gaisa maisījuma siltuma vērtība ir apm. par 30% mazāka nekā ben-

zīna un gaisa maisījuma siltuma vērtība. Šis apstāklis, bez šaubām, stipri

ietekmē motora jaudu, kas samazinās apm. proporcionāli degvielas mai-

sījuma siltuma vērtības samazināšanai. Ne tikai tas vien ietekmē motora

jaudu, pārbūvējot šķidrās degvielas motoru dzīšanai ar gāzģenerātoru

gāzi; ir vēl arī citi faktori, ko sīkāk apskatīsim vēlāk.

Salīdzinot šķidrās degvielas ar gāzģenerātoru gāzi, nedrīkst atstāt

neievērotu svarīgu faktoru, kas ir gāzei par labu. Zinām, ka visas šķidrās

degvielas lielākā vai mazākā mērā pakļautas t. s. detonācijai. Par deto-

nāciju sauc īpašu sadegšanas veidu, kas notiek ārkārtīgi ātri. Ja iekš-

dedzes motoros sprādziena laikā normālos apstākļos liesmas izplatīšanās

ātrums ir 20—30m/sek., tad detonācijas sadegšanā šis ātrums sasniedz

2000—3000 m/sek. Detonāciju dēļ motora jauda zūd, rodas ass metallisks
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troksnis un motors strādā ļoti neekonomiski. Vēl līdz šim detonācijas

parādība nav pilnīgi izskaidrota, bet detonāciju veicina iesūktā degvielas

un gaisa maisījuma pārliecīga saspiešana kompresijas gājiena laikā. De-

tonācijas parādība katrai šķidrai degvielai noteic zināmu kompresijas

pakāpes ierobežojumu. Viszemākā kompresijas pakāpe petrolejai, naftai,

tad benzīnam un spirtam. Atkarā no degvielas motorus izveido ar dažādu

kompresijas pakāpi (sk. 9. tabulu).

9. tabula.

Detonācijas parādība rada lielus grūtumus, jo tās dēl nav iespējams

izveidot augstās kompresijas motorus. Ar augstāko kompresiju būtu

iespējams, paturot līdzšinējos dzinēju samērus, lielā mērā paaugstināt

motora jaudu, kā arī uzlabot lietderības reizuli. Tādēļ benzīnam bieži

piejauc speciālas vielas, kas aizkavē detonāciju un ļauj paaugstināt mo-

tora kompresijas pakāpi. Sevišķi bieži to praktizē aviācijā, kur nepiecie-

šams sasniegt, cik iespējams, lielu jaudu.

Kā spēcīgi antidetonātori pazīstami dažādu metallu savienojumi, pir-

mām kārtām svina tetraetils, Pb(C2fis)4, un dzelzs karbonils, Fe(CO)s.

Benzīna nejutīgumu pret detonāciju palielina arī spirta vai benzola pie-

jaukums.

Ar gāzģenerātoru gāzi detonācijas parādība nav novērota. Gāzģene-

rātoru motoros ir iespējams ļoti lielā mērā paaugstināt kompresijas pa-

kāpi. Novērojumi rāda, ka kompresijas pakāpi, neiestājoties detonācijai,

var paaugstināt pat līdz £ —16. Normāli gan gāzes motorus būvē ar

kompresijas pakāpi c
— 8,5—12. Šādas gāzģenerātora gāzes īpašības dēl,

pārejot uz šķidrās degvielas motora dzīšanu ar gāzģenerātora gāzi, ļoti

daudzos gadījumos iespējams ar kompresijas pakāpes paaugstinājumu

atgūt daļu zudušās jaudas.

Pieļaujamā motora
Degviela

kompresijas pakāpe

Petroleja 3 —4

Nafta
'

3,5 —5

Benzīns 4 —6,5

Benzīns ar īpašu antidetonātīvupiejaukumu 6,5 —7,5

Benzols 5,5 — 6,8

Spirts 7 —8
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C. Gāzģenerātoru iekārtu darbības apraksts un

materiālā daļa.

1 GĀZĢENERATORU IEKĀRTU STANDARTIZĀ-

CIJA.

Pēc tam kad bija pārvarēti galvenie grūtumi un gāzģenerātoru gāzes

izlietošanas problēma iekšdedzes dzinēju darbināšanai atrisināta, pie

gāzģenerātoru būves un izplatīšanas ķērās dažādas firmas, dzīvi konku-

rēdamas savā starpā. Radās daudz dažādu konstrukciju, pie kam ne visu

darbība apmierināja. Sevišķi tas sakāms par spēkratu gāzģenerātoru

iekārtām. Lai šādu stāvokli izbeigtu, lielākās gāzģenerātoru ražotājas

zemes, ..
Vācija un Zviedrija, gāzģenerātorus standartizēja, ar likumu

noliedzot nepārbaudītu vai mazvērtīgu gāzģenerātoru būvi un lietošanu.

Līdzīga standartizācija notika arī citās mazākās valstīs. Vācijā pat-

laban ir atļauti šādi spēkratu gāzģenerātoru tipi:

1. Malkas gāzģenerātori:

a) „Imbert",

b) „Wisco",

c) „Ostmark",

d) „Deutz",

c) „Zeuch".

2. Koka ogļu gāzģenerātori:

a) „Wisco",

b) „Hansa". '

3. Antracīta gāzģenerātori:

a) „Mercedes-Benz",

b) „Deutz",

c) „Wisco",

d) „Henschel".

Pēdējā laikā Lielvācijā izveidots t. s. „E" gāzģenerātors (Einheits-

Generator), kas paredzēts traktoriem. Bez tam pašā pēdējā laikā izvei-

doti dažādi gāzģenerātori vieglo automobiļu vajadzībām, spec. trak-

toriem v. t. t.

Tātad arī pēc standartizācijas Vācijā tomēr lieto dažādus

spēkratu gāzģenerātoru tipus. Citās valstīs, piem., Šveicē, Francijā v. 1.1,

stāvoklis ir vēl raibāks.
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Pašreiz labai spēkratu gāzģenerātora iekārtai jāatbilst šādām pra-

sībām:

1. Gāzģenerātora iekārtai, neatkarīgi no motora apgriezienu skaita,

jāražo motoram nepieciešamā daudzumā spēcīga un no kaitīgiem pie-

maisījumiem tīra, pietiekami atdzesēta gāze.
2. Tai jābūt, cik iespējams, vieglai. Tā nedrīkst aizņemt daudz vie-

tas, bet tai jābūt tomēr izturīgai pret satricinājumiem un piemērotai iebū-

vēšanai uz automobiļa vai traktora.

3. Tai jābūt vienkāršai, viegli apkalpojamai un ērti remontējamai.
4. Tās ekspluatācijai jābūt pilnīgi drošai.

5. Tai jābūt lētai un ekonomiskai.

Loti grūti ir izveidot iekārtu, kas pilnīgi atbilstu minētajām prasī-

bām. Uz to norāda jau tas vien, ka ir pazīstamas loti dažādas konstruk-

cijas. Katrai no pazīstamajām konstrukcijām ir savas priekšrocības un

trūkumi, tāpēc tālāk sīki iztirzāsim visvairāk izplatītās vai raksturīgākās

spēkratu gāzģenerātoru konstrukcijas.

II MALKAS GĀZĢENERĀTORU SPĒKRATI.

No pazīstamām malkas gāzģenerātoru iekārtām patlaban visvairāk

izplatīti ir „Imbert", kā arī pēc to parauga būvēti gāzģenerātori. Tādēļ

vispirms sīki iztirzāsim šo gāzģenerātoru konstrukciju, darbības prin-

cipu, traucējumus un kopšanu.

1. „IMBERT" MALKAS GĀZĢENERĀTORI.

10. zīmējuma paradīta „Imbert" malkas gāzģeneratora iekārtas

schēma. lekārtas svarīgākā dala — pats gāzģenerātorš.

a) Gāzģenerātors.

Gāzģenerātorš parasti tiek izveidots kā cilindrs, kura augšējā dala

nosegta ar hermētiski noslēdzamu vāku. Cilindrveida dala pastāv no vel-

mēta dzelzs skārda tvertnes, kurā ievietota otra mazāka caurmēra cilindr-

veida tvertne. lekšējās tvertnes cilindrveida dala no iekšpuses pārklāta

ar plānu vara vai misiņa skārdu, kas pasargā tvertnes materiālu no kai-

tīgās sausās destillācijas produktu (etiķskābes v. t. t.) iedarbes. lekšējās

tvertnes apakšējā dala kdnveidīgi sašaurinās un no jauna pāriet īsā cilindr-

veida posmā. Šeit sākas gāzģenerātora svarīgākā dala. Pie apakšējā

cilindrveida posma piemetināta gaisa ieplūdes kārba (sk. 11. un 11a zīm.),

bet no tās uz katru pusi iziet divas caurules, kas savieno gaisa kārbu ar

gaisa sprauslām (sk. 12. zīm.). Arī gaisa ieplūdes kārbai tieši pretim

atrodas gaisa sprausla. Šādā kārtā pa iekšējās tvertnes aploci novietotas

5 gaisa sprauslas. Ārējais gaiss ieplūst pa pretsitiena vārstuli (sk. 10. un
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10.

zīm.

„Imbert"

malkas

gāzģenerātora
schēma.
I—gāzģenerātors,
II—ūdens

atdalītājs,III—
gāzu

dzesētājs,
IV

—
virsas

tīrītājs,
V

—
ventilātors,

VI

—gāzjaucis.
1—gāzģenerātora

vāks,
2—ārējā

čaula,
3—

iekšējā

tvertne,
4

—
misiņa

skārda

apvalks,
5

—
gaisa

kārba
ar

pretsit.

vārstuli,6— degtuve,
7—ārdi,
8—gaisa

sprauslas,
9—

šķērssienas,
10

—
dzēsētāja

vāciņi,

11

—
ūdens

nolaižamā
ierīce,
12

—korķu

pildījums,
13—ventilātora

vārstulis,
14—gaisa

filtrs,
15

—
gaisa

vārsts,
16

—
gāzjau-

cis,

17

—gāzes

vārsts,
18—rēgulējamais
vārsts.
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11. zīm. Gaisa pievadīšana

„Imbert" gāzģenerātorā.

11a zīm. „Imbert" gāzģenerātora

iekšējā tvertne.

13. zīm.), nokļūst gaisa ieplūdes kārbā, bet no turienes pa gaisa pievada

caurulēm — sprauslās. Pretsitiena vārstulis pastāv no dzelzs plates ar

virām, kas var atvērties tikai uz vienu pusi — uz iekšu. Motoram dar-

bojoties, gaiss tiek sūkts uz iekšu un pretsitiena vārstulis atveras. Ja

kaut kādu iemeslu dēl spiediens gāzģenerātorā pieaug, vārstulis tiek pie-

spiests pie lizdas un gaisa ieplūdi pārtrauc.
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12. zīm. "Imbert" gāzģenerātora degtuve.

13. zīm. „Imbert" gāzģenerātora apakšējā daļa ar atskrūvētu pelnu telpas

tīrāmo vāku.
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Gaisa sprauslas pagatavotas no sevišķi laba nedegama tērauda. Kā

12. zīm. redzams, sprauslas nebeidzas līdz ar pašu sienu, bet to gals at-

rodas ap 40 mm no sienas. Zināms, gāzģenerātora degšanas josla atrodas

tur, kur tiek pievadīts svaigs gaiss. Tātad „Imbert" gāzģenerātora deg-

šanas josla atrodas tieši sprauslām pretim, un tur arī ir vislielākais kar-

stums. Lai pasargātu tvertnes sienas no izdegšanas, sprauslas pagarinā-

tas, un tādā kārtā siltums tiek novadīts no sienām uz tvertnes iekšieni.

14. zīm. „Imbert" gāzģeneratora nosedzamais vāks ar pildāmlūku

Sprauslas izveidotas tā, lai vajadzības gadījumā būtu iespējama to ap-

maiņa. Degtuves apakšējā dala strauji sašaurinās, bet, sasniedzot šaurāko

vietu, atkal nedaudz paplašinās. Šāda degtuves apakšējās daļas kon-

strukcija garantē pareizu pārgāzēšanas procesu, par ko būs runa vēlāk.

lekšējā tvertne ar savu augšējo apmali atbalstās uz ārējā apvalka augš-

gala un sastiprināta ar to un ar augšējo noņemamo vāku ar caurejošām

skrūvēm (sk. 14. zīm.). lekšējās tvertnes apakšējā dala sastiprināta ar

ārējo apvalku vienīgi pretsitiena vārstuļa vietā. Lai iekšējo tvertni varētu

izņemt (remonta vai ģenerālapskates gadījumā), vispirms jāatskrūvē vi-

sas augšējā vāka skrūves, jāatbrīvo pretsitiena vārstuļa lizdas savieno-

jums ar gaisa ieplūdes kārbu, jānoņem vāks un uzmanīgi jāizceļ iekšējā

tvertne.
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Gāzģenerātora nosedzamā vākā izveidota degvielas pildāmlūka (sk.

14. zīm.). Lūka blīvi piespiesta pie vāka ar plakano atsperi, bet atsperes

galu savukārt nospiež kloķis. Šāda lūkas slēdzamā ierīce darbojas kā

automātisks drošības slēdzis, ja iekšējā tvertnē rastos pārmērīgs spie-

diens, kas varētu apdraudēt gāzģenerātoru. Ja spiediens pieaug pāri zi-

nāmai robežai, lūka atlec.

Ārējās čaulas augšdaļā atrodas gāzes nosūcamās caurules pievads

(sk. 14. zīm.). Gāzģenerātora apakšējā daļā iebūvēti kustināmi ārdi (ve-

cākās konstrukcijās ārdu nav), kas palīdz iztīrīt degtuvi no pelniem.

Ārdus var kustināt no ārpuses ar īpašu kloķi (sk. 13. zīm.). Ārējās čaulas

apakšējā daļā bez tam izveidotas parasti trīs uzskrūvējamas lūkas, kas

nepieciešamas gāzģenerātora ogļu slāņa uzpildīšanai un iekšējās tvertnes

pārbaudei un tīrīšanai.

Lai gāzģenerātora iekārta varētu darboties, tā attiecīgi jāsagatavo.

Vispirms jānoskrūvē skatlūkas ārējās čaulas apakšējā dala un ar roku

rūpīgi jāuzpilda svaigas koka ogles virs ārdiem un ap iekšējās tvertnes

apakšējo dalu. Šim nolūkam jāņem labas koka ogles sērkociņa kārbas

lielumā. Ogles uzpildāmas loti uzmanīgi, lai ogles atrastos visai iekšējai

tvertnei vienmērīgi apkārt. Ogļu jāuzpilda tik, cik ar roku pa lūkām var

iebāzt. Pēc tam kad ogles pa apakšu ir uzpildītas, jāatver degvielas pil-

dāmlūka un jāieber ogles līdz iekšējās tvertnes cilindrveida daļas pār-

ejai koniskajā. Tad uz oglēm pa pildāmlūku jāuzber attiecīgi sagatavota

malka, un var stāties pie gāzģenerātora iekurināšanas. Lai radītu velkmi,

kas nepieciešama gāzģenerātora iekurināšanai, nepieciešams ventilātors

(sk. 10. zīm.). ledarbinot ventilātoru, gaiss caur pretsitiena vārstuli tiek

iesūkts gāzģenerātora degtuvē, bet no turienes caur ogļu kārtu pa iekšē-

jās tvertnes konveida dalu uz leju. Tā kā gāzģenerātora ārējais apvalks

no ārpuses blīvi noslēgts, iesūktajam gaisam atliek vienīgi celties augšā

un pa spraugu starp ārējo čaulu un iekšējo tvertni plūst uz gāzu nosūca-

mo cauruli. Ja tagad paņem vecā eļļā vai petrolejā iemērktu lupatu, avīzes

gabalu vai skalu, to aizdedzina un piegrūž liesmu pie pretsitiena vārstuļa,

liesma tiek ierauta gaisam līdz, un ogles, kas atrodas gaisa sprauslām

pretim, sāk kvēlot. Ar to sākas pārgāzēšanas process. Izsekojot gaisa

ceļam un degšanas virzienam, redzam, ka šeit norisinās lejupdedzes

process. Degšanas josla šeit izveidojas tieši gaisa sprauslām pretim un

sniedzas līdz iekšējās tvertnes apakšējās daļas sašaurinājumam. Tā kā

gaisa pievadīšana izdevīgi iekārtota, degšanas joslas temperātūra strauji

pieaug un jau pēc apm. 5 minūtēm sasniedz nepieciešamos 1000—1400° C.

Šī temperātūra lielā mērā atkarīga no ātruma, ar kādu ārējais gaiss tiek

iesūkts degtuvē. Šis ātrums savukārt atkarīgs no motora apgriezienu

skaita. Jo lielāks motora apgriezienu skaits, jo lielāks iesūktā gaisa āt-

rums, un temperātūra ceļas. Turpretim, motora apgriezienu skaitam sa-
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mazinoties (piem., motoram strādājot brīvgājienā), arī gaisa iesūkšanas

ātrums samazinās, un arī degšanas joslas temperatūrai būtu līdz ar to

lielā mērā jāpazeminās. Lai to tomēr uzturētu zināmās robežās, degtuves

apakšējā dala nobeidzas ar sašaurinājumu. Ja gaisu sūc cauri šādai sa-

šaurinātai ejai, gaisa ātrums pieaug, un arī degšanas temperātūra, pat ja

mazs motora apgriezienu skaits, tik manāmi nekritīs. Šim sašaurināju-

mam ir ļoti liela nozīme, un tieši šī sašaurinājuma apmēri, līdz ar deg-

tuves apmēriem un gaisa sprauslu lielumu un skaitu, nosaka „Imbert"

gāzģenerātoru spējas ražot gāzi.

Gāzģenerātora redukcijas josla sākas tur, kur iekšējās tvertnes sa-

šaurinājums sāk atkal paplašināties. Paplašinājums vajadzīgs, lai ar at-

staroto siltumu radītu attiecīgu redukcijas joslas garumu un temperātūru.

Lejupdedzes gāzģcnerātors un tā darbība jau sīki apskatīta iepriekš,

īsumā atkārtosim gāzes ražošanas procesu „Imbert" gāzģenerātorā.

lesūktā gaisa iedarbē degšanas joslā iepildītās ogles sadeg, un rodas

galvenokārt oglekļskābā gāze (CO2) un zināms daudzums tvana (CO).

Oglei sadegot, degšanas joslas temperātūra pieaug līdz 1000—1400° C,

bet, tā kā ražotās gāzes plūsma novirzīta uz leju, zem degšanas joslas

rodas sakarsēto ogļu kārta — redukcijas josla. Oglekļskābā gāze un

tvans plūst caur sakarsēto ogļu kārtu, pie kam oglekļskābā gāze savie-

nojas ar kvēlojošo ogļu oglekli un, gaisam tur pietrūkstot, pārvēršas

atkal par tvanu. Šai reakcijai nepieciešams zināms siltuma daudzums,

un degšanas, kā arī redukcijas joslas temperātūra mazliet pazeminās.

Virs degšanas joslas atrodas neliela ogļu kārta, bet virs tās — malka.

Siltuma iedirbē, ko izstaro degšanas josla, sākas malkas sausā destillā-

cija. Rodas ūdens tvaiks un darvas produkti. Lai tie varētu piejaukties

gāzēm, ūdens tvaikam un darvas produktiem jāiziet caur kvēlojošām

oglēm. Ūdens tvaiks sašķeļas ūdeņradī un skābeklī, pie kam pēdējais

kāri savienojas ar oglekli un atkal pārvēršas par tvanu. Arī darvas pro-

dukti sašķeļas tvanā, ūdeņradī un purva gāzē. Visām šīm reakcijām ne-

pieciešams siltums, tādēļ degšanas joslas temperātūra krīt. No vienas

puses tas ir izdevīgi, jo netiek pārkarsēts degtuves metalls,-bet no otras

puses degšanas joslas temperātūra varētu nokrist tik zemu, ka ūdens

tvaika un darvas produktu sašķelšanās vairs nebūtu iespējama. Sekotu

gāzes sastāva pasliktināšanās un darvas produktu piekļūšana gāzei. Mini-

mālā degšanas joslas temperātūra ir ap 700° C, un nekādos apstākļos tā

nedrīkst samazināties.

Lai degšanas un redukcijas joslas temperātūra būtu diezgan augsta,

gāzģenerātoram jābūt attiecīga motora jaudai un apgriezieniem piemēro-

tam. Arī no malkas mitruma temperātūra lielā mērā atkarājas. No tam

izriet, ka svarīgs arī gāzģenerātora lielums, jo, tam neatbilstot, rezultāti

neapmierina. Jālieto arī pareizi sagatavota un sausa malka. Pēc tam, kad
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(kā jau aprakstīts) radusies attiecīgā gāze, motoru var iedarbināt, bet

ventilātoru izslēgt. Turpmāk pārgāzēšanas .procesu uztur motors. Pār-

gāzēšanas procesam turpinoties, uzpildītās ogles pamazām izdeg, bet to

vietā stājas malka, kas pāroglojas destillācijas joslas apakšējā daļā. Tādā

kārtā malkas līmenis pakāpeniski krītas un malka rēgulāri jāuzpilda. Re-

dukcijas joslas ogles neizdeg, bet ar laiku sadrūp. Tādēļ redukcijas joslas

ogles ik dienas jāpārbauda un, ja vajadzīgs, jāuzpilda. Ik 1200—1500 km

jeb reizi nedēlā redukcijas joslas ogles pilnīgi jāatjauno.

Sakarsētā gāze izplūst caur redukcijas joslu un pa spraugu starp

ārējo un iekšējo tvertni plūst uz gāzu nosūcamo cauruli. Ceļā uz gāzu

nosūcamo cauruli karstas gāzes vispirms apskalo gaisa pievadāmās cau-

rules. Līdz ar to tikko iesūktais gaiss sasilst, un tas lielā mērā veicina

pārgāzēšanas procesu. Plūstot vēl tālāk uz augšu, gāzes sasilda arī iek-

šējo tvertni, kurā iepildīta degviela. Degviela tiek sasildīta, un arī tas

veicina pārgāzēšanas procesu.

„Imbert" firmas gāzģenerātoriem šāds norm. gāzes sastāvs: tvana—

23%, ūdeņraža — 18%, purvu gāzes — 2%, ogleklskābās gāzes — 10%

un slāpekļa — 47%. Bez minētajām sastāvdaļām gāzē, izplūstot no

gāzģenerātora, atrodas vēl ūdens tvaiks, darvas atdalījumi un zināms

daudzums mechanisku piemaisījumu — pelni, sodrēji, sīkas oglītes v. t. t.

Gāzes temperātūra pie gāzu nosūcamās caurules svārstās starp 200—

250° C.

b) „Imbert" gāzes tīrītāji un dzesētājs.

Gāzu tīrītāju un dzesētāja uzdevums ir atbrīvot gāzi no nevēlamiem

piemaisījumiem un atdzesēt līdz vajadzīgai temperātūrai. „Imbert" gāzu

tīrāmā iekārta pastāv no diviem tīrītājiem un viena dzesētāja. Kā re-

dzams no „Imbert" iekārtas schēmas (sk. 10. zīm.), gāze, atstājot gāz-

ģenerātoru, vispirms ieplūst caurulē (A). Netālu no caurules savienojuma

vietas ar gāzģenerātora ārējo apvalku atrodas plēšveidīgais caurules

starpgabals (B), kas nepieciešams vibrāciju uztveršanai, automobilim

braucot pa nelīdzenumiem. Ja tā nebūtu, gāzu sūcamā caurule vibrāciju

dēļ ātri pārlūztu metinājuma vietās. No šīs caurules gāze ieplūst t. s.

ūdens atdalītājā (C), kas normāli atrodas paša automobiļa priekšā zem

motora un gāzu dzesētāja. 15. attēlā redzams „Bussing-Nag" automobilis,

kur parādīts pareizi un glīti piebūvēts ūdens atdalītājs un gāzu dzesētājs.

Ūdens atdalītājs jeb rupjais tīrītājs pastāv no ovāla šķērsgriezuma skārda

tvertnes (sk. 10. un 16. zīm.). Tvertnes vienā galā atrodas uzskrūvējama

skatlūka, bet pretējā galā ūdens nolaižamais pagrieznis. Tvertnes iekš-

pusē iemetinātas skārda plātes, kas piespiež gāzi vairākkārt mainīt plū-

šanas virzienu. Gāze ieplūst pa cauruli A, iziet pa izveidotu labirintu un

pa caurulēm B ieplūst gāzu dzesētājā. Gāzu virzienam mainoties, sma-
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15. zīm. Gāzu dzesētāja un ūdens atdalītāja iebūve „Bussing-NAG" automobilī.

1 — ūdens atdalītājs, 2 — gāzu dzesētājs, 3 — galvenais gāzes vads, 4 — ventilātors,

5 — elastīgais savienojums, 6 — ventilātora sūcamā caurule.

16. zīm. „Imbert" ūdens atdalītājs, kas piemērots iebūvei automobiļa gareniskās ass

virzienā. Gāzes caurules jānovieto tā, lai būtu nodrošināta ūdens atdalītāja tilpuma

pilnīgāka izmantošana.
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gākie gāzu piemaisījumi nosēžas tvertnes dibenā. Tā kā ūdens atdalītājs

atrodas automobiļa priekšā, tad braucot to vienmēr apskalo gaisa pret-

strāvas. Tādā kārtā jau ūdens atdalītājā gāzes zināmā mērā atdziest.

Gāzēm atdziestot, ūdens, kas ietilpst gāzu sastāvā tvaika veidā, pa daļai

kondensējas un arī nosēžas tvertnes apakšējā daļā. Ūdens līmenim ceļo-

ties, daļa gāzu iziet ūdenim cauri un atstāj tur darvas atdalījumus un

daļu mechanisko piemaisījumu. Ja ūdens līmenis pārliecīgi ceļas, gāzu

caurplūdes pretestība palielinās; tādēļ laiku pa laikam ūdens jānolaiž,

kam paredzēts ūdens nolaižamais krāns. Atdalītā ūdens daudzums atka-

rīgs no malkas mitruma un motora darbības „režīma". Normālos apstāk-

ļos ūdens nolaižams ik pēc 50 km nobraukuma.

Dažreiz ūdens atdalītajā konstrukcija ir mazliet citādāka (sk. 17.

zīm.). Šādai konstrukcijai ir tā priekšrocība, ka palielinātās virsas dēļ

17. zīm. Šķērssienu ūdens atdalītājs.

notiek intensīvāka gāzes dzesēšana un līdz ar to arī intensīvāka ūdens

atdalīšanās. Šeit gāzes neiet caur ūdens kārtu. Izplūdusi caur ūdens atda-

lītāju, gāze nokļūst gāzes dzesētājā. Gāzes dzesētāju normāli iebūvē

motora dzesētājam priekšā, ar ko panāk, cik iespējams, intensīvu gāzes

dzesēšanu. Gāzu dzesētāja darbība saprotama no 10. zīm. Gāze pa cau-

rulēm B ieplūst dzesētāja apakšējā daļā. No šejienes gāze plūst pa ovāl-

veidīgām caurulēm uz augšu, nonālc augšējā tvertnē, kur maina virzienu,

un no jauna plūst lejā. Gāze izplūst pa cauruli E.

Automobilim braucot, gāzes tiek intensīvi atdzesētas un līdz ar to

šeit notiek tālākā ūdens tvaika kondensēšanās. Kondensētais tvaiks ūdens

pilienu veidā notek lejā un pa caurulēm B ieplūst ūdens atdalītājā. Tādēļ

ūdens atdalītājs, cik spējams, arvien jānovieto tieši zem gāzes dzesētāja.

Ja tas kaut kādu iemeslu dēļ nebūtu iespējams, jāatrod cits veids, kā

ūdeni no dzesētāja novadīt ūdens atdalītājā. Dzesētāja augšējā daļā at-

rodas vāciņi, ko noņemot, no dzesētāja ērti var izskalot nosēdumus. Jā-

aizrāda vēl, ka gāzes dzesēšana norisinās pa dajai arī pievada caurulēs,

sakarā ar ko arī tur atdalās kondensētais ūdens. Tādēļ caurulēs bieži

izveido nolaižamos pagriežņus un ierīko arī skalojamos aizgriežņus (sk.
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10. zīm.). Atdzesētā un no ūdens atbrīvotā gāze plūst tālāk uz smalko

Kb virsas tīrītāju (IV), kura uzdevums galīgi attīrīt gāzi no sīkiem pu-

tekļiem un tiem liekajiem piemaisījumiem, kas iziet caur ūdens atdalītāju

un dzesētāju. Smalkais tīrītājs pastāv no apaļas dzelzs skārda tvertnes,

kuras vienā galā atrodas divas uzskrūvējamās lūkas, bet otrā — ūdens

nolaižamais krāns. Tvertnes iekšpusē iemetinātas starpsienas, kā parādīts
18. zīm. Augšējā un apakšējā starpsiena pastāv no caurumotā skārda,

18. zīm. „Imbert" smalkais tīrītājs.

bet starptelpa piepildīta ar korķa smalkumiem. Gāze ieplūst no dzesētāja

pa cauruli E un nokļūst smalkā tīrītāja apakšējā daļā. Caur nodalījuma

caurumoto skārdu gāzes ieplūst telpā, kas piepildīta ar korķa gabaliņiem.

Plūstot caur korķu starpām, gāze tur atstāj putekļus un vēl to mitrumu,

kas izgājis arī dzesētājam cauri. Pēc tam gāze iziet pa virsējo cauru-

19. zīm. Smalkā tīrītāja iebūve smagajā automobilī. 1 — galv. gāzes vads, 2 — venti-

lātora iedarbināmā svira, 3 un 4 — smalkā tīrītāja piestiprināmās sijas, 5 — smalkais

tīrītājs, 6 — stīpas smalkā tīrītāja piestiprināšanai, 7
— gāzes pievads no dzesētāja.
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moto skārdu un ieplūst caurulē M. Tagad gāze ir pietiekoši tīra, sausa

un atdzesēta. Šādu gāzi var novadīt motorā. Virsas tīrītāja novietoju-

mam nav pārāk lielas nozīmes. Parasti to novieto tur, kur pieļauj telpa,

pa lielākai daļai pie auto rāmja, tūlīt aiz šofera kabīnes (sk. 19. zīm.).

Pedeja laika medz izveidot ūdens atdalītajā un virsas tīrītajā kom-

binējumu. Šāds kombinēts tīrītājs parādīts 20. zīm. Pa kreisi atrodas

20. zīm. „Imbert" kombinētais tīrītājs.

21. zīm. „Imbert" kombinētā tīrītāja iebūve smagajā automobilī. 1 — gāzģenerātors,

2 — skalojamais iegrieznis, 3 — plēšveida savienojums, 4 — galv. gāzes vads, 5 — kom-

binētais tīrītājs, 6 — tīrītāja piestiprināmās stīpas, 7 — pievadi uz dzesētāju, 8 — pie-

vads uz korķu nodalījumu, 9 — pievads uz motoru, 10 — gāzu dzesētājs zem motora

ūdens dzesētāja apvalka.
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ūdens atdalītājs, kura konstrukcija ne ar ko neatšķiras no iepriekš ap-

rakstītās. Ūdens atdalītājam pa labi piemetināta otra tāda pati tvertne,

kurā iekārtots virsas filtrs. Darbības princips ar to netiek grozīts, bet

visa iekārta padarīta kompaktāka, tā ka var tikt novietota automobiļa

priekšā zem dzesētāja (sk. 21. zīm.).

Ši veida trūkums tas, ka šads kombinēts tīrītājs loti garš un grūti

piebūvējams mazākiem automobiļiem.

c) Gāzes sajaukšana ar gaisu.

Lai motoru varētu darbināt ar gāzi, kā zinām, nepieciešams gāzi

iepriekš samaisīt ar gaisu pēc proporcijas 1:1 līdz 1:1,2. „Imbert" iekārtā

šim nolūkam kalpo t. s. gāzjaucis, kas parādīts 22 zīm.

22. zīm. „Imbert" gāzjaucis.

Gāzjaucis pastāv no T-veidīga cauruļu savienojuma, kurā iebūvēti

divi vārsti. Gāzjauci ievieto iekārtā tā, kā parādīts 10. zīm. un 23. attēlā.

Gāze pieplūst pa galveno gāzes vadu un nokļūst līdz gāzjaucim. Pa vi-

dējo gāzjauča pieslēgu pievada gaisu. Gaiss vispirms iziet caur gaisa

filtru (14). Gaisa daudzumu rēgulē vārsts (15). Gaiss sajaucas ar gāzi

vēlamā proporcijā un plūst tālāk uz motoru. Motoram pievadītā maisī-

juma daudzumu rēgulē ar drosela vārstu (17). Šis droseļa vārsts savie-

nots ar akselerātoru. Gaisa vārsts rēgulējams ar sviru, ko var darbināt
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spēkrata vadītājs no savas vietas. Normāli gāzjaucis piebūvēts tieši pie

motora iesūcamās caurules. Atsevišķos gadījumos, piemērojot motoru

dzīšanai ar gāzi, paredz tomēr iespēju motoru darbināt arī ar šķidro

degvielu. Šādā kārtā panāk vieglāku motora iedarbināšanu no rītiem,

bet ar nelielu benzīna piedevu grūtos ceļu apstākļos atvieglina mašīnas

gaitu. Šādos gadījumos ir nepieciešams atstāt arī karburātoru. 24. zīm.

parādīta gāzjauča piebūve motoram, ko iespējams darbināt kā ar gāzi,

tā ar benzīnu. Šādai iekārtai jāizveido papildu gāzes svira benzīnam. To

parasti izveido kā rokas gāzes sviru, jo braukšana ar benzīnu notiek tikai

izņēmuma gadījumos.

23. zīm. Gāzjauča pievienošana pie motora iesūcamās caurules

d) Ventilātors un elektriskā iekārta

Kamēr motors nav sācis darboties, ir nepieciešama īpaša iekārta,

ar ko varētu uzturēt gāzģenerātora degšanas procesu līdz tam laikam,

kad gāzģenerātorš sāk ražot motora dzīšanai piemērotu gāzi. Šim no-

lūkam nepieciešamas apm. 10 min. Lai šai laikā gāzģenerātorš varētu

darboties, nepieciešams speciāls ventilātors, kas sūc gāzes no gāzģene-

rātora un līdz ar to piegādā pārgāzēšanas procesam vajadzīgo gaisu.

10. zīm. redzams, kā „Imbert" iekārtā piebūvēts ventilātors. No galvenā

gāzes vada, netālu no motora, sākas nozarojums, kurā iebūvēts vārstu-

lis P. Nozarojums savienots ar ventilātora sūcamo cauruli. Ventilātoru

darbina neliels elektromotors, kam pievada strāvu no automobiļa akumu-

lātora. Ventilātors izveidots tāpat kā parastais centrbēdzes ventilātors,

iekapselēts izturīgā čaulā, tā ka to var iebūvēt vai nu šofera kabīnē zem

motora segas, vai arī vienkārši uz automobiļa kāpšļa (sk. 24. zīm.).
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24. zīm. Gāzjauča un karburātora pievienošana pie motora iesūcamās caurules. 1
— galv.

gāzes vads, 2 — gāzjaucis, 3 — gāzes vārsta ass, 4 — starpsavienojums, 5 — regulējamā

vārsta ass, 6 —
trose benzīna karburātora droseļu vārsta darbināšanai, 7 — trose uz

karburātora gaisa vārstu, 8 — karburātora gaisa filtrs, 9 — karburātors, 10 — ventilātors.

Lai iekurinātu gāzģenerātoru, vispirms jāatver vārstulis (13), bet

katrā ziņā jāaizver gaisa vārsts (15); citādi ventilātors sūc gaisu pa

gaisa filtru, jo tur sūkšanas pretestība ir mazāka. Ventilātoram darbojo-

ties, ārējais gaiss tiek iesūkts caur gāzģenerātora pretsitiena vārstuli un

iet visai iekārtai cauri līdz ventilātoram un pa ventilātora izpūšamo cau-

ruli — ārā. Kad sāk attīstīties gāze, tad ventilātors sūc gāzi un gāze iz-

plūst pa ventilātora izpūšamo cauruli. Pārgāzēšanas procesa sākumā

gāze ir balti dzeltena, jo tanī lielā daudzumā ir ūdens tvaiks. Ja šādu

gāzi mēģinātu aizdedzināt — tā nedegtu. Apm. pēc s—lo5 —10 minūtēm gāze

kļūst gaišāka un aizdedzinot deg ar spēcīgu zilganu liesmu. Tā ir pa-

zīme, ka gāze ir motora dzīšanai piemērota, tā ka varam stāties pie

motora iedarbināšanas. Ventilātora vārstuli (13) aiztaisa un elektro-

motoru izslēdz. Tālāko pārgāzēšanas procesu uztur motors. „Imbert"

ventilātori ir divējādi, atkarā no elektromotoru voltāžas. Izšķir 6 V un

12 V ventilātorus. Ventilātora izvēle atkarīga no pārējām automobiļa

elektriskās iekārtas dalām. Parasti benzīna automobiļos un traktoros ir

6 V elektriskā iekārta. Tikai lieliem spēcīgiem automobiļiem, dīzejauto-
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mobiliem un traktoriem ir 12 V un pat 24 V elektriskā iekārta. Gāzģene-

rātora automobiļos elektriskās strāvas patēriņš ir lielāks nekā līdzīgos

benzīna motora automobiļos. Tādēļ ir vēlams papildināt elektrisko iekārtu

ar lielāka tilpuma strāvas avotu. To iespējams izdarīt, apmainot esošo

akumulātoru ar tādas pat voltāžas akumulātoru, kam lielāka kapacitāte.

Piem., 6 V 80 ampērstundu akumulātora vietā var iebūvēt 6 V 110 ampēr-

stundu akumulātoru. Nepieciešams pārrēgulēt arī dinamo mašīnu, palie-

linot tās ražību. Tomēr ne vienmēr tā var izlīdzēties. Tā kā kompresijas

pakāpe palielināta un vispār motors ar gāzi nav tik labi iedarbināms kā

ar benzīnu, rodas vajadzība arī pēc spēcīgāka startera. Tādā gadījumā

jāpāriet uz 12 V elektrisko aizdedzi, savienojot sērijā divus 6 V akumulā-

25. zīm. Aizdedzināma svece gāzģeneratora motoram

torus, apmainot dinamo mašīnu, starteri un indukcijas spoli. Līdz ar to

vajadzīgs arī 12 V ventilātors. Ja motora kompresijas pakāpe nav pa-

augstināta virs 6,5, tad motora iedarbināšana bez grūtumiem iespējama

arī ar 6 V starteri un nav nekādas vajadzības pāriet uz 12 V iekārtu.

Protams, ka tādā gadījumā nepieciešams arī 6 V ventilātors. Runājot par

gāzģenerātora automobiļa elektrisko iekārtu, jāaizrāda, ka motora aiz-

dedzei jābūt par apm. 10—15% agrāk nostādītai nekā braucot ar benzīnu.

Bez tam jāņem vērā, ka, kompresiju paaugstinot, sveču kontaktu at-

starpe jāsamazina. Ja benzīna motora sveču atstarpe ir ap 0,6 mm, tad

gāzģenerātora motoram ar paaugstinātu kompresijas pakāpi kontakta

atstarpe jāsamazina līdz 0,4 mm (sk. 25. zīm.).

e) „Imbert" gāzģenerātoru tipi atkarā no motora lieluma un

degvielas.

„Imbertv gāzģenerātoru gāzes ražošanas spēja atkarājas galveno-

kārt no degtuves sašaurinājuma caurmēra un apmēriem. Tā kā gāzes

patēriņš lielā mērā atkarīgs no motora tilpuma, „Imbert" fabrika laiž ap-
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grozībā dažādus gāzģenerātora tipus, kas piemēroti dažāda tilpuma mo-

toriem. „Imbert" gāzģenerātora ražošanas spēju parasts raksturot ar trīs

lielumiem: degtuves sašaurinājuma caurmēru, ārējo gāzģenerātora caur-

mēru un gāzģenerātora augstumu. Abus pēdējos lielumus pēdējā laikā

mērī centimetros, bet gāzģenerātora augstumu — decimetros. Visus šos

skaitļus raksta citu aiz cita, atdalot tos svītrām. Tā, piem., ja par „Im-

bert" gāzģenerātoru doti skaitļi GM 10/50/16, tad tie nozīmē, ka degtuves

sašaurinājuma iekš. caurmērs ir 10 cm, gāzģenerātora ārējais caurmērs —

50 cm, bet gāzģenerātora augstums 1,6 m. Burti skaitļu priekšā norāda

gāzģenerātoru tipu. Atkarā no gāzģenerātora lieluma dimensionēti arī

cauruļu pievadi, dzesētājs un gāzjaucis. Tīrītāja lielums atkarājas no

citiem apstākļiem, par kuriem būs runa, apskatot gāzģenerātoru iebūvi

spēkratos. Zemāk redzamajā 10. tabulā minētas pazīstamākās „Imbert"

iekārtas dažāda tilpuma motoriem.

10. tabula.

Bez šeit minētajiem tipiem pazīstamas arī dažas citas „Imbert"

iekārtas. 26. zīmējumā redzams „Imbert" gāzģenerātorš, kas domāts arī

brūnogļu un kūdras pārgāzēšanai. Kā redzams, šeit gaisu pievada tieši

degtuves šaurākajā vietā. Degtuves apakšējā daļa izveidota ar dubultsie-

nām, kas pasarga degtuvi no sadegšanas un samešanās augstas tempe-

ratūras ietekmē. Šāds izveidojums rada iespēju strādāt ar augstāku tem-

perātūru un līdz ar to labāk sadedzināt darvas atdalījumus. Tā kā gaisu

šeit pievada degtuves šaurākajā vietā, tad šeit radušies pelnu sakausē-

jumi brīvi krīt uz ārdiem un neaizsprosto degtuves sašaurinājumu. Tas

sevišķi no svara pielietojot degvielas ar lielu pelnu procentu (kūdra,

brūnogles). Arī ārdu konstrukcija piemērota ar pelniem bagāto degvielu

pārgāzēšanai (sk. 26b zīm.). Šādā gāzģenerātorā var pārgāzēt tīrus

brūnogļu briketus, kūdru, malku vai visu šo degvielu sajaukumu.

Motora cilindru darba
Gāzģeneratora tips

tilpums

8,5/43/15 līdz 2,8 1

10/50/16 2,8 — 3,5 1

13/50/16 3,5 - 4,0 1

13/55/17 4,0 — 5,5 1

13/55/21 5,5 — 6,5 1

15/55/17 6,5 — 8,0 1

15/65/21

19/65/21

6,5 — 8,8 1

-f- 14 1
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26. zīm. „Imbert" gāzģenerātors malkas, kūdras un brūnogļu pārgāzēšanai (jaunākais

izpildījums FSD). 1 — gāzģenerātora vāks, 2 — ārējā čaula, 3 — iekšējā tvertne,

4 — misiņa skārda apvalks, 5 — pretsitiena vārstulis ar liesmas ķērāju, 6 — degtuve,

7 — grozāmie ārdi, 8 — gaisa sprauslas.

2. „VAIROGA" MALKAS GĀZĢENERĀTORI.

„Vairoga" malkas gāzģenerātoru iekārta loti mazā mērā atšķiras no

aprakstītā „Imbert" gāzģenerātora. „Vairoga" iekārtas schēma parādīta

27. zīmējumā. Gāzģenerātora darbība pilnīgi līdzinās „Imbert" gāzģene-

rātoriem, un „Vairoga" gāzģenerātorš atšķiras no „Imbert" gāzģenerā-

tora vienīgi ar drusku citādāku konstruktīvu izveidojumu un citiem ma-
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teriāliem. Arī pārējo iekārtas daļu izveidojums un darbības princips ir

līdzīgs, un tādēļ par tiem sīkāk nerunāsim. Vienīgi, apskatot iekārtas

schēmā parādītos tīrītājus, redzams, ka bez ūdens atdalītāja un smalkā

tīrītāja starp gāzģenerātoru un ūdens atdalītāju ievietots vēl viens pa-

pildu tīrītājs, kāda nav „Imbert" iekārtai.

26a zīm. „FSD-Imbert" gāzģenerātora degtuves griezums

26b zīm. „FSD-Imbert" gāzģeneratora ārdu konstrukcija.

Šī tīrītāja uzdevums atšķirt rupjākos piemaisījumus, kas tiek aizrauti

līdz ar izplūstošo gāzi. „Vairoga" tīrītājs pastāv no dzelzs skārda kārbas

ar vienu uzskrūvējamu tīrāmo lūku. 28. zīmējumā parādīts tīrītāja šķērs-

griezums. Šis tīrītājs pieder pie sauso tīrītāju tipa un darbojas kā dina-

miskais tīrītājs. Šeit gāzes tīrīšanai tiek izmantota inerces dažādība gāzei

un tās piemaisījumiem. Ja gāze kopā ar mechaniskiem piemaisījumiem
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27. zīm.
„Vairoga" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma.

28. zīm. "Vairoga" kārbas tīrītājs.

ātri plūst pa cauruli, bet tad piepeši ieplūst kādā lielākā telpā, gāzes

ātrums strauji samazinās. Mazākā ātruma dēl gāze vairs nespēj raut

līdzi smagākos piemaisījumus, un tie nosēžas tīrītāja dibenā. Gāze ieplūst

pa cauruli A. No caurules ieplūstot lielākā telpā, samazinās gāzes un

piemaisījumu kustības spars. Gāzes ātrums samazinās, bet smagākie pie-

maisījumi pēc inerces plūst uz priekšu un, atduroties pret kārbas sienu,

nokrīt kārbas dibenā. Vēl vairāk minēto parādību veicina tas, ka izplūdes

caurule B sākas otrā tīrītāja galā, kādēļ gāzei jāmaina virziens. Tīrītāju

iebūvē tūlīt aiz gāzģenerātora pirms ūdens atdalītāja.
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29.

zīm.

„Bolinder"
malkas

gāzģenerātora
iekārtas

schēma.
1—gāzģenerators,
2—

gāzu

dzesētājs,
3

—
smalkais

tīrītājs,

4

—
ventilātors,

5—gāzjaucis,
6—benzīna

palīgtvertne.
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3. „BOLINDER" MALKAS GĀZĢENERĀTORI.

Arl zviedru „Bolinder" fabrikas ražotie gāzģeneratori tiek būvēt1

pēc „Imbert" licences. 29. zīmējumā parādīta „Bolinder" gāzģenerātoru

iekārtas schēma. Kā redzams, paša gāzģenerātora konstrukcija pilnīgi

atgādina „Imbert" gāzģenerātoru, un arī tā darbība gluži tāda pati. Toties

ūdens atdalītāja un dzesētāja konstrukcija atšķiras no „Imbert" iekārtas.

Kā redzam, šeit ūdens atdalītājs kombinēts ar dzesētāju. Gāze izplūst no

gāzģenerātora pa cauruli A un ieplūst kombinētā ūdens atdalītāja un

dzesētāja apakšējā daļā. 30. zīmējumā parādīts griezums, no kura skaidri

30. zīm. „Bolinder" gāzjauča iebūve.

redzams tālākais gāzes cels. lemetināto skārda starpsienu dēl gāze

spiesta mainīt virzienu. Kā „Imbert" ūdens atdalītājā, tā arī šeit no gāzes

izdalās ūdens, kas nosēžas dibenā. Līdz ar to arī šeit gāzei jāiet ūdens

kārtai cauri, ar ko gāze tiek attīrīta no mechaniskiem piejaukumiem.

Attīrītā gāze pa dzesētāja caurulēm plūst uz augšu, kur pa cauruli B iz-

plūst tālāk uz virsas filtru. Virsas filtra konstrukcija un darbība identiska

ar „Imbert" konstrukciju. Arī gāzjauča konstrukcija atgādina „Imbert"

gāzjauci. Gandrīz visās zviedru gāzģenerātoru iekārtās iespējams motoru

darbināt arī ar benzīnu. -Šim nolūkam -atstāta arī neliela benzīna bāka C

un karburātors, kas piekonstruēts tieši pie gāzjauča, kā parādīts 31. un

32. zīm.
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„Bolinder" gāzģeneratori pirmām kārtam domāti traktoriem. levē-

rojot to, ka traktoriem loti bieži nav akumulatora, bet aizdedzināšana

31. zīm. Benzīna karburātors motora iedarbināšanai aukstā laikā.

32. zīm. Gāzģeneratora piestiprināmais atbalsts

notiek ar magnētu, „Bolinder" iekārtai paredzēts pēc izvēles kā elektris-

kais, tā arī rokas ventilātors. Kā „Imbert" iekārtai, arī šeit ventilātors

pieslēgts pie galvenā gāzes vada aiz virsas filtra.
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„Bolinder" iekārta ir ļoti kompakta un ērti iebūvējama kā uz trak-

tora, tā uz smagā vai luksa limuzīna. 33. attēlā parādīta „Bolinder"
iekārta, kas piebūvēta traktoram.

33. zīm. Ventilātora piestiprināšana.

34. zīm. "Bolinder" malkas gāzģenerātora iekārta vieglajam automobilim.
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Pēdējā laikā „Bolinder" fabrikas laiž apgrozībā loti labas malkas

gāzģenerātoru iekārtas arī vieglajiem un smagajiem automobiļiem (sk.

34. zīm.).

3a. „HESSELMAN" MALKAS GĀZĢENERĀTORS.

Šos gāzģenerātorus ražo pazīstamā zviedru „Hesselman" motoru

fabrika. 35. zīm. parādīta „fiesselman" malkas gāzģenerātora iekārtas

schēma. lekārta konstruēta vieglajiem automobiļiem, tādēļ tā padarīta,

cik iespējams, kompakta un mazāk redzama, bet motoram nodrošināta

tīra.un labi. atdzesēta gāze.

1 gāzģenerātora vāks, 2 gaisa ieplūdes kārba, 3 gaisa pievadcaurules, 4 gaisa
sprauslas, 5 degvielas tvertne, 6 degtuve, 7 redukcijas joslas ogles, 8 ārdi,
9 gāzu novadcaurule, 10 centrbēdzes atputekļotājs, 11 caurule uz ūdens trauku,
12 kondensētā ūdens trauks, 13 pagrieznis, 14 atgaisojamais pagrieznis, 15 cau-

rule uz ūdens atdalītāju, 16 ūdens atdalītājs, 17 dzesētājs, 18 smalkā tīrītāja

pildījums, 19 gāzu novadcaurule, 20 ūdens, 21 vāks tīrīšanai.

35. zīm. „Hesselman" malkas gāzģenerātora schēma.

Paša gāzģenerātora konstrukcija principā neatšķiras no „Imbert"

gāzģenerātora; vienīgi gāzģenerātora forma piemērota vieglā automobiļa

koferu telpas veidam. Izplūstot no gāzģenerātora, gāze ieplūst vispirms

centrbēdzes atputekļotājā (10). Šeit gāze ieplūst tangentiāli atputekļotāja

kārbai un sāk virpuļot. Gāzei līdzi aizrautie mechaniskie piemaisījumi

centrbēdzes spēka ietekmē izkrīt un nosēžas kārbas dibenā, bet gāze

plūst tālāk. Lai gāzes virpuļojot neaizrautu līdzi iepriekš nosēdušos atda-

lījumus, atputekļotājam piemetināts piltuvveidīgs skārds. Kārbu tīra, no-

skrūvējot lūku (21).

No centrbēdzes atputekļotāja gāzes pa cauruli (11) plūst uz kon-

densētā ūdens trauku (12), bet pēc tam uz kombinēto tīrītāju un dzesē-

tāju. Šis tīrītājs ļoti atgādina „Imbert" kombinēto tīrītāju, bet starpība

vienīgi tā, ka gāzes, izplūstot no ūdens atdalītāja telpas (16), vispirms

nokļūst dzesējamās caurulēs (17) un tikai pēc tam smalkajā tīrītājā (18).

No smalkā tīrītāja gāzes pa cauruli (19) plūst tālāk uz gāzjauci.

Šī nav vienīgā „Hesselman" malkas gāzģenerātoru konstrukcija; ir

pazīstamas arī citas, kas visumā stipri atgādina „Imbert" un „Bolinder"

gāzģenerātoru konstrukcijas.

36. un 37. attēla paradīta cita veida „fiesselman" malkas gāzģenera-

tora iekārta, kas iebūvēta vieglajā automobilī.
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36. zīm. „Hesselman" iekārta pasaž. automobilim.

37. zīm. „Hesselman" iekārta pasažieru automobilim.
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4. „NATI-14-G" MALKAS GĀZĢENERĀTORS.

Šī iekārta pieder pie visvairāk izplatītajām gāzģenerātoru iekārtām

PSSR. lekārta radusies pēc ilggadējiem novērojumiem un pētījumiem,

pārbūvējot un piemērojot Padomju Savienības apstākļiem labākās citu

valstu gāzģenerātoru konstrukcijas, it sevišķi „Imbert" gāzģenerātorus.

lekārta piemērota nelielas celšanas spējas preču automobiļiem un domāta

krievu „Gaz 42" 1,5 t mašīnām. 38. attēlā parādīta „Nati-14-G" iekārtas

schēma, bet 39. attēlā iekārtas iebūvē uz „Gaz 42" auto. Salīdzinot to ar

„Imbert" iekārtu, redzama diezgan ievērojama starpība tīrītāju izveido-

jumā un novietojumā.

38. zīm. „Nati-14-G" malkas gāzģenerātora schēma. 1 — gāzģenerātors, 2 — gāzes

novadcaurule, 3
— šķērssienu tīrītājs, 4 — novadcaurule uz tīrītāju, 5 — virsas tīrītājs,

6 — caurule uz gāzjauci, 7 — ventilātors.

a) Gāzģenerātors.

„Nati-14-G" gāzģenerātorš principā maz atšķiras no „Imbert" gāz-

ģenerātora; vienīgi gaisa pievadāmā iekārta izveidota nedaudz citādāk.

Šim gāzģenerātoram nav gaisa pievadcauruļu un gaisa sprauslu. Kā re-

dzams no gāzģenerātora šķērsgriezuma (sk. 38. zīm.), šeit degtuvei iz-

veidotas dubultsienas. Gaiss pa pretsitiena vārstuli ieplūst telpā B, bet

no turienes caur izurbtiem 10 caurumiņiem — degtuvē. Konstruktors nav

centies iekārtot degjoslas karstāko vietu tālāk no sienām, kā tas ir „Im-

bert" gāzģenerātoriem, un tādēļ degtuves materiāls ap caurumiem ātrāk

izdeg. Gaisa pievadāmo kārbu šeit savieno ar ārējo apvalku bronzas

iegrieznis. Šim gāzģenerātoram nav kustināmu ārdu, kas apgrūtina tā

tīrīšanu no pelniem. Uzskrūvējamo skatlūku vietā „Nati-14-G" gāzģene-

rātoram izveidoti čuguna vāki, ko piespiež ar dzelzs turētājiem. Citādi

gāzģenerātora konstrukcija un darbības princips neatšķiras no „Imbert"

gāzģenerātora.
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39. zīm. „Nati-14-G" gāzģenerātora iekārtas iebūve preču automobilī.
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b) "Nati-14-G" iekārtas gāzes tīrītāji un dzesētāji.

Raksturīgākā „Nati-14-G" gāzu tīrāmās un dzesējamās iekārtas īpat-

nība ir tā, ka šai iekārtai nav speciāla dzesētāja un viens no tīrītājiem
novietots stāvus.

Gāze no gāzģenerātora (1) izplūst pa cauruli (2) un ieplūst sausā

šķērssienu tīrītājā (3). Šķērssienu tīrītājs (sk. 40. attēlu) pastāv no divām

šķautņainām skārda kārbām, kas izveido divus tīrītāja posmus. Abas

kārbas savienotas savā strpā ar cauruli (5) un katra noslēgta ar blīvi aiz-

veramu vāku. Vākus notur kaļamā čuguna apskāvās (8), kas pievilktas

ar skrūvi (9). Abās kārbās ievietoti šķērssienu komplekti. Šķērssienu

40. zīm. „Nati-14-G" šķērssienu tīrītājs.

komplekti pastāv no caurumotām skārda platītēm, kas uzmauktas uz

četrām dzelzs standziņām un cieši sastiprinātas, tā ka veido zināmas at-

starpes. Pirmajā posmā platītes — pavisam to ir apm. 90 — atrodas 2 cm

cita no citas, bet otrā posmā — apm. 170 šķērssienu veidotāju platītes.

Šķērssienu caurumi neatrodas cits citam pretim, bet iekārtoti tā, lai

gāzei, izejot caur vienas šķērssienas caurumu, būtu jāatsitas pret nā-

košās platītes sienu. Komplekti sastiprināti tā, ka, atverot vāku, visu

komplektu var izvilkt laukā, kas nepieciešams, piem., iekārtu tīrot. Gāze

vispirms iziet pirmajam posmam cauri un pāriet otrā. Plūstot caur šķērs-

sienu veidoto labirintu, atdalās un izkrīt gāzu piemaisījumi, bet, saska-

roties ar ļoti lielu šķērssienu virsu, gāze lielā mērā atdziest. Šī atdzišana

ir tik intensīva, ka šādējādi izveidota tīrītāja dēļ pilnīgi lieks īpašs gāzu

dzesētājs. Tā kā gāzes atdziest intensīvi, šai tīrītājā kondensējas ūdens

tvaiks; tādēļ tīrītājus novieto nedaudz ieslīpi un izveido caurumiņu

ūdens novadīšanai. Šo tīrītāju parasti piestiprina uz automobiļa rāmja

šķērssijām zem preču novietņu uzbūves. No šķērssienu tīrītāja gāze plūst

tālāk uz virsas tīrītāju. Virsas tīrītāja šķērsgriezums redzams 38. zīmē-
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jumā. Tas pastāv no cilindrveida dzelzs skārda tvertnes, kuras sānos

iekārtotas skatlūkas. Tvertnes iekšpusē divās vietās iemetināts cauru-

mots skārds vai stiepuļu pinums, viens virs otra. Katram stiepuļu pinu-

mam virsū uzbērta metalla gredzenu kārta, lai starp apakšējo un virsējo

kārtu būtu gaisa starpa. Gāzes ieplūst pa cauruli (4) un iziet cauri pir-

majai, pēc tam otrai gredzenu kārtai. Saskaroties ar ļoti lielo gredzenu

virsu un plūstot caur gredzenu izveidoto labirintu, gāze atstāj netīrumus

un vēl atdziest. Kondensējies ūdens notek un sakrājas tīrītāja apakšējā

daļā. Līdz ar to kondensējies ūdens noskalo netīrumus no gredzenu vir-

sas. Lai ūdens līmenis nepārsniegtu zināmu augstumu, tīrītāja sienā iz-

veidota ūdens pārplūdes caurulīte, pa kuru liekais ūdens var notecēt

zemē. Iztīrītā gāze sakrājas tīrītāja augšējā dajā un pa cauruli (6) aiziet

uz motoru. „Nati-14-G" virsas tīrītājs novietots stāvus, gāzģenerātoram

pretējā pusē. No virsas tīrītāja gāze plūst uz gāzjauci. Gāzjauča kon-

strukcija maz atšķiras no citu iekārtu gāzjaučiem.

Lai atvieglotu motora iedarbināšanu, ari „Nati-14-G" iekārtai parasti

atstāts benzīna karburātors un benzīna tvertne.

c) Ventilātors un elektriskā iekārta.

„Nati-14-G" ventilātora pievads iebūvēts starp virsas tīrītāju un mo-

toru. Parasti ventilātoru piestiprina uz mašīnas kāpšļa, bet ventilātora iz-

plūdes cauruli izlaiž virs šofera kabīnes. Ventilātoru dzen 6 voltu 200 vatu

elektromotors, uz kura vārpstas nostiprināts ventilātora lāpstu rats. Ven-

tilātora rats iekapselēts presēta skārda čaulā, kas pastāv no divām da-

lām. Abas daļas sastiprinātas ar skrūvēm un labi noblīvētas. Arī elektro-

motors labi iekapselēts.

Apskatītās „Nati-14-G" gāzģenerātoru iekārtas darbība visumā pil-

nīgi apmierina, un tā ir piemērota arī Latvijas apstākļiem. Izdevīgi iekār-

totās tīrītāju sistēmas dēļ nav jābaidās no ūdens iesalšanas, kas, diemžēl,

gadās „Imbert" un pārējo apskatīto iekārtu ūdens atdalītājos.

5. „3ИC-21" MALKAS GĀZĢENERĀTORS.

Šī iekārta principā neatšķiras no iepriekš aprakstītās „Nati-14-G"

iekārtas. Tā domāta lielākiem automobiļiem un traktoriem, tādēļ arī gāz-

ģenerātora apmēri ir krietni lielāki.

lekārtas schēma paradīta 41. zīmējuma.

Šās iekārtas šķērssienu tīrītājs pastāv ne no diviem, bet no trīs pos-

miem. Posmi ir cilindrveida un tajos ievietoti apaļo platīšu šķērssienu

komplekti. Virsas tīrītāja un pārējo iekārtas dalu darbība pilnīgi līdzinās

iepriekšējai iekārtai.
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41. zīm. „3ИC-21" gāzģeneratora iekārtas schēma.

Tā kā minētās iekārtas apmēri ir lielāki, tās novietošana uz smagā

automobiļa šasijas ir mazliet citādāka. Novietošana schēmatiski parādīta

42. zīmējumā.

5a. „IMBERT" UN TIEM LĪDZĪGO GĀZĢENERĀTORU APKAL-

POŠANA UN KOPŠANA.

a) Degvielas iepildīšana.

Pirmo reizi malkas gāzģenerātoru iekurinot, gāzģenerātora degša-

nas un redukcijas josla jāpiepilda ar koka oglēm. Šim nolūkam nepiecie-

šamas labas koka ogles, kam piemīt visas agrāk minētās īpašības. Lai

varētu ogļu kārtu iepildīt, jānoskrūvē lūkas gāzģenerātora apakšējā daļā,

jāpārbauda, vai gāzģenerātora iekšiene ir pilnīgi tīra, vajadzības gadī-

jumā to iztīrot no netīrumiem, koka gabaliņiem vai skaidām. Reizē ir

ieteicams pārbaudīt, vai iekšējās tvertnes apakšējā daļā nav redzami plī-

sumi, bojājumi un taml. Ja gāzģenerātorš tīrs un nekādi bojājumi tam

nav konstatējami, var stāties pie ogļu kārtas iepildīšanas. Ogles sasmal-

cina apm. sērkociņa kārbas lielumā .un pa sānu pildāmlūkām iepilda vis-

apkārt degtuvei, kā jau iepriekš norādīts. Pēc tam pa augšējo pildām-

lūku ieber ogles degtuvē līdz 43. zīmējumā parādītam augstumam AB.

Loti jāuzmanās, lai starp ogļu gabaliņiem neatrastos malkas gabaliņi vai

skaidas, jo tie var radīt traucējumus pārgāzēšanas procesā (sk. 43a. un

43b. zīm.).
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42. zīm. „3ИC-21" gāzģeneratora iekārtas iebūve preču automobilī.
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Kad ogles uzpildītas, sānlūkas jāaiztaisa, iepriekš ieziežot to vītnes

un vāku malas ar grafīta un ellas sajaukumu (sk. 44. zīm.). Ja grafīta

nav, lūkas var atstāt arī sausas, bet nav ieteicams lietot ellu vien, Ella

43. zīm. Pareiza koka ogļu iepildīšana „Imbert" gāzģenerātorā

lielā karstumā izdeg, un lūku atskrūvēšana pēc tam apgrūtināta. Virs

ogļu kārtas jāuzber iepriekš sagatavota malka, rūpīgi jāaiztaisa deg-

vielas pildāmlūka, un tikai pēc tam var stāties pie gāzģenerātora iekuri-

nāšanas. Aprakstītā ogļu kārtas uzpildīšana nav jāizdara katru dienu.

Katru rītu pirms gāzģenerātora iekurināšanas spēkrata vadītājam jāno-

43a zīm. Nepietiekams ogļu augstums ap „Imbert" gāzģenerātora degtuvi
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skrūvē sānlūkas un jāpārbauda ogļu kārtas stāvoklis. Ik dienas ogļu

kārta pa sānlūkām jāuzpilda līdz vajadzīgajam līmenim; iepriekš tikai

iztīrāmi pelni un izdedži, kustinot ārdus. Tomēr pēc katriem 1000—1200

nobrauktiem kilometriem ogļu kārta kļūst plāna, ogles sabirst un rada

lielu pretestību saražotās gāzes plūsmai. Tādēļ ik pēc 1200km vai — vēl

43b. zīm. Pareizi iepildītas koka ogles „Imbert" gāzģenerātorā

labāk —- reizi nedēlā jāizdara gāzģenerātora ģenerāltīrīšana. Šai nolūkā

jāizņem no degvielas tvertnes visa malka (pirms tīrīšanas ieteicams

malku, cik iespējams, vairāk izdedzināt, neizdedzinot degvielas tvertni

tomēr pavisam tukšu, citādi iekšējā tvertne var pārdegt) un jāizgrābj

ogles. Sevišķi rūpīgi jāiztīra gāzģenerātora iekšiene, ar kasīkli pa sān-

lūkām nokasot no degtuves apakšējās daļas pelnus un to sakausējumus.

Pēc tam ogles un malka iepildāmas, kā iepriekš aprakstīts.

b) Gāzģenerātora iekurināšana.

Stājoties pie gāzģenerātora iekurināšanas, vispirms jānoslēdz gāz-

jauča gaisa vārstulis un jāatver ventilātora sūcamās caurules vārstulis.

Pēc tam jāiedarbina ventilātors un jāļauj tam strādāt apm. 30 sek. Tas

ir nepieciešams, jo no iepriekšējā gāzģenerātora lietojuma palikusī gāze
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44. zīm. Vītņu ieziešana ar grafīta un eļļas sajaukumu.

atrodas gāzģeneratorā un tīrītājos. Ja šī gāze nav izsūkta, tad, gāzģene-

rātoru iekurinot, var notikt eksplozija. Gāzģenerātoru iekurina pa pret-

sitiena vārstuli ar vecā ellā iemērcētu lupatu vai koka skaidām (skat.

45. zīm.); 4>enzīnu lietot nav atjauts. leplūstošais gaiss ievelk liesmu un

aizdedzina degšanas joslas koka ogles. lekurinot gāzģenerātoru, nedrīkst

stāvēt pretsitiena vārstulim tieši pretim, jo kādreiz liesma izsitas ārā un

var vārīgi apdedzināt. Ja gāzģenerātora iekārta ir pilnīgā kārtībā un

degviela atbilst noteikumiem, pēc apm. s—lo5 —10 minūtēm gāzei jābūt ga-

tavai. Motora dzīšanai piemērota gāze deg ar spēcīgu, garu zilgan-

sarkanu liesmu. Liesma nedrīkst pārtrūkt vai nodzist, vieglam vējam

uzpūšot. Ja liesmai ir redzama konveidīga balta serde, tā norāda, ka

malka ir mitra. Ja tomēr liesma ir spēcīga, var mēģināt motoru iedar-

bināt. Dzeltena un viegli dziestoša liesma norāda, ka gāze vēl nav diez-

gan laba motora dzīšanai. Gaiši kvēlojošas dzirksteles liesmā liecina, ka

iekārta nav tīra un gāzei mechaniskie piemaisījumi. Gāzģenerātoru gāzē

ap 20% loti indīgas gāzes — tvana. Tādēļ nav ieteicams gāzģenerātoru

iekurināt telpās, ja tur nav īpašas ierīces gāzu novadīšanai. Jāievēro, ka

jau niecīgos daudzumos tvans ir smagas saindēšanās cēlonis, un tādēļ

labāk gāzģenerātoru iekurināt ārpus garāžas. Tas ieteicams ari no pret-
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45. zīm. „Imbert" gāzģenerātora iekurināšana.

uguns aizsardzības viedokļa. Nav pielaižama izplūstošās gāzes sadedzi-

nāšana, ja tai pašā telpā atrodas arī benzīna automobiļi. Vispārīgi jāiz-

vairās vienā telpā turēt benzīna un gāzģenerātoru spēkratus.

c) Motora iedarbināšana.

Kad gāze ir pareizi sagatavota, var motoru iedarbināt. Vispirms jā-

aptur ventilātors un jānoslēdz ventilātora sūcamās caurules vārstulis.

Pēc tam jāieslēdz motora aizdedzināmā iekārta, pilnīgi jāatver gāzes

droseļa vārsts, līdz galam nospiežot gāzes peduli, bet gaisa vārsts jā-

atstāj noslēgts. Spēcīgi griežot motoru ar starteri vai ar kloķi, jāmēģina

motoru iedarbināt. Ja motors uzreiz nesāk darboties, uz laiku jāatver

gaisa vārstulis. Pēc tam kad motors sāk strādāt, jāsamazina gāzes pie-

plūde un nekavējoties jāpievada vairāk gaisa. Tiklīdz motors sāk strā-

dāt, gāzes sastāvs pasliktinās, jo gāzģenerātorš nav paguvis piemēroties

motora apgriezieniem. Tādēļ parasti motors tūlīt pēc iedarbināšanas tai-

sās apstāties, jo tam netiek pievadīts pietiekoši trekns maisījums. Lai

pārvarētu šo vājuma brīdi, jācenšas atrast to apgriezienu skaits, ar kuru

motors strādātu vislabāk, reizē rēgulējot gaisa daudzumu. Ja vājuma

brīdi neizdodas pārvarēt un motors „noslāpst", nav nozīmes otrreizējai
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startēšanai, bet pāris minūšu atkal jāpalaiž ventilātors. Pēc tam jāmēģina

startēt no jauna. Grūtumi ar vājuma brīža pārvarēšanu rodas tikai iesā-

cējiem; turpretim piedzīvojis spēkratu vadītājs bez grūtumiem iedarbina

motoru, tikai izņēmuma gadījumā Jaujot ievilkt savu spēkratu citam auto-

mobilim. Ja, vairākkārt mēģinot, motors tomēr nav iedarbināms, jāmeklē

traucējumu iemesli, par ko būs runa vēlāk.

d) Braukšana.

Nav ieteicams uzsākt braukšanu tūlīt pēc motora iedarbināšanas.

Motoram jāļauj strādāt brīvgājienā apm. 5 minūtes ar vidējiem apgrie-

zieniem. Jāizvairās no pārāk lieliem apgriezieniem, sevišķi, ja motoram

paaugstināta kompresija, jo tad var gultņi izdrupt, klaņus noraut v. t. t.

Šai laikā gāzģenerātora gāzes ražošanas process nostabilizējas un arī

pats motors sasilst. Motora gaitai jābūt vieglai, tas nedrīkst „šķaudīt"

un „šaut". Ja motors strādā tikai tad, ja pievērts gaisa vārstulis, tad gā-

zes sastāvs nav vēl -diezgan labs un motoram jāļauj strādāt brīvgājienā.

Vienīgi pēc tam, kad ar gaisa pievadīšanu motora darbība uzlabojas, var

uzsākt braukšanu. Uzsākot'braukšanu ar nepietiekoši sagatavotu gāzi, jā-

sagatavojas uz to, ka motors pēc īsa laika apstāsies un būs no jauna jā-

iedarbina. Braucot ar gāzģeneratora spēkratu, jāņem vērā, ka spēkrata

motoram pašam jāsagatavo sev degviela. Tādēļ nav pieļaujamas straujas

motora apgriezienu un slodzes maiņas, jo katrai slodzes maiņai savs gā-

zes patēriņš. Gāzģenerātorš nevar tik ātri piemēroties gāzes patēriņa

pieaugumam, un tā var rasties traucējumi gāzes trūkuma dēļ. Braucot ar

gāzģenerātora spēkratu, jācenšas pēc vienmērīga darbības „režīma", bet,

ja tas nebūtu iespējams, „režīma" maiņai jānotiek pakāpeniski. Jāievēro,

ka mūsu rīcībā patlaban ir gandrīz vienīgi dzīšanai ar gāzi pārbūvētie

benzīna motori. Kā jau agrāk minēts, šo motoru jauda lielā mērā paze-

minās, lai gan lietoti līdzekli jaudas atgūšanai. Jaudas zudums ietekmē

automobiļa ātrumu un vilkšanas spējas, tādēļ arī vadīšanas technikai jā-

piemērojas jaudas zudumam un gāzģenerātoru īpašībām. Vispirms vadī-

tājam pastāvīgi un rūpīgi jāseko motora darbībai un, pareizi gaisu rēgu-

lējot, jāiegūst motoram visvairāk piemērotais maisījums, kura darbināts

motors attīsta maksimālo vilkšanas spēju. Nedrīkst pārmērīgi samazināt

motora apgriezienu skaitu, jo tas ietekmē pārgāzēšanas procesu. Braucot

kalnā vai pa sliktākiem ceļiem, gāzģenerātora auto ātrumi jāpārslēdz

ātrāk nekā benzīna auto. Ja to nedara, motora apgriezienu skaits un līdz

ar to gāzģenerātora ražošanas spēja samazinās, un taisni tad, kad gāze

vajadzīga visvairāk, tās pietrūkst, tā ka motors var „noslāpt". Braucot

pa kalnainu apvidu, cik iespējams, jāizmanto automobiļa inerce, lai tā

atgūtu vismaz daļu zaudētās jaudas. Braucot kalnā, jāļauj automobilim
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ieskrieties un, tiklīdz mana, ka motora apgriezienu skaits samazinās, tūlīt

jāieslēdz zemākais ātrums. Braucot no kalna, ieteicams gaisa drosela vār-

stu pilnīgi noslēgt, bet gāzes vārstu nedaudz atstāt vaļā. Ja gaisa vārsts

vaļā, tad, braucot no kalna (kad gāzes patēriņš ir niecīgs), iespējama

strauja degšanas joslas temperātūras pazemināšanās, kas vēlāk negātīvi

ietekmē pārgāzēšanas procesu un vilkšanas spēju. Ja ceļš iet lejup, bet

tūlīt aiz kalna sākas atkal straujš kāpums, tad ieteicams no kalna līdz

46. zīm. Malkas papildināšana.

vidum nobraukt ar pievērtu gaisa vārstuli, gāzi nepievadot, bet kalna no-

gāzes otrā pusē atvērt gaisa vārstu un pievadīt gāzi, ļaujot mašīnai

ieskrieties. Šādā kārtā mašīna bez grūtumiem pārvarēs nākošo kāpumu.

Braukšanas laikā jāseko malkas pildījuma augstumam gāzģenerātora

degvielu tvertnē. Nav ieteicams malkas pildījumu pilnīgi izlietot, citādi

degtuve var sabojāties. Spēkrata vadītājiem jāzina, cik lielu attālumu ma-

šīna var nobraukt ar vienu pildījumu. Normāli preču automobilis ar vienu

pildījumu nobrauc ap 40—50 km. Ja rīcībā esošā malka ir mitra, tā uz-

pildāma biežāk, lai žāvēšanas joslā malka pagūtu apžūt. lepildot malku

gāzģenerātorā braukšanas laikā, galva jātur sānis no pildāmlūkas cau-

ruma (sk. 46. zīm.): dažreiz var gadīties, ka, svaigam gaisam ieplūstot,
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gāzes uzliesmo un liesma izšaujas no lūkas cauruma. Pēc pildīšanas vāks

blīvi jānoslēdz, citādi var rasties ievērojami traucējumi gāzģenerātora

un motora darbībā. Parasti gāzģenerātorš jāpiepilda ar malku līdz pašai

augšai. Tomēr pildīšana jāizdara tā, lai, darbu beidzot, gāzģenerātorā

paliktu malka līdz tā pusei. Tādā gadījumā gāzģenerātorā paliek sausa

malka, ar ko būs vieglāk gāzģenerātoru iekurināt nākošajā dienā. Ja

tanī paliek mitra malka, atdalījies mitrums izsūcas līdz koka oglēm un

lielā mērā apgrūtina, kādreiz pat padara neiespējamu gāzģenerātora

iekurināšanu, ogļu kārtu neapmainot. Šī iemesla dēl nedrīkst malku uz-

pildīt vakarā. Malka jāuzpilda no rītiem pirms gāzģene-

rātora iekurināšanas.

Braucot garāku ceļa gabalu, malku papildinot jānolaiž arī ūdens

no ūdens atdalītāja; citādi, ūdens līmenim pārliecīgi ceļoties, palielinās

tīrītāja pretestība. Ziemas laikā jāuzmanās, lai ūdens atdalītājs neiesaltu.

Dažreiz var iesalt arī caurulēs sakrājies ūdens. Ūdens atdalītāju 'ietei-

cams apsegt ar maisu, bet caurules bīstamās vietās aptīt ar tūbu.

Ja braukšanas laikā gadās pārtraukumi, motors jāizslēdz un jāno-

slēdz gaisa vārstulis, jo citādi pa to izplūst gāze. Nedrīkst motoru bez

vajadzības ilgi darbināt brīvgājienā, lai motors nebūtu no jauna jāiedar-

bina. Darbs brīvgājienā pasliktina pārgāzēšanas procesu, jo tad krītas

degšanas joslas temperātūra. Ilgi darbinot motoru brīvgājienā, degšanas

joslas temperātūra var nokristies tik tālu, ka darva degšanas joslā ne-

sadeg un piejaucas gāzei. No darvas aizsērē tīrītāji, un tā var iekļūt

arī motorā. Izslēdzot motoru, jānovēro, pa kurām vietām no gāzģene-

rātora izplūst gāzes. Neblīvās vietas nekavējoties jānoblīvē. Ja darba

pārtraukums nav ildzis vairāk par 15 minūtēm, motoru var iedarbināt

arī, ventilātoru nepalaižot. Ja tas neizdodas, tad uz dažām minūtēm jā-

palaiž ventilātors. lekurināšana nav vajadzīga, jo gāzģenerātorā degviela

vēl kvēlo pat līdz 7 stundām pēc motora izslēgšanas.

Ja pārtraukums ir bijis garš, tāpat ja motors ilgāku laiku strādājis

brīvgājienā, gāzģenerātorā degšanas joslas tuvumā esošā degviela var

i/degt, bet no jauna uzpildītā degviela nepiebirt. Šādā kārtā rodas tuk-

šums, un pārgāzēšanas process nevar normāli norisināties. Šāda parā-

dība kādreiz novērojama arī braucot, lai gan retāk, jo braukšanas laikā

radīto satricinājumu dēļ degvielas pastāvīgi slīd lejā. Šādu malkas aiz-

ķeršanos veicina pārāk lieli klucīši. Lai to novērstu, jāattaisa degvielas

pildāmlūka un ar šim nolūkam sagatavotu koka kārti jānogrūž malka

lejā. Šādai vajadzībai nedrīkst lietot dzelzs bīstekli vai taml., jo ar to

var bojāt gāzģenerātoru. Braucienu beidzot, nekādi gāzģenerātora tīrī-

šanas darbi nav veicami. Nekādā zinā nedrīkst atvērt gāzģenerātora

sānlūkas, jo ārējais gaiss, ieplūstot gāzģenerātorā, var pārāk strauji at-

dzesēt degtuvi un sevišķi tās sašaurinājumu. Degtuvei ātri atdziestot,
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tanī var rasties plīsumi. Tāpat, mazgājot automobili, nedrīkst virzīt ūdens

strūklu sakarsētam gāzģenerātoram virsū. Kā jau minēts, darbu beidzot,

gāzģenerātors nav jāpiepilda ar malku.

Pēc darba jāiztīra vienīgi tīrītāji, izlaižot no tiem ūdeni un izskalo-

jot gāzu dzesētāju un ūdens atdalītāju ar spēcīgu ūdens strūklu. Šo darbu

nedrīkst atstāt uz otru dienu, jo pa nakti netīrumi piekalst un ar vien-

kāršu skalošanu vairs nav izdabūjami laukā.

Novietojot mašīnu garāžā, jānoslēdz gaisa un gāzes vārstulis.

e) „Imbert" gāzģenerātora iekārtas tīrīšana.

Lai gāzģenerātora iekārta darbotos bez traucējumiem, tai arvien

jābūt tīrai. Atsevišķas iekārtas daļas jātīra katru dienu, citas var tīrīt

retāk. „Imbert" un tai līdzīgas iekārtas tīrāmas šādā kārtā:

1. Tīrīšanas darbi ik dienas.

No rītiem ogļu kārtu pārbaudot, jāpakustina ārdi un jāiztīra gāzģe-

nerātorš no pelniem. Pēc braukšanas jāiztīra ūdens atdalītājs, gāzes

dzesētājs, bet „Vairoga" iekārtai arī kārbas tīrītājs. Tīrīšana izdarāma

šādējādi. Ūdens atdalītājam noskrūvē vāku un atver ūdens nolaižamo

pagriezni. Pēc tam atver dzesētāja augšējos vākus un ar ūdeni pama-

tīgi izskalo dzesētāju un ūdens atdalītāju (sk. 46a zīm.). Tas jādara tik

ilgi, kamēr skalojot vairs neatdalās netīrumi. No virsas tīrītāja pēc brauk-

šanas jāizlaiž ūdens. Krievu tipa gāzģenerātoru iekārtām katru dienu

jātīra šķērssienu tīrītājs. Šai nolūkā šķērssienu komplektus izvelk laukā

un pamatīgi noskalo ar ūdens strūklu. Jārūpējas, lai caurulēs un virsas

tīrītājā nepaliktu ūdens. Sevišķi svarīgi tas ir ziemas laikā.

2. Tīrīšanas darbi ik nedēļas.

Vienu reizi nedēlā pamatīgāk jātīra gāzģenerātora iekārta. Vispirms

jāiztīra gāzģenerātorš, iztukšojot to no malkas paliekām un izgrābjot

ogļu kārtu. Šo darbu drīkst darīt vienīgi tad, kad gāzģenerātorš pilnīgi

atdzisis. Degtuvē no ārpuses jānotīra ar kasīkli un stiepļu suku tā, lai

piedegumi un pelnu sakausējumi tiktu rūpīgi notīrīti. Reizē jāpārbauda

iekšējā tvertne. Ja degtuvē konstatē plīsumus, tie nekavējoties jāizlabo,

jo plīsumi traucē pārgāzēšanas procesu: pa tiem degšanas joslā piekļūst

gaiss, līdz ar ko mainās pārgāzēšanas apstākli. Šādiem plīsumiem parasti

seko darvas parādīšanās gāzē un līdz ar to tīrītāja un motora piesērē-

šana ar darvu. Ja plīsumu nekonstatē laikā, darvas atdalījumi var kļūt tik

lieli, ka kļūst nepieciešama motora pilnīga izjaukšana, lai to iztīrītu no

darvas. Plīsumu dēļ gāzģenerātorš var arī lielā mērā pārkarst. Plīsumi

jāmeklē ne tikai degtuvē un ap konveida sašaurinājumu, bet arī degvielas
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46a. zīm. Dzesētāja un ūdens atdalītāja skalošana.

sausās dcstillācijas joslā. Kaitīgo darvas atdalījumu iedirbē reizēm rodas

caurumi iekšējās tvertnes cilindrveida daļā. Līdz rodas šādi caurumi,

degšanas process vairs nenotiek lejup, bet gan augšup, un sakarā ar to

darvas sadalīšanās un ūdens tvaika sašķelšanās nemaz nenorisinās. Šā-

dos gadījumos darva piekļūst gāzei sevišķi lielos vairumos. Ja tiek kon-

statēti plīsumi, gāzģenerātorš jāizjauc un plīsumi jāsametina. Pēc tam

gāzģenerātorš jāsamontē un no jauna jāuzpilda ogles un malka, kā

iepriekš aprakstīts. Kad gāzģenerātorš iztīrīts, rūpīgāk nekā parasti jāiz-
tīra ūdens atdalītājs un dzesētājs, kā arī jāizskalo caurules tais vietās

kur ierīkoti skalojamie iegriežņi. Bez tam jāiztīra ari virsas tīrītājs. Lai

to izdarītu, jānoskrūvē lūkas un uzmanīgi jāizgrābj iepildītie korķu smal-

kumi (sk. 46b zīm.). Korķu smalkumi jāsaber vecā spainī un jāizskalo

ar ūdens strūklu. Jāizskalo arī virsas tīrītāja tvertne. Pēc tam izskalotie

korķu smalkumi jāieber atpakaļ tīrītājā. Ja korķu vietā tīrītājā iepildītas

koka iepakājamās skaidas, ieteicams tās apmainīt pret svaigām.

3. Tīrīšanas darbi ik mēnesi.

Reizi mēnesi, t. i. katru ceturto nedēļu, tīrīšana jāizdara vēl pamatī-

gāk. Tad papildus veicami vēl šādi tīrīšanas darbi:
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46b zīm. Smalkā tīrītāja skalošana.

1. Visas caurules no ārpuses viegli jāapdauza un pēc tam rūpīgi

jāizskalo.

2. Jānoņem gāzjaucis un gaisa filtrs, iztīrot tos no sodrējiem un

darvas atdalījumiem; gaisa filtrs jāizskalo benzīnā.

3. Jāizjauc ventilātors un jāiztīra no sodrējiem un darvas piemaisī-

jumiem ventilātora lāpstu rats. Jāpārbauda un jānotīra elektromotora

pieslēgi un kontakta oglītes. Jāieeļļo gultņi.

4. Jāpārbauda gaisa un gāzes vārsti, kā arī ventilātora iesūcamās

caurules vārsti. Jārūpējas, lai vārsti blīvi aizvērtos.

5. Jāpārbauda un, ja vajadzīgs, jāapmaina vāku blīvējumi. Neblīvumi

gāzģeneratora iekārtā var radīt loti lielus darbības traucējumus.

6. Jāpārbauda un jāpievelk gāzģenerātora iekārtas skrūves un elas-

tīgie savienojumi starp caurulēm.

f) Traucējumi „Imbert" gāzģenerātoru iekārtas darbībā, to pazīmes

un novēršana.

Traucējumi gāzģenerātora iekārtas darbībā lielā mērā atkarīgi no

pareizas iekārtas kopšanas. „Imbert
kt

iekārtas darbības traucējumus var

šķirot 17 grupās, atkarā no raksturīgākām traucējumu pazīmēm.
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1. Ventilātors nevelk vai velk vāji.

lemesli un traucējumu novēršana.

a) Ventilātora sūcamās caurules vārstulis nav

atvērts; vārstulis jāatver.

b) Pretsitiena vārstulis pielipis pie savas liz-

das un nelaiž gaisu cauri. Pretsitiena vārstulis jāiztīra. Jā-

pārbauda, vai pretsitiena vārstulis labi piegul lizdai; citādi gar pretsitiena

vārstuli plūst gāzes un veicina vārstuļu pielipšanu.

c) Gāzģenerātora iekārta aizsērējusi. Nepietiekami

gāzģenerātoru tīrot, iespējams, ka sodrēji un citi mechaniskie atdalījumi

pilnīgi nosprosto atsevišķas iekārtas daļas. Lai šādu aizsprostotu vietu

cik iespējams ātrāk atrastu, rīkojas šādi. Vispirms kustina ārdus un pār-

bauda ogļu kārtu gāzģenerātora apakšējā daļā. lespējams, ka sodrēju,

pelnu un ogļu smalkumu tur sakrājies tik daudz, ka gāze tiem nevar

izplūst cauri. Tas notiek loti bieži, ja neievēro noteikumus par gāzģe-

nerātora tīrīšanu katru dienu. Ja tomēr pelni iztīrīti, bet ventilātora

velkme neuzlabojas, jāmeklē aizsprostojums citur. Šai nolūkā, ejot no

gāzģenerātora uz motoru, pēc kārtas jāaizver visi ūdens nolaižamie

pagriežni un tīrītāju vāki un jānovēro, kā līdz ar to mainās ventilātora

velkme. Vispirms jāizskrūvē skalojamais iegrieznis gāzu nosūcamā cau-

rulē tūlīt aiz gāzģenerātora (sk. 10. zīm.). Ja velkme momentāni uzla-

bojas, tad tas nozīmē, ka aizsprostota telpa starp gāzģenerātora iekšējo

un ārējo tvertni. Šāds aizsprostojums rodas reti, bet ir iespējams, sevišķi

lietojot sliktu malku vai nepietiekoši tīrot pelnu kārbu. Aizsprosto jumu

iespējams novērst, atvienojot gāzu nosūcamo cauruli un izbakstot starp-

telpu ar stiepli. Vēl labāk, ja šādā gadījumā gāzģenerātora iekšējo tvertni

izņem ārā un notīra ar stiepļu sukām. Ja, izskrūvējot skalojamo pa-

griežni, velkme vēl neuzlabojas, tad jāmeklē aizsprostojums nākošajā

posmā un jānoskrūvē ūdens atdalītāja vāks. Šādā kārtā jāpārbauda visa

iekārta, līdz uzmeklēta vainīgā vieta. Šādi aizsprostojumi var rasties ne

tikai netīrumu dēl, bet ziemas laikā ir iespējama arī ūdens atdalītāja vai

cauruļu iesalšana, kas var pārtraukt gāzes pievadīšanu. Reizēm aizspros-

tojumu var radīt korķa smalkumi virsas tīrītājā, kas par daudz sablīvējas.

Tādēļ virsas tīrītājs jātīra tā, kā kopšanas noteikumos aizrādīts. Virsas

tīrītāja
2/a jābūt piepildītām ar korķa smalkumiem.

d) Ventilātora elektromotors nestrādā. Jāpār-

bauda, vai akumulātori uzpildīti, vai motora pieslēgi un slēdzējs kārtībā.

Jāpārbauda arī kontakta oglītes un kollektors. lespējams arī, ka bojāti

motora tinumi.
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c) Ventilatora čaula un lāpstu rats aizsērējuši.

Ventilātors jāizjauc un jāiztīra. Šis traucējums bieži rodas, ja lieto

slapju malku. Tāpat ventilātors var piesērēt, ja pārgāzēšanas process

nav normāls un gāzei piejaukti darvas atdalījumi (cēlonis, piem., plīsusi

degtuve vai caurumi destillācijas telpā). Ziemā ventilātors var

iesalt.

2. Ventilators velk, bet pretsitiena vārstulis ne-

darbojas.

a) Gāzģenerātora pildāmlūka atstāta vaļā vai

ne b 1 ī v a. Pildāmlūka jāpārbauda. Ir iespējams, ka tanī radies plīsums

vai nolūzusi maliņa. Tādā gadījumā pildāmlūka jāizlabo vai jāpieliek

jauna. Jāpārbauda blīvgredzens. Ja blīvgredzens bojāts, tad tas jāap-

maina vai jāizlabo. Blīvgredzens jāieziež ar grafīta un ellas sajaukumu;

var lietot arī biezu ellu.

b) Gāzjauča gaisa vārstulis atstāts vaļā. Pirms

ventilātora iedarbināšanas gaisa vārstulis blīvi jānoslēdz; citādi ventilā-

tors sūc gaisu pa gaisa vārstuli, jo tur ir mazāka pretestība.

c) Ventilātors sūc gaisu pa neblīvumiem gāzģe-

nerātora iekārtā. Jāpārbauda, vai visi tīrītāja vāki un ūdens no-

laižamie pagriežņi ir noslēgti. Jāpārbauda gumijas cauruļu savienojumu

savelkamie.

3. Noteiktā laikā nerodas degtspējīga gāze.

a) Radušies tukšumi ap degtuvi. Jāatver gāzģenerā-

tora pildāmlūka, un degviela jānogrūž uz leju. Tukšumi rodas, ja deg-

viela aizķeras pārāk lielu malkas klucīšu dēļ.

b) Gāzei piekļūst papildu gaiss. Jāpārbauda, vai gāz-

jauču gaisa vārstulis blīvi noslēgts. Gaiss var piekļūt arī caur ne-

blīvām caurulēm, plīsumiem un taml. Ja neblīvums nav pārāk liels, tad

pretsitiena vārstulis darbojas, bet gaisa piejaukuma dēļ no ventilātora

izplūstošo gāzi nevar aizdedzināt. Tādā gadījumā visa iekārta rūpīgi

jāpārbauda, piegriežot sevišķu vērību visu vāku blīvēm un caurulēm

mctinājuma vietās.

c) lekārta aizsērējusi. Jāpakustina ārdi un jāiztīra pelnu

kārba. Jāiztīra ari pārējās iekārtas daļas. Ja arī aizsērējumi nevada

iepriekš aprakstīto pilnīgo iekārtas aizsprostojumu, tad aizsērējumu dēl

lielā mērā pieaug iekārtas pretestība un pārgāzēšanas process nevar

noteiktā laikā pilnīgi attīstīties. —

d) Ļoti slapja vai nepareizi sagatavota malka.

Ja malka ir pārāk mitra, pārgāzēšanas process nevar normāli norisi-

nāties. Jālieto malka, kurā mitruma līdz 20%. Lai varētu iekurināt gāz-
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ģciierātoru ar mitrāku malku, jāatver pildāmlūka un jāļauj ventilatoram

strādāt dažas minūtes. Šādā kārtā malka mazliet apžūst. Malkas lielums

un zāģu skaidu piejaukums arī traucē gāzģenerātora normālu ieku-

rināšanu.

c) Malka iepildīta iepriekšējā vakarā, un sakarā

ar to degšanas joslas ogles kļuvušas mitras. Malka

jāiepilda tikai neilgi pirms iekurināšanas. Ja ogles mitras, ventilātors

jādarbina ilgāk, rūpējoties, lai nerodas tukšumi degšanas joslā.

f) Oglukārtanavpareiziuz pildīta. Ogļu kārta jāuzpilda

tā, kā aprakstīts. Ja ogļu kārta nav pietiekoša, pārgāzēšanas process neno-

risinās tā, kā vajadzīgs.

g) Bojāta gāzģenerātora iekšējā tvertne. Bojā-

jums jākonstatē un nekavējoties jāizlabo.

4. Gāze pie ventilatora izpūšamās caurules deg

ar spēcīgu liesmu, bet motoru nevar iedarbināt.

a) Nav noslēgts ventilatora sūcamas caurules

vārstulis. Vārstulis jānoslēdz, tiklīdz izslēdz ventilātoru.

b) Spēkrata starteris negriež motoru diezgan

lielā ātru m ā. Jāuzpilda akumulātors, jāpārbauda startera un aku-

mulātora pieslēgi. Ja ziemas laikā spēkrats stāvējis ārā un motora eļļa

sabiezējusi, jāpalīdz starterim, griežot motoru arī ar palaižamo kloķi.

Ja nevar citādi līdzēties, spēkrats jāievelk ar citu spēkratu.

c) Motora aizdedzināmā iekārta nav kārtībā.

Aizdedzināmā iekārta jāpārbauda. Motoru iedarbinot, jāregulē agrākā

aizdedzināšana.

d) Slapjas motora sveces, nepareizas sveču kon-

taktu atstarpes, nepiemērotas vai bojātas sveces.

Motora sveces jāizskrūvē, jānosusina, un jāpārbauda kontaktu atstarpe.

Atstarpei jābūt 0,4 mm. Jālieto sveces ar piemērotu siltuma vērtību

(piem., Bosch DM 175 Tl). Bojātas sveces jāapmaina.

c) Nav pareizs gāzes maisījums. Jāregulē gaisa un

gāzes vārstulis. Jārūpējas, lai vārstuli un to sviras būtu kārtībā.

f) Neb 1 ī v a iesūcamā caurule. lesūcamā caurule jānoblīvē.

g) Gāz jaucis vai iesūcamā caurule aizsērējusi.

Gāzjaucis un iesūcamā caurule jāiztīra. Ja uz gāzjauča vai iesūcamās

caurules sienām redzami darvas piejaukumi, iekārta rūpīgi jāpārbauda

un konstatētie trūkumi jānovērš.

n) Motors sūc papildu gaisu caur benzīna kār-

bu rāto r v. Jāpārbauda un jānoblīvē neblīvās vietas.
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5. Motors tūlīt pēc iedarbināšanas „noslāpst".

a) Nepareiza „vājuma brīža" pārvarēšana. Jāpalaiž

ventilātors un jāmēģina startēt vēlreiz, - pareizi rīkojoties ar gaisa un

gāzes vārstuļiem.

b) Gāzģenerātora iekārta aizsērējusi. Ja ventilātors,

spēcīgi strādājot, vēl pārvar papildu pretestības, kas rodas, ja iekārta

netīra, tad motors savas darbības sākumā papildu pretestības nevar pār-

varēt un „noslāpst". lekārta jāiztīra tāpat, kā iepriekš aprakstīts.

c) Motora aizdedzināmā iekārta nav kārtībā.

Sk. iepriekšējo punktu.

d) Motors sūc papildu gaisu. Sk. iepriekšējo punktu.

6. Motors strada nevienmērīgi.

a) Traucējumi aizdedzināmā iekārtā. Aizdedzināmā

iekārta jāpārbauda. Visbiežāk traucējumus rada bojāta indukcijas spole

un kondensātors. Jāpārbauda pārtraucēja vāciņš.

b) Vārstuli paliek karājoties. Šo traucējumu parasti

rada gāze, kurā ir darva; tādēļ jānovērš darvas atdalīšanās un vārstuļu

kāti un rādītājs jāiztīra.

c) Motors iesūc papildu gaisu. Sk. iepriekšējo punktu.

7. Motors neattīsta jaudu.

a) Nepareizs maisījums. Pareizi jānoregulē gaisa pieva-

dīšana.

b) Traucējumi aizdedzināmā iekārtā. Jānorēgulē

pietiekoši agra aizdedzināšana, jāpārbauda indukcijas spole, kondensā-

tors un pārtraucējs.

c) Gāzģenerātora iekārta netīra. Jāpakustina ārdi.

Jāpārbauda un jāiztīra visa iekārta, vajadzības gadījumā ieliekot jaunu

gāzģenerātora ogļu kārbu un malku.

d) Pārāk mitra malka. Jāapmaina malka. Jālieto pareizi sa-

gatavota un pietiekoši sausa malka.

c) Neblīvumi gāzģenerātora iekārtā. Pa neblīvumiem

ieplūstošais gaiss samazina gāzes siltuma vērtību. Gāze var būt spējīga

degt, bet motora jauda samazinās. lekārta rūpīgi jāpārbauda, un visi ne-

blīvumi jānovērš.

f) Motors iesūc papildu gaisu. Sk. iepriekšējo punktu.

g) Bo j ā jumi gāzģenerātora iekšējā tvertnē vai

ārējā apvalkā. Ja bojāta iekšējā tvertne, tad pārgāzēšanas process

nenorisinās pareizi. Rodas gāze ar darvas piejaukumiem. Pa bojājumiem

vai neblīvumiem ārējā apvalkā gaiss var ieplūst redukcijas joslā, un dala
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gāzes var sadegt jau pašā gāzģenerātorā. Līdz ar to motoru jauda ma-

zinās, bet gāzģenerators sakarst.

h) Bojāts vai nolietots motors. Neblīvi motora vārstuli,

bojāta cilindru galvas blīve, nolietoti virzuļu gredzeni, nolietoti cilindri

v. t. t. ietekmē motora jaudu. Motors'jāpārbauda un vajadzības gadījumā

jāizlabo.

i) Motors nav piemērots dzīšanai ar gāzģene-

rātora gāzi. Motors jāpārbauda, vajadzības gadījumā jāpaaugstina

kompresijas pakāpe vai citādi jāpārbūvē, lai palielinātu motora jaudu.

k) Gāzģenerātora iekārta nav pareizi iebūvēta

vai arī nav piemērota spēkrata tipam. Jāpieaicina speci-

ālists, un iekārta jāpārbauda.

8. Motors „š auj".

a) Nepareizs gāzes maisījums. Pareizi jānorēgulē gaisa

daudzums.

b) Tukšumi gāzģenerātora degtuvē. Jāatver pildām-

lūka un jānogrūž malka lejā. Jālieto pareiza lieluma malka.

c) Pārāk liela atstarpe starp sveču kontaktiem.

Sveču kontaktu atstarpe jānorēgulē uz 0,4 mm.

d) Aizdedzināšana nenotiek pareizi. Jāpārbauda
aizdedzināmā iekārta un aizdedzes kārtība.

c) Aizdedzināmā iekārta bojāta. Jāpārbauda indukcijas

spole, kondensātors un pārtraucējs.

f) Vārstuli izdeguši, neblīvi vai paliek karājo-

ties. Cilindru galvas blīve izdegusi. Vārstuli jāpieslīpē,

bet vajadzības gadījumā jāieliek jauni. Jānovērš darvas piejaukšanās

gāzei. Cilindru galvas blīve jāapmaina.
9. Sprādzieni gāzģenerātora tvertnē.

a) Nepareiza rīcība, gāzģenerātoru iekurinot.

Pirms gāzģenerātora iekurināšanas, apm. 30 sek., jāpalaiž ventilātors,

citādi var eksplodēt tvertnē palikušās gāzes.

b) Neblīva degvielas pildāmlūka. Pildāmlūka labi jā-

noblīvē. Bojājumi nekavējoties jāizlabo.

c) Gāzģenerātora iekurināšanai lietota benzīnā

iemērkta lupata. lekurināšanai jālieto petroleja vai vecā eļļā

saslapināta lupata vai īpašs deglis. Var lietot arī skaidas un papīru.

d) Pēc garākiem darbības pārtraukumiem sakrā-

jusies gāze. Ja darbības pārtraukums bijis garš, bet degšanas pro-

cess gāzģenerātorā nav vēl pilnīgi nobeidzies, tad, pirms ventilātora pa-

laišanas, jāuzber no jauna malka; citādi, iesūcot svaigu gaisu, var atska-

nēt spēcīgs sprādziens.
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10. Sprādzieni tīrītājos un caurulēs.

a) Lieka gaisa piekļūšana. Visa iekārta jātur kārtībā,

laikus novēršot jebkuru neblīvumu.

b) Rīkošanās ar atklātu uguni tīrītāju tuvumā.

Tīrītāju tuvumā nedrīkst rīkoties ar atklātu uguni. Atskrūvējot tīrītāju

lūkas, nedrīkst smēķēt.

11. Gāzes trūkums braukšanas laikā.

a) Ar nepareizu rīcību vai braukšanas techniku

pazemināta gāzģenerātora degšanas joslas tem-

perātūra. Stingri jāievēro braukšanas noteikumi, sevišķi braucot kal-

nainā apvidū.

b) Malka aizkārušies. Malka jānogrūž lejā.

12. Vārstuļi bieži paliek karājoties. Iesūcamā

caurulē rodas darva.

a) Pārāk ilga motora darbināšana brīvgājienā.

Nedrīkst motoru darbināt brīvgājienā ilgāk par 15 minūtēm.

b) Pārāk mitra malka. Jālieto piemērota malka.

c) Nepareizi uzpildītas koka ogles. Starp koka

oglēm atrodas nesadeguši koka gabaliņi. Gāzģenerā-

tors pilnīgi jāiztukšo, jāiztīra, un koka ogles pareizi jāpiepilda. Izlietojot

vecās ogles, rūpīgi jāizlasa koka gabaliņi.

d) Gāzģenerātora iekšējā tvertne bojāta. Gāzģe-

nerātors jāizjauc, bojājumi jāizlabo. Jāpārbauda motors, vajadzības

gadījumā to izjaucot un iztīrot. Degtuves vai sašaurinājuma plīsumus

nedrīkst autogeniski metināt; metina ar elektrību, lietojot piemērotus

elektrodus.

13. Pārak liels malkas patēriņš.

a) Nepareizi sagatavota vai pārāk mitra malka.

b) Neblīva degvielas pildāmlūka. Sk. iepriekšējo

punktu.

c) Gāzģenerātors bojāts, gāze sadeg gāzģenerā-

tora tvertnē. Sk. iepriekšējo punktu.

d) Pārāk trekns gāzes maisījums. Braukšanas laikā

pareizi jārēgulē gaisa pieplūde.

14. Pārak liels ogļu patēriņš.

a) Nepiemērota malka. Sk. iepriekšējo punktu.

b) Neblīvs gāzģenerātors. Sk. iepriekšējo punktu.

15. Gāzģenerātors stipri sakarst un pat kvēlo.

a) Ogles slikti uzrušinātas un netīras. Gāze

ieplūst tikai pa vienu pusi. Jākustina ārdi, jāiztīra pelnu

kārba.
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b) Nepietiekoši uzpildītas koka ogles. Koka ogles

uzpildāmas, kā iepriekš norādīts.

c) Bojāts vai neblīvs gāzģenerātors, un gāze

sadeg gāzģenerātora iekšpusē. Sk. iepriekšējo punktu.

16. Liesmas un gāzes izplūde pa pretsitiena vār-

stuli (motoru apturot vai samazinot motora apgrie-

zienu skaitu).

a) Pretsitiena vārstulis nav kārtībā. Pretsitiena

vārstulis jāizņem un jāizlabo. Ja bojājums rodas ceļā, var izlīdzēties, ja

pēc motora apturēšanas īsu laiku atver ventilātora iesūcamās caurules

vārstuli, izlīdzinot spiediena starpību gāzģenerātorā.

17. Motors nestrādā ar benzīnu.

a) Traucējumi benzīna pievadāma iekārta. Jāpār-

bauda benzīna pievadi un karburators.

b) .Neblīvs vai aizsērējis gāzes maisījuma

vārsts. Vārsts jāizlabo vai jāiztīra.

6. "WISCO" MALKAS GĀZĢENERĀTORS.

47. zīm. paradīta jaunāka „Wisco" gāzģeneratora schema. lekārta

pastāv no sekojošām sastāvdaļām:

a) gāzģenerātora,

b) centrbēdzes atputekļotāja,

c) gāzu dzesētāja,

d) ūdens atdalītāja,

c) gāzjauča un ventilātora.

a) Gāzģenerātors.

Gāzģenerātorš pastāv no divām daļām. Gāzģenerātora augšējā daļa

pastāv no četrstūrainas skārda tvertnes ar dubultsienām. Šī daļa ir deg-

vielas rezervuārs. Tvertne nosegta ar vāku (a), ko notur svira ar dro-

šības ierīci. Vāku paceļot, tvertni var piepildīt ar sagatavotu degvielu.

lekšējā tvertnes sienā (b) ir gareniski izgriezumi. Degvielas mitrumam

iztvaikojot, tvaiks, pa šiem izgriezumiem izplūzdams, sakrājas telpā (c).

Spēkratam braucot, gāzģenerātora ārējās sienas tiek intensīvi dzesētas

un tvaiks kondensējas un sakrājas telpas (c) apakšējā daļā. Pie telpas

(c) pievienots rezervuārs (c), kas uzņem kondensējušos ūdeni, ja tā lī-

menis telpā (c) pārsniedz zināmu robežu. Šāda konstrukcija izveidota, lai

būtu iespējams gāzģenerātorā izmantot mitru degvielu, neietekmējot

pārgāzēšanas procesu.
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47. zīm. „Wisco" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. a — gāzģenerātora vāks,

b — degvielas tvertne, c — ūdens telpa, d — nedegamais izoderējums, e — ūdens

tvertne, f — ūdens nolaižamais pagrieznis, g — svira ārdu kustināšanai, h — ārdi,

i — gaisa kanālis, k — gaisa eja, 1 — pretsitiena vārstulis gaisa ieplūdei, m — cau-

rule uz centrbēdzes atputekļotāju, n — aizdedzināmais caurums, o — liesmas telpas

durtiņas, p — pelnu telpas durtiņas, r — gaisa sprauslas, s — atbalsti gāzģenerātora

piestiprināšanai, q — brīvgājiena gaisa sprausla, u — starpsavienojums, v — elastīgais

sav., w — ventilātora izpūšamā caurule, x — gaisa ieplūdes regulējamais aizbīdnis,

y
— gaisa filtrs, z — gāzes vārsts.

Gāzģeneratora apakšējā daļā no 8 nedegama materiāla veidķieģe-

licm izveidota degtuvē. Degtuves augšdaļa izveidota kā apgāzta un no-

griezta piramida. Degtuves sašaurinājums ir četrstūrains. Virs degtuves

sašaurinājuma atrodas gaisa sprauslas (g un r). Gaisu pievada pa pret-

sitiena vārstuli (1). Gaiss neplūst tieši uz gaisa sprauslām, bet vispirms

iekļūst starpteipā (k un i), kur stipri sasilst. Tikai pēc tam sasildītais

gaiss caur gaisa sprauslām ieplūst gāzģenerātorā. Gāzģenerātoru pirmo

reizi iekurinot, tā apakšējā dala jāpiepilda ar koka oglēm. Koka oglēm

jābūt iepildītām arī zem degtuves sašaurinājuma. Koka ogļu kārtas apak-

šējā dala balstās uz ārdiem, ko iespējams kustināt ar sviru (g). Gāzes

nosūc pa cauruli (m), kas pievienota zemārdu telpai. Gaisa sprauslu tuvu-

mā ierīkoti noslēdzami caurumi (n) gāzģenerātora iekurināšanai. Kā

redzams, arī šeit pārgāzēšanas process norisinās pēc lejupdedzes gāzģe-

nerātora principa. Palaižot ventilātoru un pa caurumu (n) aizdedzinot

ogles, ventilātors sūc gaisu pa pretsitiena vārstuli, telpu (k un i) un



90

sprauslām. Ogles sāk kvēlot, un strauji ceļas degšanas joslas temperā-

tūra. Visaugstākā temperātūra ir degtuves sašaurinājumā, jo gāzu ātrums

tur vislielākais. Zem degtuves sašaurinājuma izveidota kupolveidīga tel-

pa, zem kuras atrodas redukcijas josla. Gāzģenerātora pelnu telpas un

degtuves tīrīšanai ierīkotas durtiņas (p un o).

Kā „Imbert" gāzģenerātoros, tā arī šeit visiem sausās destillācijas

produktiem jāiziet degšanas un redukcijas joslai cauri. Tā iespējams

pārgāzēt mitru degvielu ar darvas piemaisījumu, it īpaši tādēļ, ka šeit

degšanas un redukcijas joslas garums un līdz ar to gāzu caurplūdes laiks

ir samērā liels. Arī degšanas un redukcijas temperātūra pakļauta mazā-

kām svārstībām, jo liekais degvielas mitrums tiek atdalīts jau gāzģene-

rātora augšējā daļā.

„Wisco" gāzģenerātoros koka ogles jāiepilda vienīgi, pirmo reizi

gāzģenerātoru iekurinot. Tekošā papildināšana, kā „Imbert" gāzģenerā-

toriem, šeit nav vajadzīga, jo ogles pietiekamā daudzumā rodas paša

pārgāzēšanas procesa rezultātā.

Diemžēl, šai tiešām labajai konstrukcijai ir arī savi trūkumi. Gaisa

sprauslu konstruktīvais izveidojums negarantē vienmērīgu pārgāzēšanu,

un bieži vien degšana attīstās gar vienu pusi. Četrstūra gāzģenerātora

formai vajadzētu pilnīgi novērst degvielas aizķeršanos un trūkumu raša-

nos; tomēr praktiskie piedzīvojumi rāda, ka gāzģenerātora stūros deg-

viela slikti slīd lejup, un tas rada traucējumus pārgāzēšanas procesā.

b) „Wisco" iekārtas tīrītāji un dzesētājs.

Izplūstot no gāzģenerātora, gāze vispirms iekļūst centrbēdzes atpu-

tekļotājā. 48. zīm. parādīts šāda atputekļotāja griezums, bet 49., 50. un

51. attēlā redzams atputeklotājs izjauktā un samontētā stāvoklī. Atpu-

teklotājs būvēts pēc prof. Dr. Feifela konstrukcijas, un tā darbība ir īsumā

šāda: gāze pa cauruli (A) tangentiāli ieplūst divos cilindros, kas atdalīti

viens no otra. Tangentiālā gāzes pievadīšanas virziena dēļ gāze cilindros

sāk virpuļot. Gāzei virpuļojot, cietie, mechaniskie piemaisījumi attīstījušās

centrbēdzes spēka iedirbē atsitas pret cilindru sienām un krīt uz leju, kur

sakrājas noņemamās kārbas (c) dibenā. Lai jau nosēdušies piemaisījumi

netiktu rauti virpuļojošām gāzēm līdz, apakšējā kārbā iebūvētas platītes

(d). No mechaniskiem piemaisījumiem attīrīta, gāze no cilindriem pa

kakliņiem (c) pārplūst augšējā kamerā (f) un no turienes novadāmā cau-

rulē (g). Prakse rāda, ka šāds atputekļotājs darbojas ļoti labi un atdala

apm. 95% no visiem gāzes mechaniskiem piemaisījumiem (ogļu smalku-

miem, pelniem). Atputekļotāja lielums atkarīgs no motora jaudas un līdz

ar to no iekārtas izvēles. Bieži liek divus šādus atputekļotājus vienu aiz

otra.
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Izplūstot no atputekļotāja, gāzu temperātūra vēl ir stipri augsta, tā

ka gāze jāatdzesē. Šim nolūkam kalpo gludas caurules, kas novietotas

šķērsām automobiļa rāmjiem. Atkarā no iekārtas lieluma dzesētājs pa-

stāv no 3—6 caurulēm. Šeit gāze atdziest, un līdz ar to kondensējas arī

gāzē esošais ūdens tvaiks. Tā atšķiršana notiek ūdens atdalītājā. Tas vei-

dots no četrstūrainas tvertnes ar iemetinātu šķērssienu. Gāzes plūsma,

48. zīm. Prof. Dr. ing. Feifeļa centrbēdzes atputekļotājs.

nonākot tvertnē, palēninās, un šeit izdalās ūdens. lemetinātās šķērssienas

dēļ gāze spiesta mainīt virzienu, kas vēl vairāk veicina gāzes tīrīšanu.

„Wisco" iekārtas gāzjaucis un ventilātors principā tāds pats kā agrāk

apskatītajām iekārtām.

6a. „WISCO" MALKAS GĀZĢENERĀTORA APKALPOŠANA UN

KOPŠANA.

a) Degvielas iepildīšana

Pirmo reizi gāzģenerātoru iekurinot, gāzģenerātora apakšējā dala

jāpiepilda koka oglēm. Šai nolūkā atver gāzģenerātora augšējo pildām-

lūku un lēnām ber gāzģenerātorā sagatavotas ogles. Jāraugās, lai ogles

neiespriestos degtuves sašaurinājumā, jo koka ogļu kārtai jābūt arī virs

ārdiem. Pēc tam kad ogles pa pildāmlūku ir uzbērtas apm. s—lo cm virs

gaisa sprauslām, jāatver durtiņas (o) (sk. 47. zīm.) un jāpārbauda, vai
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50.zīm.51.zīm.Prof. Dr. ing. Feifela centrbēdzes atputekļotājs samontētā un izjauktā stāvoklī

ogles piepilda visu telpu virs ārdiem. Kad ogles ir piepildītas, var uzbērt

malku, aiztaisot pildāmlūku un durtiņas, un sākt gāzģenerātora iekurinā-

šanu. Ja gāzģenerātorš netiek iekurināts pirmo reizi, tad iepriekš jāatver

pelnu telpas durtiņas un telpa jāiztīra no pelniem.

b) Gāzģenerātora iekurināšana.

Pirms gāzģenerātora iekurināšanas jāpalaiž ventilātors un jāļauj tam

darboties apm. 30. sek. Pēc tam jāatskrūvē vāciņi vienam no aizdedzi-

nāmiem caurumiem un, turot tā priekšā eļļā iemērktu un aizdedzinātu lv-
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patu, jāaizdedzina ogles. Pēc dažām sekundēm jāatskrūvē Vāciņš otram

aizdedzināmam caurumam, bet jāaiztaisa pirmais un tāpat jāaizdedzina

ogles otrā vietā. Pa ventilātora izpūšamo cauruli plūst gāze, ko pēc 3—4

minūtēm jāmēģina aizdedzināt. Ja gāze deg ar vienmērīgu zilgani sar-

kanu, spēcīgu liesmu, tad tas liecina, ka tā piemērota motora dzīšanai un

ka var stāties pie motora iedarbināšanas.

Par motora iedarbināšanu un automobiļa vadīšanu sakāms tas pats,

kas par „Imbert" gāzģenerātora automobili.

c) Gāzģeneratora iekārtas tīrīšana.

1. Tīrīšanas darbi ik dienas.

Pēc katra brauciena gāzģenerātorš jāiztīra no pelniem. Šai nolūkā,

motoram strādājot, spēcīgi jāpakustina ārdi un reizē, pieverot gaisa vār-

stuli, jāpanāk liels motora apgriezienu skaits. Šādējādi rīkojoties, pelni

un ogļu smalkumi tiek ierauti pelnu telpā. Pēc tam jāattaisa pelnu telpas

durtiņas un tā jāiztīra. Ārdus ieteicams pakustināt ari ik pēc 150 km no-

braukšanas. Ārdu kustināšanai nav panākumu, ja motors nedarbojas.

Katru vakaru jāizlaiž ūdens no ūdens atdalītāja un dzesētāja caurulēm,

tāpat arī no sausās destillācijas telpas. Atkarā no degvielas mitruma

ūdens jānolaiž arī biežāk nekā vienreiz diena.

2. Tīrīšanas darbi katru otru dienu.

Katru otru dienu, bet ne vēlāk kā pēc 300 nobr. km jāiztīra centr-

bēdzes atputekļotājs: jāatvieno tā apakšējā daļa un jāizkrata tur sa-

krājušies putekļi. Putekļu daudzums atkarājas no malkas šķirnes, mit-

ruma procenta un klucīšu lieluma. No mitras un sīkas malkas rodas vai-

rāk putekļu nekā no labas, sausas bērza vai skābardes malkas. Atputek-

ļotāju montējot, rūpīgi raugās, lai azbesta blīvaukla būtu kārtībā un atpu-

tekļotāja nevarētu iekļūt papildu gaiss.

3. Tīrīšanas darbi katru mēnesi.

Reizi mēnesī resp. pēc 3000—4000 nobrauktiem km rūpīgi jāiztīra

visa gāzģenerātora iekārta. Vispirms pilnīgi jāiztīra pats gāzģenerātorš.

Lai to izdarītu, jāatver degšanas joslas durtiņas un jāizgrābj visas tur

esošās ogles. Izņemtās ogles rūpīgi jāizsijā, atdalot smalkumus un pilnīgi

nepārogļotos malkas klucīšus. Pēc tam jāattaisa pildāmlūka un ar koka

mietu jānogrūž lejā un jāizņem pārpalikusī malka. Kad gāzģenerātorš iz-

tukšots, rūpīgi jāpārbauda, vai degšanas joslā nav radušies plīsumi, kas

tad jāizlabo. Jāpārbauda arī visi blīvējumi, lai iekārtā neiekļūtu papildu

gaiss. Atputekļotājs tīrāms rūpīgāk nekā parasts, bet dzesētāja caurules
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pamatīgi jāizskalo. Arī gāzes pievadcaurules no ārpuses viegli jāapdauza

un pēc tam jāizskalo. Reizi mēnesī ieteicams izjaukt un iztīrīt arī gāz-

jauci un ventilātoru.

d) Traucējumi „Wisco" malkas gāzģenerātora iekārtas darbībā,

to pazīmes un novēršana.

1. Ventilators nevelk vai velk vāji.

a) Ventilātora sūcamās caurules vārstulis nav atvērts. Vārstulis jā-

atver.

b) Pretsitiena vārstulis pielipis pie savas lizdas. Pretsitiena vārstulis

jāiztīra un jāpārbauda.

c) Gāzģenerātora iekārta aizsērējusi. lekārta jāpārbauda un jāiztīra.

d) Ventilātora motors bojāts vai ventilātors aizsērējis. Ventilātors

jāizjauc, jāiztīra, jāpārbauda motora kontaktu oglītes un aizsargi.

2. Ventilators velk, bet pretsitiena vārstulis ne-

darbojas.

a) Gāzģeneratora pildāmlūka atstata vajā vai ari nebliva. Pildām-

lūka jāpārbauda un jāsakārto.

b) Gāzjauča gaisa vārstulis atstāts vaļā. Tas jāaizver.

c) Ventilātors sūc gaisu pa neblīvumiem gāzģenerātora iekārtā. Jā-

pārbauda, vai visu tīrītāju vāki un visi ūdens nolaižamie pagriežņi blīvi

aizvērti.

3. Noteiktā laikā nerodas degtspējīga gāze.

a) Radušies tukšumi ap degtuvi. Degviela jānogrūž lejā.

b) Neblīvumi gāzģenerātora iekārtā. Sk. iepriekšējo punktu.

c) Pārāk slapja malka. Jālieto malka, kurā mitruma 15—25%

d) lekārta aizsērējusi. Sk. iepriekšējo punktu.

4. Gāze pie ventilatora izpūšamās caurules deg

ar spēcīgu liesmu, bet motoru nevar iedarbināt.

a) Starteris negriež motoru diezgan liela ātrumā.

b) Nepareizs gāzes un gaisa maisījums. Jārēgulē gāzes un gaisa

vārstulis.

c) Motora aizdedzināmā iekārta nav kārtībā. Jāpārbauda sveces,

indukcijas spoles, pārtraucējs, kondensātors, jānorēgulē agrāka aizde-

dzināšana.

5. Motors strāda nevienmērīgi un neattīsta jaudu.

a) Nepiemērota un mitra malka. Sk. iepriekšējo punktu.

b) Nepareizs gāzes un gaisa maisījums. Sk. iepriekšējo punktu.
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c) Traucējumi aizdedzināmā iekārtā. Sk. iepriekšējo punktu.

d) Neblīvumi gāzģenerātora iekārtā. Sk.. iepriekšējo punktu.

c) Aizsērējusi gāzģenerātora iekārta. Sk. iepriekšējo punktu.

f) Bojāts vai nolietots motors. Neblīvi motora vārstuli, bojāta cilindru

galvas blīve, nolietoti virzuļu gredzeni, cilindri v. t. t. ietekmē motora

jaudu. Motors jāsaved kārtībā.

g) Gāzģenerātora iekārta nav piemērota attiecīgam motora tipam.

6. Motors „šauj" un „šķauda".

a) Nepareizs gāzes un gaisa maisījums. Sk. iepriekšējo punktu.

b) Tukšumi gāzģenerātora telpā. Sk. iepriekšējo punktu.

c) Traucējumi aizdedzināmā iekārtā. Sk. iepriekšējo punktu.

d) Vārstuļu atstarpes pārāk mazas. Jānorēgulē.

c) Pārāk lielas sveču elektrodu atstarpes.

7. Sprādzieni gāzģenerātora tvertnē.

a) Gāzģeneratora tvertne neblīva. Ta jāpārbauda un jānoblīvē.

b) Pretsitiena vārstulis neblīvs.

8. Pārāk liels malkas patēriņš.

a) Nepiemērota malka. Sk. iepr. teikto.

b) Neblivumi gāzģeneratora iekārta. Sk. iepr. teikto.

c) Nepareizs gāzes un gaisa maisījums.

9. Koka ogles pa nakti izdeg.

a) Gāzģenerātorš neblīvs. Sk. iepriekš teikto.

b) Pretsitiena vārstulis neblīvs. Sk. iepriekš teikto.

10. Motora sveces kļūst mitras.

a) No ūdens atdalītāja nav izlaists ūdens. Jāpārbauda

11. Centrbēdzes atputekļotājs īsā laikā aizsērē

a) Nav iztīrīta pelnu telpa. Ta jāiztīra.

b) Putekli pielīp pie atputeklotāja sienām un nekrīt laukā. Tas jāpār-

bauda, putekli jāatmiekšķē un jāiztīra.

7. „KLÖCKNER-DEUTZ" MALKAS GĀZĢENERĀTORS.

„Kl6ckner-Deutz" malkas gāzģenerātora iekārta ir paredzēta spe-

ciāli dīzeļmotora spēkratiem. 52. zīmējumā parādīta „Klockner-

Deutz" gāzģenerātora schēma, bet 53. zīm. — iekārtas novietošana uz

spēkrata rāmja. Pašreiz tiek būvētas divējāda lieluma iekārtas. Viena

paredzēta motoru jaudai, bet otra — 75—110 PS.
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52. zīm. „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. a — gāzģenerātora

vāks, b — noslēdzēja kloķis, c — ūdens apvalks, d — gaisa sprausla, e — liesmu

kārbas durtiņas, f — grozāmie ārdi, g — pelnu telpas durtiņas, h — pretsitiena vār-

stulis, i — kondensētā ūdens tvertne, j — plēšveida savienojums, k — filtrējamais

materiāls, 1 — tīrāmā lūka, m — drošības vārstulis, n — gaisa filtrs, o — gāzes

droseļa vārsts, p — gaisa vārsts.

Apskatot gāzģenerātora iekārtas schēmu, redzams, ka tai šādas sa-

stāvdaļas :

a) gāzģenerātors,

b) centrbēdzes atputeklotājs,

c) smalkais tīrītājs,

d) gāzu dzesētājs,

c) ūdens atdalītājs,

f) gāzjaucis.

Salīdzinot šo malkas gāzģenerātoru ar agrāk apskatītajiem, duras

acīs, ka šinī nav elektriskā ventilātora. Kā jau minēts, iekārta domāta

dīzeļmotora spēkratiem. Dīzeļmotorus var darbināt ar gāzi divējādi. Ja

dīzeļmotoram samazina kompresijas pakāpi, iebūvē elektr. aizdedzināmo

iekārtu, noņem gāzeļļas pievadāmo sūkni un smidzinātājus, bet gaisa filt-

ra vietā pieliek karburātoru resp. gāzjauci, dīzeļmotors strādā kā pa-

rastais benzīna resp. gāzes motors. Kā redzams, pārkārtojums ir saistīts

ar samērā komplicētu motora pārbūvi. Tomēr ir iespējams darbināt

dīzeļmotoru ari ar gāzģenerātora gāzi. motoru nepārbūvējot.

Nepārbūvētam dīzeļmotoram tīra gaisa vietā pievada attiecīgā

proporcijā sajauktu gāzģenerātora gāzes un gaisa maisījumu. Kom-

presijas takta laikā iesūktais maisījums tiek saspiests līdz 30 —40 atū.
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Līdz ar to iesūktā maisījuma temperātūra stipri ceļas, bet tomēr

vēl nesasniedz maisījuma uzliesmošanas temperātūru. Kompresijas

takta beigās motora gāzeļļas spiedējsūknis caur smidzinātājiem iešļāc

cilindru telpā niecīgu daudzumu gāzeļļas. Tā kā šai brīdī temperātūra

53. zīm. „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātora iekārtas iebūve uz spēkrata rāmja

kompresijas telpā sasniedz 500—600° C, gāzeļļa uzliesmo un aizdedzina

arī iesūkto maisījumu. Šādā kārtā motors strādā pa daļai kā dīzeļmotors,

pa daļai kā eksplozijas motors. Aizdedzināšanai vajadzīgs samērā mazs

šķidrās degvielas daudzums, un prakse rāda, ka var iztikt ar 20 — 25%

no normāla gāzeļļas patēriņa. Tā kā šāds gāzeļļas daudzums tomēr stipri

uzlabo iesūktā maisījuma siltuma vērtību, arī motora jaudas zudums nav

tik liels, cik liels tas būtu, pārejot uz tīru gāzi vien. Lietojot šādu paņē-

mienu, nav vajadzības pēc elektr. ventilātora, jo motoru arvien iedarbina

ar šķidru degvielu un tikai pēc tam iekurina gāzģenerātoru.

„
Klockner-Deutz" iekārtu var iebūvēt arī citos spēkratos, tos attie-

cīgi pārbūvējot un ierīkojot elektr. vai rokas ventilātoru.

a) Gāzģenerātors.

Gāzģenerators pastāv no cilindrveida tvertnes, kuras augšgala atro-

das degvielas pildāmlūka. Kā iepriekšējai, tā arī šai iekārtai sausās des-
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tillācijas joslas tuvumā tvertnei dubultsienas un iekārtots īpašs rezervu-

ārs (i) kondensētā ūdens uzkrāšanai. Pildāmlūkas izveidojums un tās

slēdzamā ierīce ir līdzīga „Imbert" gāzģenerātoriem.

„Klockner-Deutz" malkas gāzģenerātors pieder pie lejupdedzes

gāzģenerātoru tipa. Gaiss, pieplūzdams pa diviem pretsitiena vār-

stuļiem, kas iebūvēti kārbā (h), ieplūst centrā iebūvētajā gaisa spraus-

lā (d). Gaisa sprausla pagatavota no nedegama tērauda caurules, kuras

augšdaļā izveidoti caurumiņi gaisa izplūdei. Gāzģenerātora iekšējās tvert-

nes apakšējā daļa izmūrēta ar nedegamu materiālu, kas pasargā metallu

no sadegšanas. Gāzģenerātora apakšējā dajā iebūvēti pagriežamie ārdi

(f)
,

kas darbināmi, griežot kloķi (f). Zem nedegamā apmūrē juma līdz pat

ārdiem atrodas caurumotā skārda liesmas kārba, kuras vienā pusē iekār-

tota ierīce gāzģenerātora iekurināšanai (c). Zem ārdiem atrodas durtiņas

(g) pelnu kārbas tīrīšanai.

Lai iekurinātu gāzģenerātoru, vispirms jāpiepilda liesmas kārba ar

sasmalcinātām koka oglēm, kuru lielums nepārsniedz 10—20 mm. Ogles

jāiepilda ļoti vienmērīgi, lai ogļu kārta atrastos apm. 100 mm virs gaisa

sprauslas augšējā gala. Koka ogles iepildot, vairākkārt jāpagriež ārdi, lai

koka ogļu kārta vienmērīgi sadalītos pa visu liesmas kārbu un neaiz-

sprostotu liesmu kārbas gāzes izplūdes izgriezumus. Kad ogles iepildītas,

virs tām jāieber sagatavota malka un tad tikai var stāties pie iekurinā-

šanas.

Centrā novietotās sprauslas dēļ degšanas josla izveidojas pašā gāz-

ģenerātora centrā, un šeit attīstās ļoti augsta temperātūra. Attīstījušās

gāzes tiek nosūktas lejā, plūst caur liesmas kārbā esošām koka oglēm,

tās sakarsēdamas. Šeit rodas redukcijas josla, pie kam redukcijas josla ir

samērā ļoti gara, bet temperātūra augsta. Gāzu attīstīšanās norisinās

tāpat kā kurā katrā citā lejupdedzes gāzģenerātorā, bet augstās degša-

nas un redukcijas joslas temperātūras un garuma dēļ oglekļskābās gāzes

redukcija par tvana gāzi notiek pilnīgāk. Tāpat ļoti strauji norisinās arī

ūdens tvaika un darvas produktu sadalīšanās reakcijas, kas uzlabo gāzģe-

nerātora gāzes sastāvu. Visas šīs reakcijas veicina degšanas un redukci-

jas joslas samērā pastāvīgā temperātūra. Pārgāzētās ogles pakāpeniski

pārvēršas par pelniem un caur ārdu spraugām iekrīt pelnu telpā. Pārgā-

zēto ogļu vietā stājas citas, kas rodas sausās destillācijas procesa laikā

virs degšanas joslas. Ražotās gāzes izplūst pa liesmas kārbas izgriezu-

miem un gar iekšējo gāzģenerātora telpu ceļas augšup. Pa ceļam tās sa-

silda iepildīto malku un nedaudz atdziest. No turienes tās nonāk gāzu

nosūcamā caurulē un plūst tālāk uz gāzes tīrāmo un dzesējamo iekārtu.

Šī gāzģenerātora vārīgākā vieta ir gaisa sprausla un liesmas kārba.

Abas šīs daļas pakļautas sevišķi augstu temperātūru (1400—1500° C)
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ietekmei un tapec izgatavojamas no augstvērtīga materiāla un ļoti uznia

uīgi apkalpojamas.

b) „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātora iekārtas tīrītāji un

dzesētāji.

„Kl6ckner-Deutz" iekārtā piegriezta sevišķa vērība gāzes tīrī-

šanai, tādēļ šī iekārta ir komplicētāka par pārējām. No gāzģenerātora

gāze vispirms ieplūst centrbēdzes atputeklotājā (sk. 52. zīm.). Šeit gāze

tiek virpuļota, tā ka izkrīt līdzaizrautie mechaniskie piemaisījumi, kas

nosēžas kārbas (c) dibenā. Tālāk gāze plūst uz smalko tīrītāju. Smalkais

tīrītājs pastāv no metalla kārbas, kurā ievietotas cilindrveidīgas ietveres

ar filtrējamā materiāla (piem., stikla vates) kārtu (k). Smalkā tīrītāja

darbība labi saprotama no 52. zīm. parādītā smalkā tīrītāja griezuma.

Atstājot smalko tīrītāju, gāzē, kas vēl ļoti karsta, ir arī ūdens tvaiks.

Tādēļ gāzi novada uz ūdens atdalītāju un tālāk uz dzesētāju. Šeit gāze

atdziest, atdala mitrumu un plūst tālāk uz motoru. Gāzu dzesētāja un

ūdens atdalītāja konstrukcija ir līdzīga agrāk apskatītām, tādēļ par

tiem sīkāk nerunāsim. 52. zīm. parādītais gāzjaucis domāts dīzeļmoto-

ram, kas darbojas bez elektriskās aizdedzināmās iekārtas; tādēļ pie-

vadāmā gaisa daudzumam jābūt lielākam, jo gaiss vajadzīgs ne tikai

iesūktās gāzes, bet arī iešļāktās gāzeļļas sadedzināšanai.

7a. „KLÖCKNER-DEUTZ" MALKAS GĀZĢENERĀTORA APKAL-

POŠANA UN KOPŠANA.

a) Degvielas iepildīšana.

Atšķirībā no līdz šim apskatītām gāzģenerātoru iekārtām, šeit

nepieciešamas samērā smalkas ogles. Oglēm jābūt apm. lazdu riekstu

lielumā, bet tanīs nedrīkst būt putekļu. Gāzģenerātorā lietojamiem mal-

kas gabaliem jābūt ne lielākiem par 8 cm X 25 cm
2

un ar 25% mitruma.

„Kl6ckner-Deutz" gāzģeneratoriem nedrīkst lietot zāģu un ēveļu

skaidas, kā arī kūdru, kaut arī piemaisījumu veidā. Degvielas iepildīšana

apskatīta jau gāzģenerātora aprakstā.

b) Gāzģeneratora iekurināšana un motora iedarbināšana.

Lai iekurinātu gāzģeneratoru, kas iebūvēts dīzeļmotora spēkrata,

jārīkojas šādi:

1. Jāpārbauda, vai gāzģenerators pareizi uzpildīts, un jāaiztaisa

visas gāzģenerātora lūkas.

2. Jāattaisa gaisa, bet jāaiztaisa gāzes vārstulis.

3. Jāiedarbina dīzeļmotors, pagriežot gāzeļļas spiedejsukņa sviru

~I ueselbetrieb" stāvoklī.
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4. Pec motora iedarbināšanas jāatver gāzes vārstulis, ļaujot mo-

toram darboties ar vidēju apgriezienu skaitu.

5. Jāpaņem ejļa iemērcēta lupata vai īpašs deglis, jāaizdedzina, jā-

atver aizdedzināmā cauruma vāciņš un jāaizdedzina ogles liesmas kārbā.

6. Pēc dažām minūtēm lēnām jāpārvieto spiedējsūkņa svira „Gasbe-

trieb" stāvoklī. Ja motora apgriezienu skaits samazinās un motors taisās

apstāties, svira uz kādu laiku jāpārvieto atpakaļ „Dieselbetrieb" stāvoklī.

7. Ja pēc 5 minūtēm motora strādāšana neapmierina, spiedējsūkņa

sviru pārvietojot „Gasbetrieb" stāvoklī, jāatver augšējā pildāmlūka un ar

koka mietu jāmēģina malka nogrūst lejā. Ja arī pēc tam stāvoklis neuz-

labojas, tad 10—20 reižu jāpakustina gāzģenerātora ārdi.

c) Spēkrata vadīšana.

Spēkratu vadot, jāievēro visi jau iepriekš aprakstītie noteikumi. Bez

tam „Kl6ckner-Deutz" iekārtām parasti vēl ir manometrs, kas rāda

paretinājumu gāzes vados. Paretinājums atkarīgs no gāzģenerātora no-

slogojuma, pelnu daudzuma liesmas kārbā, kā arī no tīrāmās iekārtas

stāvokļa. Caurmērā paretinājums sasniedz 500—1200 mm no ūdens

staba. Tiklīdz paretinājums palielinās pāri minētajai robežai, tas norāda,

vai nu uz liesmu kārbas aizsprostojumu ar pelniem, vai arī tīrāmās

iekārtas aizsērējumu.

Straujas parctinajuma svārstības liecina, ka ūdens atdalītajā sakrā-

jies pārāk liels ūdens daudzums.

Lai atvieglotu spēkratu vadīšanu, „Klockncr-Deutz'* iekārtā

mēdz iebūvēt arī gāzes termometru, pēc kura var spriest par pārgāzē-

šanas procesa norisi. Ja temperātūra pēkšņi ceļas, tad tas norāda, ka

gāzģenerātorā aizķērušies malka un radies tukšums. Gāzes temperātūra

sevišķi pieaug tad, ja gāzģenerātora apakšējā dala nav blīva un papildu

gaiss iekļūst, piem., pa tīrāmām lūkām un taml. Temperātūra ceļas arī

tad, ja degviela nav laikus papildināta un sadedzināta zem atļautā aug-

stuma. Tiklīdz spēkratu vadītājs pamana, ka gāzes temperātūra pieaug,

tam nekavējoties jākonstatē un jānovērš apstākļi, kas ietekmē temperā-

tūras celšanos; citādi ne tikai samazinās motora jauda', bet var rasties

arī lieli bojājumi gāzģenerātorā.

Kā jau aizrādīts, vārīgākā „Kl6ckner-Deutz" gāzģenerātora

vieta ir gaisa sprausla, tādēļ ir iespējams arī gāzģenerātora darbības

laikā to novērot pa īpaši iekārtotu skatlodziņu. Tas sevišķi svarīgi no

jauna iepildot sausas ogles, kas attīsta augstu temperātūru. Gaisa spraus-

ias kvēle drīkst būt tikai tumši sarkana. Ja gaisa sprausla sakarst līdz

gaiši sarkanai kvēlei, motors nekavējoties dažas minūtes jāizslēdz, tādē-

jādi kādu laiku pārtraucot āra gaisa pievadīšanu. Braucot, sevišķi īsu
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pieturu laikā, ik reizes jāpārbauda, vai iekārta ir pilnīgi blīva. Ja, motoru

izslēdzot, no iekārtas savienojumu vietām, vākiem un taml. spiežas ārā

gāzes, tad attiecīgās vietas ir neblīvas, un konstatētie neblīvumi nekavē-

joties jānovērš; citādi var rasties iekšējie sprādzieni, gāzģenerātora pār-

karsēšana v. t. t.

Ik pec nobrauktiem 80—100 km ieteicams vairākas reizes pakustināt

ārdus, atbrīvojot liesmas kārbu no pelniem.

d) Gāzģenerātora iekārtas tīrīšana.

1. Tīrīšanas darbi ik dienas.

Katru dienu pirms gāzģenerātora iekurināšanas vairākas reizes jā-

pakustina ārdi un pēc tam jāiztīra pelnu telpa. Tad jāpārbauda degviela

gāzģenerātora tvertnē un, ja vajadzīgs, jāpapildina. Degvielas papildinā-

šana iepriekšējā vakarā nav pieļaujama. Dienas braucienu beidzot, jāiz-

tīra centrbēdzes atputekļotājs, smalkais tīrītājs un ar ūdens strūklu jāiz-

skalo gāzu dzesētājs un ūdens atdalītājs. Ūdens no ūdens atdalītāja jāiz-

laiž arī brauciena laikā — atkarā no malkas mitruma.

2. Tīrīšanas darbi ik nedēļas.

Darba nedēļas beigās ieteicams pamatīgāk iekārtu tīrīt. Pelnu telpa,

kā arī visi tīrītāji un dzesētāji, jāiztīra pamatīgāk nekā parasts, sevišķu

vērību piegriežot smalkajam tīrītājam. Rūpīgi jāpārbauda visas gāzģe-

nerātora un cauruļu savienojumu blīves, ieliekot jaunas bojāto vietā.

Jāpārbauda arī visi skrūvju savienojumi, it sevišķi savienojums 'starp

gāzģenerātora apakšējo un augšējo dalu.

3. Tīrīšanas darbi ik mēnesi.

Reizi mēnesī resp. katru 4. nedēlu gāzģenerātorš pilnīgi jāiztukšo,

pamatīgi jāiztīra un rūpīgi jāpārbauda. Ja nedegamajā izoderējumā ma-

nāmas plaisas, tad tās jāizlabo, vajadzības gadījumā atjaunojot atse-

višķās izoderējumā daļas vai pat visu izoderējumu. Jāpārbauda arī gaisa

sprauslas stāvoklis un jānoblīvē ārdu grozāmā mechanisma svira.

Visi tīrītāji jāpārbauda un jāiztīra. Bieži atsevišķu tīrītāju dibenā

sakrājas darvas produkti, ko grūti iztīrīt. Tādā gadījumā tīrītāji jāsa-

silda, līdz darva izkūst. leteicams apmainīt smalkā tīrītāja filtrējamo

materiālu.

Gāzu caurules no ārpuses viegli jāapdauza un jāizskalo, piegriežot

sevišķu vērību līkumiem un sašaurinājumiem. Jāiztīra gāzjaucis un mo-

tora iesūcamā caurule.

e) Traucējumi „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātora iekārtas dar-

bībā, to pazīmes un novēršana.

1. Gāzģenerātoru grūti iekurināt.

a) Nepiemērots deglis. Jālieto labs, no azbesta auklas pa-
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gatavots deglis, kas labi saeļļots veca eļļa; noder arī veca eļļa sacļļoti

pakulu vīšķi. Nedrīkst lietot benzīnu, benzolu un taml.

b) Koka ogles nav iepildītas līdz. vajadzīgam

augstumam. Jāatver pildāmlūka un jāļauj gāzģenerātora saturam

kādu laiku degt uz augšu.

2. Noteiktā laikā nerodas degt spējīga gāze.

a) Liesmu kārba piepildīta ar pelniem, kas trau-

cē gāzes izplūdi. Liesmas kārba jāiztīra, kustinot ārdus.

b) lekārta nav blīva. lekārta jāpārbauda un jānoblīvē.

c) Ar ūdeni pārpildīts ūdens atdalītājs. Ūdens jāiz-

laiž.

3. Gāzģenerātora atskan sprādzieni, pie kam

pildāmlūka atlec vaļā.

a) Pildāmlūka neb 11 va. Ta jānoblīvē, apziežot blīves mate-

riālu ar grafīta un eļļas sajaukumu resp. apmainot blīvi.

b) Metina juma vietas gāzģenerātora augšdaļā

neblīvas. Tās jāpārbauda un jāizlabo.

4. Gāzģenerātors neražo pietiekamu gāzes dau-

dzumu.

a) Degviela par daudz izdedzināta. Degviela laikus

jāpiepilda.

b) Radušies tukšumi degtuvē. Jāatver pildāmlūka un

degviela jānogrūž lejā.
,

c) Mitra malka. Jālieto malka, kurā mitruma līdz 25%.

d) Pārāk rupja malka. Nedrīkst lietot par 8 cm X 25 cm'2

lielākus malkas gabalus.

c) Liesmas kārba piepildīta ar pelniem un smal-

kumiem. Jākustina ārdi un jāiztīra pelnu telpa.

f) Neblīvas liesmas un pelnu telļpas durtiņas.

Durtiņas jānoblīvē ar grafīta vai azbesta blīvi.

5. Gāzģenerātors pārkarst un atsevišķas vie-

tās kvēlo.

a) Neb līvumi savienojumu vietās vai gāzģene-

rātora apakšējā daļā. Visas saviem vietas, lūkas un durtiņas

jāpārbauda un jānoblīvē.

b) Sakrājušies pelni liesmas kārbā. Jāpakustina

ārdi un jāiztīra pelnu telpa un liesmas kārba. leteicams gāzģenerātoru

no jauna piepildīt un pamatīgi iztīrīt.
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c) Pārak rupjas koka ogles degšanas un redukci-

jas josla. Jālieto koka ogles tikai lazdu riekstu lielumā.

d) Bojāts nedegamais izoderejums. Izoderejums jā-

pārbauda, jāizlabo, vai jāatjauno.

c) Bojāta gaisa pievadāma sprausla. Sprausla jāpār-

bauda un, ja nepieciešams, jāapmaina.

7b. „KLÖCKNER-DEUTZ" MALKAS GĀZĢENERĀTORS SPECIĀLI

TRAKTORIEM.

Šī iekārta izveidota ilggadēju pētījumu un eksperimentu rezultātā

tin paredzēta speciāli gāzģenerātoru gāzei būvētajiem „Deutz" 25 PS

traktoriem. 54. zīm. parādīta gāzģenerātora iekārtas schēma, bet 55. zīm.

redzams „Deutz" traktors ar iebūvētu malkas gāzģenerātoru. Šī iekārta

ir loti interesanta un oriģināla, tādēļ apskatīsim to tuvāk.

a) Gāzģenerātors.

Gāzģenerātorš uzbūves zinā nedaudz atgādina „Imbert" gāzģenerā-

toru. Atšķirībā no iepriekš aprakstītās „Deutz" iekārtas šim gāzģene-

rātoram nav centrālās gaisa pievadāmās iekārtas, bet gaisu pievada pa

pretsitiena vārstuli (c); tālāk gaiss sadalās pa 12 gaisa sprauslām, kas

novietotas degtuves aplocē un iet caur nedegamo iemūrējumu.

Virs pretsitiena vārstuļa atrodas noslēdzams aizdedzināmais cau-

rums (b) gāzģenerātora iekurināšanai. Zem nedegama izoderējumā at-

54. zīm. „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātors traktoriem, a — gāzģenerātors, b —

aizdedzināmais caurums, c — pretsitiena vārstulis, d — pelnu telpas durtiņas, e —

svira, f — ūdens tvertne, g — lūka, h —
centrbēdzes atputekļotājs, i

— pildāmlūka,

k — dzesētājs, l — smalkais tīrītājs, m — gāzjaucis, n — gaisa vārsts, o — gaisa

filtrs, p — gāzes vārsts, s — inžektors, t — papildu gaisa ieplūdes rēgulējamais aiz-

bīdnis, u — rezerves degvielas tvertnes.
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rodas liesmas kārba (b), bet zem tās grozāmie ārdi (d). Pelnu telpas tīrī-

šanai iekārtotas durtiņas (c). Pārgāzēšanas process arī šeit norisinās

pēc lejupdedzes principa. Gāzes izplūst pa liesmas kārbas vertikālajiem

izgriezumiem un plūst augšup, pa ceļam apsildot gaisa pievadāmo kārbu

(f) un sausās destillācijas telpu. Ūdens atdalīšana no sausās destillācijas

telpas šeit nenotiek, jo malku pirms iepildīšanas gāzģenerātorā žāvē

speciālā iekārtā.

55. zīm. „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātora traktors

b) Tīrītāji un dzesētājs.

Gāze no gāzģenerātora plūst ar centrbēdzes atputeklotāju (h). Tas

šeit novietots horizontāli, bet tā darbība principā neatšķiras no agrāk ap-

skatītām konstrukcijām. Līdzaizrautie mechaniskie piemaisījumi iekļūst

telpā, kuras tīrīšanai ierīkota lūka (g). Gāzes plūst tālāk uz dzesētāju,
ūdens atdalītāju un smalko tīrītāju. Šo dalu konstrukcija principā neat-

šķiras no iepriekš apskatītām. No smalkā tīrītāja gāze plūst uz gāz-
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56. zīm. 25 PS sūcamgāzes motors.

jauci. Gāzjauča konstrukcijā duras acīs tas, ka gāzes un gaisa pievadī-

šanas virzieni pretēji. Tas palielina gāzjauča caurplūdes pretestību, bet

toties garantē labu gāzes sajaukšanos ar gaisu. Motoru darbinot ar šķid-

ro degvielu, gāzes no izpūšamās caurules var plūst divējādi. Aizverot

vārstuli (i), bet atverot vārstuli (k) un (c), motorā sadegušās gāzes plūst

gar inžektoru (m). Šā iemesla dēļ motors strādājot pastiprinātā kārtā sūc

gaisu caur gāzģenerātora iekārtu, un tā kļūst lieks īpašs ventilātors. Kad

gāzģenerātors iekurināts un ražo motora dzīšanai vajadzīgo gāzi, izslēdz

šķidrās degvielas karburatoru (sk. 56. zīm.), aizver vārstuli (c) un (k),
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bet atver vārstuli (i). Motoru darbina gāzes un gaisa maisījums, bet sa-

degušās gāzes caur vārstuli (i) plūst uz degvielas žāvējamo iekārtu. Žā-

vējamā iekārta pastāv no divām cilindrveida kastēm, kurās ievietotas

degvielas tvertnes. Degvielas tvertnēm jābūt piepildītām ar sagatavotu

malku. Tvertnes izveidotas tā, ka karstās sadegušās gāzes plūst caur

iepildītajiem malkas klucīšiem. Sadegušo gāzu temperātūra ir pārāk

augsta, tā ka varētu sākties degvielas sausā destillācija jau žāvējamā

iekārtā, līdz ar ko degviela varētu aizdegties. Lai gāzu temperātūru pa-

zeminātu, caur īpašu inžektora ierīci (n) sadegušajām gāzēm piejauc

svaigu gaisu. Šāda ierīce zināmā mērā aizstāj arī trokšņa slāpētāju. Kā

redzams, arī šo „Deutz" gāzģenerātoru var iekurināt tikai pēc tam, kad

motors iedarbināts ar šķidro degvielu.

Apskatītās gāzģenerātora iekārtas kopšana, apkalpošana un tīrīšana

ir tāda pati kā citiem malkas gāzģenerātoriem. Arī traucējumi un to no-

vēršana ir līdzīgi. īpašas žāvējamās iekārtas dēl iespējams izlietot malku,

kurā mitruma līdz 35%.

8. „OSTMARK" (GUSTLOFF) MALKAS GĀZĢENERĀTORS.

„Gustloff" gāzģenerātora iekārta principā lielā mērā atšķiras no

iepriekš aprakstītajām malkas gāzģenerātoru iekārtām. Šī iekārta kon-

struēta tā, lai būtu iespējama mīkstas koksnes (priežu un egļu dēlu at-

griezumu) pārgāzēšana, bet līdz ar to nebūtu vajadzīga koka ogļu papil-

dināšana un rēgulāra apmaina. lekārta noder arī kūdras pārgāzēšanai.

a) Gāzģenerātors.

Ari „Gustloff" malkas gāzģenerators pieder pie lejupdedzes

gāzģenerātoru tipa. Gāzģenerātora griezums parādīts 57. zīm.

Gāzģenerātora degtuve un gaisa pievadāmā iekārta izveidota, ievē-

rojot visus apstākļus, kas varētu kaut kādi ietekmēt gāzes rašanos un

sastāvu. Pārgāzēšanas procesu iztirzājot, tika uzsvērts, ka ogleklskābā

gāze (CO2) reducējas par tvanu (CO) vienīgi tad, ja redukcijas joslas

temperātūra ir virs 700° C; ūdens tvaika sašķelšanai nepieciešama vēl

augstāka temperātūra. Bez tam ir svarīgs arī laika ilgums, kurā notiek

ogleklskābās gāzes resp. tvaika saskaršanās ar sakarsēto oglekli. Deg-

tuve atrodas gāzģenerātora apakšējā daļā, kur tā ir brīvi uzlikta uz īpa-

šiem atbalstiem. Tā izgatavota no nedegama skārda un savas konstruk-

cijas dēl nebojājas, strauji temperātūrai mainoties vai nevienmērīgi sa-

karstot.

Degtuve parādīta atsevišķi 58. un 59. zīm.; jāpaskaidro gan, ka šīs

degtuves konstruktīvais izveidojums mazliet citādāks nekā 57. zīm. parā-

dītam gāzģenerātoram. Kā redzams, degtuves augšējā daļā izveidotas
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57. zīm. „Gustloff" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. a — gāzģenerātora vāks,

b — skatlūka, c — savienojuma gredzens, d — pretsitiena vārstulis, e — gaisa spraus-

las, f — degtuve, g — ārdi, h — degtuves sienas, i
—

skārda plātnīte, k — pelnu tel-

pas durtiņas, l — aizdedzināmā caurule, m — aizdedzin. caurules atbalsts, n — lūka.

o — kārbas tīrītājs, p — dzesētājs, q — ūdens nolaižamais pagrieznis, r — smalkais

tīrītājs, s — lūkas, t — ūdens atdalītājs, u — gāzes vārsts, v — gaisa vārsts, w —

ventilātora vārsts, x — ventilātora izpūšamā caurule.

divas caurules, kas savienotas ar gāzģenerātora pretsitiena vārstuļiem

(d) (sk. 57. zīm.). Gaiss ieplūst pa pretsitiena vārstuļiem un nokļūst deg-

tuves starpsienu izveidotajā telpā. Šeit gaiss vispirms dodas lejup, plūst

gar degtuves dibenu un dodas tad uz gaisa sprauslām. 24 gaisa sprauslas

novietotas simmetriski pa aploci degtuves augšdaļā. Pārgāzēšanas pro-

cesa laikā degtuvē stipri sakarst, un arī tikko iesūktais gaiss sasilst līdz

apm. 400° C, nejaudams arī degtuves materiālam pārmērīgi sakarst.

Virs gaisa sprauslām degtuvē izveidota konveidīgi. Šis kons uztver

gāzģenerātora degvielas pildījuma svaru un tādā kārtā neļauj degvielas

smagumam iedarboties tieši uz ogļu slāni degtuves sašaurinājumā, ogles

tur sasmalcinot. Degtuves sašaurinājumu veido īpašs ieliktnis, kam

apkārt iepildīts izolējamais materiāls (pelni, ogļu smalkumi). Izolējamais

materiāls ir tikai siltuma uztvērējs, un gāzes caur to neplūst. Šāda izvei-

dojuma dēl degtuves temperātūra arī dažādos gāzģenerātora noslogo-

jumos maz mainās. Izolējamais materiāls uzņem siltumu lielos gāzģene-
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rātora noslogojumos un tādējādi pasargā degtuves materiālu no sadeg-

šanas. Ja, turpretim, ir maza slodze, piem., motora brīvgājienā laikā,

izolējamais materiāls atdod siltumu un tā palīdz uzturēt vēlamu reduk-

cijas joslas temperātūru. Gaisa sprauslas atrodas gandrīz pie pašas ārē-

jās gāzģenerātora sienas. Līdz apm. 400° C sakarsētais gaiss izplūst pa

58. zīm.

59. zīm.

„Gustloff" gāzģenerātora degtuve

sprauslām, un tā skābeklis savienojas ar degvielas oglekli sprauslu tuvu-

mā. Šeit attīstās degšanas josla, kas vienmērīgi izplatās horizontālā vir-

zienā. Degšanas joslas temperātūra sasniedz 1200—1300° C. Gāzu plūs-

mas ātrums šeit nav liels, bet ceļš no gaisa sprauslām līdz gāzģenerātora

centram samērā garš. Tādēļ labi iespējama gāzu redukcijas reakciju no-

rise, ko veicina arī degšanas joslas samērā lielā virsa. Gāzes tālāk plūst

uz izolējamā materiāla ietveres veidoto sašaurinājumu, kas arī piepildīts
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ar oglēm. Šeit gāzu plūsmas ātrums, salīdzinot ar ātrumu degšanas joslā,

pieaug apm. 3-kārtīgi, bet temperātūra arī vēl sasniedz 900—1000 C.

Sašaurinājumā iepildītās ogles tādējādi veido redukcijas joslu, kurā re-

dukcijas reakcijām labvēlīgi apstākli.

Gaisa sprauslu novietojums, cik iespējams, tuvu pie gāzģenerātora

ārējām sienām gandrīz pilnīgi novērš tukšumu rašanos, jo tieši sienu

tuvumā degviela visātrāk izdeg un malka pastāvīgi slīd lejup. Šī iemesla

dēl var lietot arī rupjāku malku. Ļoti īpatnēja ir „Gustloff ārdu

konstrukcija. Konveidīgi izveidotie ārdi (g) brīvi ielikti degtuves sašauri-

nājumā. Tie neļauj iekrist pelnu telpā lielākiem ogļu gabaliņiem un līdz

ar to novērš degvielas zudumu. Bez tam ārdiem ir vēl svarīgāks uzde-

vums: atkarā no gāzģenerātora slodzes ar tiem rēgulē redukcijas joslas

kvēlojošās ogļu kārtas biezumu. Gāzes arvien plūst pa mazākas pretes-

tības ceļu. Ja gāzģenerātors vāji noslogots, gāze izplūst pa ārdu kona

augšējo daju, un kvēlojošo ogļu kārta kļūst plāna. Ja gāzģenerātora

slodze palielinās, tad gāzes izplūšanai nepieciešama arī pārējā ārdu

dala, un līdz ar to automātiski paplašinās un pieaug kvēlojošo ogļu

kārta.

Izplūstot caur ārdiem, gāze atsitas pret horizontālu plātnīti (i). Gāze

spiesta mainīt virzienu un plūst gar degtuves dibenu. Mainot virzienu,

no gāzes izkrīt dala līdzaizrauto pelnu, bet, plūstot gar degtuves dibenu,

gāze savu siltumu atdod dibena starptelpā plūstošajam svaigajam gai-

sam. Plātnīte (i) neļauj gāzei līdzi aizraut jau agrāk nosēdušos pelnus.

Plātnīte un ārdi savienoti kopā ar stienīti. Stienītis reizē kalpo arī ārdu

grozīšanai. Gāze no pelnu telpas plūst rupjajā tīrītājā, kas parasti same-

tināts kopā ar gāzģenerātora apakšējo, ārējo čaulu un bez sava tiešā

uzdevuma kalpo ari gāzģenerātora piestiprināšanai pie spēkrata.

Pelnu telpas tīrīšanai ierīkotas durtiņas (k).

Gāzģenerātoru iekurina ar aizdedzināmo caurulīti (1), ko pēc gāz-

ģenerātora iekurināšanas izvelk ārā. Virs pretsitiena vārstuļa atrodas

skatlūka (b), pa kuru ieber izolācijas materiālu telpā (f) un kontrolē gāz-

ģenerātora darbību.

b) Tīrāmā un dzesējamā iekārta.

„Gustloff" malkas gāzģenerātora tīrāmā un dzesējamā iekārta

pastāv no

1) rupjā tīrītāja,

2) gāzu dzesētāja,

3) smalkā tīrītāja,

4) ūdens atdalītāja.
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57. zīm. parādītas visas iekārtas sastāvdaļas un no tā labi saprotams

atsevišķu sastāvdaļu uzdevums un darbība. 60. zīm. redzams izjaukts

smalkais tīrītājs, bet 61. zīm. — „Gustloff" gāzģenerātors ar citādu

rupjo tīrītāju.

60. zīm. „Gustloff" smalkais tīrītājs.

Seit rupjais tīrītājs izveidots pēc tā paša principa kā agrāk apska-
tītie centrbēdzes atputekļotāji. Arī dzesētāju konstrukcijas dažreiz ir ci-

tādākas, kā, piem., 62. zīm. parādīts. 63. zīm. redzams „Gustloff
k>

iekārtas novietojums uz preču auto šasijas.

61. zīm. „Gustloff" gāzģenerātors ar centrbēdzes atputekļotāju.

„Gustlofi" iekārtas gazjaucis un ventilators, tāpat arī pārējās
iekārtas daļas principā neatšķiras no iepriekš apskatītām malkas gāz-

ģenerātoru iekārtām.
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62. zīm. „Gustloff" gāzu dzesētājs.

63. zīm. „Gustloff" iekārta uz preču automobiļa šasijas.

8a. „OSTMARK" (GUSTLOFF) MALKAS GĀZĢENERĀTORA

APKALPOŠANA UN KOPŠANA.

a) Degvielas iepildīšana

Pirmo reizi gāzģenerātoru piepildot ar degvielu, vispirms pa skat-

lūku (b) jāieber sausi pelni vai ogļu smalkumi telpā, ko veido degtuves

siena ar izolējamā materiāla ietveri. Pelnu kārtai jāsniedzas 2 cm zem

ietveres augšējās malas. Pēc tam jāpiepilda ar sagatavotām koka oglēm

degtuves sašaurinājums virs ārdiem un degtuves telpa 10 cm virs gaisa

sprauslām. Koka oglēm jābūt apm. 3—4 cm caurmērā un tanīs nedrīkst

atrasties putekli. Sevišķi jāraugās, lai degšanas un redukcijas joslā neno-

kļūtu koka gabaliņi, jo tad gāzģenerātorš ražotu gāzi ar darvas piejau-

kumiem. Koka ogles parasti iepilda pa augšējo pildāmlūku, bet pa skat-

lūku (b) novēro un norēgulē ogļu kārtu. Pēc tam, kad ogles iepildītas,

virs ogļu kārtas jāuzber malka. „Gustloff" gāzģenerātoros var lietot
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kuru katru malkas šķirni, pat egļu vai priežu malku vien, resp. zāģētavu

materiālu atgriezumus. Malkas gabalu lielums var būt apm. 8 cm X

36 cm
2
.

Ar labām sekmēm var izmantot malku, kuras mitrums nepār-

sniedz 25—30%. Zāģu skaidu, mizu un smalkumu pārgāzēšana nav ietei-

cama. Ar sekmēm var pārgāzēt kūdru, bet tādā gadījumā jāraugās, lai

pelnu nebūtu vairāk par 5%. Ilgstoša kūdras pārgāzēšana negātīvi

ietekmē rupjo tīrītāju un arī pašu gāzģenerātoru, jo sēra savienojums

paātrina materiāla bojāšanos.

b) Gāzģenerātora iekurināšana

Pirms gāzģenerātora iekurināšanas jāpārbauda, vai iekārtas skat-

lūkas un visi vāki ir labi noslēgti. Tad jāņem sevišķa aizdedzināmā cau-

rule, jāatskrūvē aizdedzināmā cauruma vāciņš un caurule slīpi jāiebāž

gāzģenerātorā līdz pat uz caurules atzīmētai svītrai (sk. 64. zīm.). Pēc

64. zīm. „Gustloff" gāzģeneratora iekurināšana

tam jāatver ventilātora gaisa vārstulis, jāiedarbina ventilātors un jāļauj

tam darboties ap 30 sek. Šai laikā no gāzģenerātora tiek izsūktas gāzes,
tā kā pēc tam var stāties pie aizdedzināšanas. Degoša lupata, skaidas

vai cits deglis jātur aizdedzināmās caurules galā tā, lai liesma tiktu

ierauta caurulē. Tā kā apakšējais caurules gals atrodas apm. degtuves

vidū, ogles tur sāk kvēlot, un kvēle ātri izplatās pa visu degšanas joslu.

Tiklīdz gāzģenerātorš iekurināts, aizdedzināmā caurule jāizņem un aiz-

dedzināmais caurums jāaizskrūvē. Lietojot labu retoršu ogli un sausu

malku, motora dzīšanai piemērota gāze rodas jau pēc 3—5 minūtēm,

skaitot no aizdedzināšanas brīža.

c) Motora iedarbināšana un spēkrata vadīšana.

Motoru iedarbinot un spēkratu vadot, visuma jāievēro vispārīgie no-

teikumi par rīcību ar gāzģenerātora spēkratiem. Vienīgi darbu beidzot,
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jāraugās, lai malka arvien būtu izdedzināta gandrīz līdz pašām oglēm.
Tas jāievēro, uzpildot gāzģenerātoru pēdējo reizi pirms darba beigām.

„Gustloff" iekārtas īpatnība tā, ka gāzģenerātoru nekad nevar izde-

dzināt pilnīgi tukšu līdz ārdiem. Ja šoferis aizmirsis gāzģenerātorā laikus

papildināt degvielu, izdeg ogles līdz gaisa sprauslām. Pēc tam strauji

zūd motora jauda, līdz beidzot tas apstājas, jo degšanas joslā pietrūcis

degvielas. Šādējādi tiek novērsti iespējamie gāzģenerātora degtuves

bojājumi. Tomēr nekādā ziņā nav ieteicams izdedzināt pildījumu tik tālu,

jo tad rodas traucējumi pārgāzēšanas procesā ogļu trūkuma dēļ. Ja to-

mēr neuzmanīgas rīcības dēl ogles degtuves augšdaļā izdedzinātas, tad

vispirms ogļu kārta jāpapildina un tikai pēc tam jāuzber malka. Normāli

ogļu kārta tekoši nav jāpapildina.

Tukšumi rodas „Gustloif" gāzģenerātoros vierfļgi tad, ja motors

ilgi strādā, spēkratam stāvot vai ilgāku laiku braucot pa pilnīgi līdzenu

ceļu. Tādos gadījumos pēkšņi pietrūkst gāzes, motors neattīsta jaudu un

„šauj". Lai tukšumu likvidētu, jāatver gāzģenerātora pildāmlūka un ar

mietu malka jānogrūž lejā. Nedrīkst malku, bet sevišķi ogles pārliecīgi

sablīvēt. Ogļu kārta nedrīkst būt pārāk blīva, citādi pieaug gāzģenerā-

tora pretestība, kas atkal ietekmē jaudu.

d) Gāzģenerātora iekārtas tīrīšana.

1. Tīrīšanas darbi ik dienas.

Ik dienas pirms gāzģenerātora iekurināšanas jāpārbauda un jāiztīra

pelnu telpa, iepriekš kustinot ārdus. Tikai pēc tam jāpapildina degviela

un gāzģenerātorš jāiekurina. Darbu beidzot, ieteicams tūlīt pēc motora

apturēšanas attaisīt pelnu durtiņas un gāzģenerātora sānu skatlūku. Tā

kā velkme dabiska, tad gāzģenerātora pildījums sāk degt augšup, un

tādā kārtā izdeg tie darvas atdalījumi, kas sakrājas uz gāzģenerātora

iekšējās sienas un kam sacietējot tiek traucēta normāla pildījuma

slīdēšana lejup. Līdz ar to uzlabojas arī ogļu kārta. Degšanai augšup

jāturpinās 2—3 minūtes. Pēc tam blīvi jāaizver visas lūkas un durtiņas,

kā arī gāzes un gaisa vārsts. Ik dienas — kamēr iekārta ir vēl silta —

jāizlaiž kondensējies ūdens no dzesētāja, ūdens atdalītāja un rupjā tī-

rītāja.

2. Tīrīšanas darbi ik nedēļas.

Darba nedējas beigās jātīra pamatīgi visa iekārta. lepriekšējā dienā

gāzģenerātora pildījums jāizlieto gandrīz līdz pašām gaisa sprauslām,

bet darvas nosēdumi jāaizdedzina rūpīgāk nekā katru dienu, ļaujot deg-

vielai degt augšup. Nākošajā dienā gāzģenerātora pelnu telpa rūpīgi jā-

iztīra un jāizvelk ārdi. Ārdus un platīti zem tiem satur kopā vertikāla

bulta, kuras bajonetes savienojumu atvienojot, var izjaukt un pa pelnu
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durtiņām izcelt kā ārdus, tā arī platīti. Jāraugās, lai šīs operācijas laikā

neizbirtu pārāk daudz ogļu. Ja tas noticis, ogles jāpapildina.

Ārdi rūpīgi jāiztīra, jāpārbauda, bet pēc tam jānovieto atkal savā

vietā. Parasti virs ārdiem sakrājas nedegamas vielas: izdedži, akmentiņi,

pelnu sakausējumi, ko jāmēģina uzmanīgi izgrābt. Visi tīrītāji un dzesē-

tājs rūpīgi jāizskalo ar ūdens strūklu. Smalkā tīrītāja posmi jāizņem un

jānokrata sakrājušies putekli, bet tīrītāja čaulas jāizskalo ar ūdeni.

3. Tīrīšanas darbi ik mēnesi.

Reizi mēnesī gāzģenerātorš pilnīgi jāiztukšo, ogles jāizsijā un jāat-

dala vēl lietojamās no pārāk sadegušajām un sīkajām oglēm. Jāizgrābj

izolējamais materiāls un jāpārbauda tā ietvere. leteicams izņemt degtuvi

un to sīki pārbaudīt, izlabojot bojājumus, ja tie būtu konstatējami. Pēc

tam kad gāzģenerātorš iztīrīts, no jauna jāiepilda izolējamais materiāls

un jāieber jauna koka ogļu kārta, pirmām kārtām izmantojot izgrābtās,

bet derīgās ogles. Rupjais tīrītājs, dzesētājs un ūdens atdalītājs jāiztīra

kā parasti, bet rūpīgāk jāiztīra smalkais tīrītājs. Smalkā tīrītāja posmi

jāizņem un jāapmaina to pildījums (šim nolūkam vislabāk noder stikla

vate, bet loti labi to var aizstāt arī ar iepakojuma skaidām). Bez tam

reizi mēnesī rūpīgi jāiztīra caurules, ventilātors, gāzjaucis un motora

iesūcamā caurule. „Gustloff" gāzģenerātora iekārtas darbības traucējumi

ir līdzīgi iepriekš aplūkoto gāzģenerātoru traucējumiem.

9. "ZEUCH" MALKAS GĀZĢENERĀTORS.

Kā „Gustloff", tā arī „Zeucli" gāzģenerātorš konstruēts mīksto koka

šķirņu un kūdras pārgāzēšanai, pie kam iespējams pārgāzēt arī brūnogļu

briketus. Pats par sevi saprotams, ka tanī ir iespējams pārgāzēt arī

cietās koksnes šķirnes.

a) Gāzģenerātors.

Gāzģenerātorš pieder pie lejupdedzes gāzģenerātoru tipa. Gāzģene-

rātora iekārtas schēma parādīta 65. zīmējumā, bet 66. zīmējumā redzams

gāzģenerātora griezums, kā arī iekārtas iebūvē smagajā automobilī.

Gāzģenerātora konstrukcija un darbība skaidri saprotama no zīmējuma,

tāpēc šeit sīkāk aplūkosim vienīgi gāzģenerātora konstruktīvās īpatnības.

No zīmējuma redzams, ka parasto degtuves sašaurinājumu šeit vei-

do plakans tērauda gredzens, kas brīvi uzlikts uz gāzģenerātora iekšē-

jās daļas atbalsta. Vienīgi šaurākajā daļā pie pamata gredzena piestip-

rināts otrs, mazāks gredzens, kas pagatavots no nedegama tērauda. Abi

gredzeni sadala degtuvi divās daļās. Virs gredzeniem pa daudzām gaisa

sprauslām pieplūst gaisa kamerā iepriekš sasildītais gaiss, un šeit veido-



65.

zīm.

"Zeuch"

malkas

gāzģenerātora
iekārtas

schēma.
1—gāzģen.

vāks.
2—kloķis

vāka

noslēgš.,
3

—
gāzģenerā-

tors,
4

—
skatlūka,

5

—
ūdens

uzkrājējs,
6—pretsitiena

vārstulis,
7—gaisa

kamera,
8

—
gaisa

sprauslas,
9

—
sašau-

rinājuma
plate,

10

—
ārdi,

11

—svira

ārdu

kustināš.,
12—ārdu

tīrītājs,
13—ūdens

nolaižamā
ierīce,

14

—
aizdedzin.

caurums,
15

—
liesmas

telpas

durtiņas.
16—pelnu

telpas

durtiņas,
17—plēšveida

savienojums,
18

—
rupjais

tīrītājs.

19

—
skalojamais

pagrieznis,
20

—gāzes

dzesētājs,
21—ūdens

nolaižamā
ierīce,
22—

ūdens

nolaižamā
ierīce,
23

—
smalkais

tīrītājs,
24.

—
stikla

vate,

25—maisījuma

droselvārsts,
26—gāzes

vārsts,
27

—
gaisa

vārsts,
28

—
gaisa

filtrs,
29

—ventilātora
vārsts,
30—

ventilātors.
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jas degšanas josla. Lai gan šai josla notiek loti intensīva gaisa skā-

bekļa savienošanas ar oglekli, tomēr ogles šeit vel izturīgas diezgan, lai

varētu izturēt visa degvielas pildījuma svaru. Ogles zem gredzeniem ir

smalkākas un trauslākas, bet tai degvielas spiediens vairs nav jāiztur, jo

to tver degtuves sašaurinājuma gredzens. Tādēļ ogles šeit nav saspies-

66. zīm. "Zeuch" gāzģenerātora griezums.

tas, bet irdena masa gul uz grozāmiem ārdiem, badās konstrukcijas ik-ļ

kā degšanas, tā redukcijas joslas izveidošanos netraucē degtuves sienas,

bet abas joslas pašas veidojas atkarībā no gāzģeneratora noslogošauas

apstākļiem. Degtuves sienas pārliecīgi nesakarst, jo augstākas tempera-

tūras joslas un degtuves metalla starpā arvien atrodas ogļu kārta, kas pa-

sargā degtuves materiālu no sadegšanas. Kā redzams no zīmējuma, re-

dukcijas josla šeit ir gara, un to vēl pagarina ogļu kārta, kas uzbērta uz

ārdiem un aprjeiu degtuves apakšējo malu arī no ārpuses. Gāzes plūst

cauri ārdiem uz pelnu telpu, bet no turienes -- uz gāzu nosūcamo cau-

ruli. Ša apstākļa deļ lieka regulāra ogļu papildināšana virs ārdiem, kas

nepieciešama citu sistēmu (pieņi, ~lmbert") gāzģeneratoriem. Degtuves

izveidojuma dēl iespējams pārgāzēt ar darvu produktiem un mitrumu

bagātās degvielas. „Zeuclr iekārta arī kondensējies degvielas ūdens tiek

atdalīts pa daļai paša gāzģenerātorā. neļaujot liekam mitrumam no-

kļūt līdz degšanas joslai. Kondensētā ūdens atdalīšanai virs gaisa pie-
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vadāmas kārbas izveidota gredzenveidiga telpa ar kondensētā ūdens no-

laižamo ierīci.

h) Tīrāmā un dzesējamā iekārta.

„Zeuch" tīrāmā un dzesējama iekārta principa neatšķiras no iepriek-

šējām. 67. un 68. zīm. parādīta ~Zeuch" tīrītāja un dzesētāja iebūvē sma-

gajā automobilī. Izlietojot kā degvielu kūdru, arī šai gadi jumā jāpatur

67. zīm."Zeuch" iekārta uz automobiļa šasijas.

prūtū, ka kiidrū ir sērs un no tās rodas daudz pelnu. Ja ~Zeueh" ārdu un

degtuves konstrukcijas dēl samērā droši var pārgāzēt arī tādas degvie-

las, kuru pelnu procents ir liels, tad, pārgāzējot kūdru ar lielu sēra pro-

centu, drīz vien rodas bojājumi tīrītājos. Šā apstākļa dēl ieteicams pirms

parastā „Zcuch" rupjā tīrītāja iebūvēt tādu šķērssienu tīrītāju, kāds ir

pieņi, krievu gāzģeneratoru iekārtam, vai ari līdzīgu. Ja gāzģeneratora

gāzē atrodas arī sēra savienojumi, tad, saskaroties ar tīrītāja šķērssienu

lielo virsu, sēra savienojumi pirmām kārtām iedarbojas uz šķērssienu

materiālu un to saēd. Turpretim nākošajos tīrītājos gāze ieplūst, no sēra

savienojumiem gandrīz pilnīgi atbrīvota. Šādējādi rīkojoties šķērssienu

komplekts pēc 2—3 mēnešiem jāapmaina, bet toties pārējās iekārtas

daļas veselas. Līdzīgi jārīkojas, ja kūdras vietā pārgāzē brūnogles. Sacī-

tais attiecas ne tikai uz „Zcuch" gāzģenerātoru, bet arī uz jebkura tipa

DrSzfrp.nerStnri] knr-ī nilnfrri vai n;i dala! nārirāzē sērturīeas degvielas.
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„Zeuch" gāzģeneratora apkalpošana, tīrīšana, kopšana, traucējumu

cēlouu noskaidrošana un novēršana ir līdzīga pārejam gāzģeneratoru

iekārtām.

68. zīm. "Zeuch" tīrītājs griezumā

10. "SVEDLUND" MALKAS GĀZĢENERĀTORA IEKĀRTA.

Nobeidzot pārskatu par malkas gāzģeneratoriem. īsuma aplūkosim

/\iedru gāzģeneratoru vecāka un panākumiem bagāta konstruktora m/

Svedlunda iekārtu, kas konstruēta smagajiem automobiļiem un trakto-

riem. Šeit neiztirzāsim katru iekārtas sastāvdaļu, bet gan atzīmēsim

svarīgu, principiālu jauninājumu tīrītāja konstrukcija.

69. zīm. parādīta ~Svedlund" iekārtas schēma. No gāzģeneratora (1)

gāze plūst vispirms uz centrbēdzes atputeklotāju (2), pēc tam uz ūdens

atdalītāju (3) un dzesētāju (4), bet tālāk uz smalko tīrītāju (5).

„Imbcrt", „Bolinder44

,
„Hessclmamr' un citās līdzīgās iekārtās gāze

no smalkā tīrītāja plūst tieši uz gāzjauci un motoru, bet smalkā tīrītāja

gāzē tomēr vēl ir ūdens tvaiks, putekļi un pat darvas atdalījumi. Tādēļ

motora mūžs, lietojot gāzģeneratora gāzi. ir krietni īsāks neka normāli

bet, ja malka mitrāka, cilindra darba telpa iekļūst ūdens tvaiks. Lai no-

vērstu šādas nevēlamas parādības, inž. Svedlunds savā iekārtā leveda

papildu tīrītāju (7), kur gāzei jāiziet drēbes kārtai cauri. „Svedlund"

drēbes filtrs parādīts 70. zīm. Oāze ieplūst pa cauruli (1) un cauri platīto
(2) nonāk teh>9 (4). Šeit rha&i ietvert' atnufas M?v»c drēbe* filtra (3)



caur kuru gāzei jāiziet, lai iekļūtu telpā (7), bet no šejienes talak motora.

Saprotams drēbju filtru darbība apmierina vienīgi tad, ja gāze nav mitra.

Tādēļ pirms iekļūšanas drēbes filtra gāze ieplūst telpā (0), ko apsilda

69. zīm. "Svedlund" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors. 2 —

centrbēdzes atputekļotājs, 3 — ūdens atdalītājs. 4 — gāzu dzesētājs. 5 — smalkais

tīrītājs. 6 — gāzes žāvētājs. 7 — drēbes tīrītājs. 8
— gāzjaucis. 9 un 10 — izpūšamā

caurule,11— trokšņu slāpētājs.

70. zīm. "Svedlund" drēbes filtrs. 1 — gāzes ieplūde, 2 — apakšējā saturamā plate,

3 — drēbes filtrs. 4 — ārējā čaula. 5 — caurumotā skārda cilindrs. 6 — filtra vāks.

7 — gāzes izplūde.

119



71. zīm. "Svedlund" gāzģenerātora iekārta iebūvēta smagajā automobilī.

motoru sadegušo gāzu izpūšamū caurule. Šeit gāzes izžūst un tikai tad

plūst uz drēbes filtru.

Drēbes filtrs aiztur pēdējos mcehaniskos piemaisījumus, un gāze
nonāk motorā jau pilnīgi tīra. Šai konstrukcijui ir urī savas negatīvas

īpašības. Salīdzinot ar „Imbcrt
4i

iekārtu, redzam, ka šeit ir iebūvēti 2 pa-

pildu tīrītāji un vēl gāzes žāvējamā iekārtu. Arī cuurules ir garas. Tas,

protams, ietekmē gāzģenerātora pretestību, kas diezgan stipri pieaug.

Bez tam arī iekārtas iebuvei ir vajadzīgs vairāk vietas, pati iebūvēšana

komplicēta un, kā redzams no 71. zīm., automobiļa izskats neglīts. Prak-

se rāda, ka drēbju filtri lietderīgi vienīgi tad, ja lieto degvielu, ko pār-

gāzējot, nerodas darvas produkti.

Lietojot kā degvielu malku, ražotajā gāzē loti bieži atrodas darvas

produkti, ja pārgāzēšanas process kaut kādu iemeslu dēl nenorisinās

pilnīgi pareizi (piem. degtuves plīsumu, šofera neuzmanības dēl). Ja drē-

bes filtrs piesūcas ar darvu, tas kļūst nelietojams un bieži jāmaina. Tādēļ

šoferim jābūt sevišķi uzmanīgam.

lekārtas priekšrocība tā, ka normālos apstākļos gazc ir tiešām ļoti

tīra un līdz ar to motora mūžs garāks. Ja rodas apstākli, kas veicina dar-

vas rašanos gāzē, tad tomēr izdevīgāk apmainīt filtra drēbi nekā pieļaut

darvas iekļūšanu motora cilindros, kaut arī niecīgos daudzumos.
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72. zīm. „Wisco" koka ogļu gāzgenerātora iekārta "Müller-Hauers". 1 — gāzģenera-

tors. 2 — degvielas krātuve, 3 — gaisa pievads. 4 — liesmas telpas durtiņas, 5 — pelnu

telpas durtiņas. 6 — vārstulis, 7 — ūdens tvertne. 8 — tīrītājs, 9 — ūdens, 10 — eļļas

un petrolejas sajaukums, 11 - korķu pildījums, 12 - metalla gredzeni, 13 - ventilā-
tora vārsts, 14 - ventilātors, 15 - ventilātora izpūšamā caurule, 16 - gāzjaucis,

17 — karburātors.

III. KOKA OGĻU GĀZĢENERĀTORI SPĒKRATIEM.

Koka oglēs nav gaistošu vielu, un tādēļ tās var pārgāzēt kā lejup-

dedzes, tā arī augšupdedzes vai šķērsdedzes gāzģenerātoros. Sī iemesla

dēļ pazīstamas sevišķi daudz dažādas koka ogļu gāzgenerātoru kon-

strukcijas, no kuram apskatīsim tikai raksturīgākās.

I. „WISCO" KOKA OGĻU GĀZĢENERĀTORS.

„Wisco" koka ogļu gāz&enerātori pazīstami jau kopš 1933. gada.

Sakumā tie tika būvēti pēc „Mūllcr-Haucrt" sistēmas (sk. 72. zīm.) un

piederēja pie šķērsded/cs gāzgenerātoru tipa. Sie gāzģenerātori bija

ļoti uzmanīgi jāapkalpo, un rezultāti tomēr neapmierināja. Tagad šādus

gāzģenerātorus „Wisco" fabrika vairs nebūvē, un to vietā stājusies

jauna „Wisco" gāzģenerātora iekārta spēkratiem „Hw".

a) Gāzģenerātors.

(iāzģeiieratora attēls redzams 7.3. zīmējumā. Gāzģenerators pieder

pie augšupdedzes gāzģeneratoru tipa un pastāv no divām daļām, kas
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73. zīm. "Wisco" koka ogļu gāzģenerātors Typ Hw 2. 1 — gāzģenerātora apakš. daļa.

2 -degvielas krātuve. 3 - ūdens telpa. -4
- pārkarsējamā telpa. 5 - pelnu telpa.

6 — gaisa pievadāmais vārstulis. 8 — pārplūdes kanālis. 10 - pelnu telpas durtiņas.

13 — degtuves durtiņas. 15 — gāzes izplūde. 17 — noslēdzēja platīte, 19 — ūdens

nolaižamais pagrieznis. 20 - gāzģenerātora atbalsts, 21 — kontrolcaurums. 22 pil-

dāmlūka. 23 — noslēdzamā svira. 25 — velkmes caurule.

saskruvētas savā starpa. Gāzģeneratora augšēja dala (sk. i \. /mi.) veic

kurā redzama tās konstrukcija. Tā pastāv no skārda kārbas, kam aug-

šējā daļā dubultsieiias. Starptclpā no īpašas tvertnes pa caurulīti pietek

ūdens, kas piepilda starptelpu līdz noteiktam līmenim. Ūdens līmeni re-

gulē pludiņš. Kārbas iekšējās sienas apakšējā dala aizsargāta ar nedc-

gamu materiālu un nobeidzas ar kustināmiem ārdiem. Tie izveidoti ar

dzesējamām platītēm. Nedcgamais i/oderējunis sniedzas līdz ūdens tel-

pai. Gaiss pieplūst caur vcntilātoru un pa īpašu gaisa pievadāmo cauruli

iekļūst telpā virs ūdens līmeņa. No šejienes gaiss pa īpašu pārplūdes

cauruli nokļūst zemārdu telpā un tālāk degtuvē.

Ja gāzģenerātors piepildīts ar koka oglēm, tad, palaižot ventilatoru

un aizdedzinot ogles, sākas pārgāzēšanas process. Ventilators spiež gaisu

pa gaisa cauruli ūdens telpa, bet talak caur ārdiem gāzģenerātora deg-

tuvē. Šeit attīstās degšanas josla, un temperātūra var celties līdz 1400—

1500° C. Degtuves apakšējo dalu sargā nedegamā materiāla izoderējums.

bet virs tā degtuves metallu ūdens, kas atrodas starptclpā un metallu

atdzesē. Augstas temperatūras ietekme ūdens ātri sāk iztvaikot, un ūdens
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74. zīm. "Wisco" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors. 2 —

ventilators, 3 — pludiņš. 4 — gaisa caurule, 5 — ūdens filtrs. 6 — vēdināmā caurule.

7 — caurules vāks, 8 — centrbēdzes atputekļotājs, 9 — eļļas filtrs, 10 — ūdens sildī-

tājs, 11 — ūdens tvertne. 12 — ūdens atdalītājs, 13 — gāzjaucis, 14 — gaisa ieplūdes

regulējamais aizbīdnis, 15 — karburātors, 16 — motors.

jam ārējām dcgtuvcs sienām, stipri sasilst, sevišķi dcgtuvcs apakšējā

dala. Šādā kārtā degšanas joslā pieplūst ne tikai sasildītais gaiss, bet ari

ūdens tvaiks. Odcns tvaika piejaukšana šeit ir nepieciešama, citādi ražo-

tas gāzes siltuma vērtība būtu maza, bet degšanas joslas temperatūra

i amierīgi celtos. Ūdens tvaika ievadīšana degšanas joslā ierosina ūdens

gāzes rašanās reakciju, kas-pazemina degšanas joslas temperatūru, bet

palielina tvana un ūdeņraža procentu gāzgenerātora gāzē. Redukcijas

josla šeit atrodas tieši virs degšanas joslas, un degvielas dabiskais mit-

rums caur redukcijas joslu nesūcas. Virs redukcijas joslas izveidots sa-

šaurinājums, tā ka rodas no degvielas brīva telpa. Šeit piemetināta gāzu

nosūcamā caurule, kas novada ražoto gāzi uz tīrītājiem un tālāk uz

motoru. Kā redzams, gāzes cclš ir samērā īss, un, plūstot uz augšu, gāze

ari jau saskaras ar izžuvušu degvielu. No jauna iebērtā un mitrā degviela

atrodas gāzģeneratora augšējā daļā, kur sakrājas arī žāvēšanas joslā

radies tvaiks. Lai gāzģeneratoru iekurinātu, iedarbina ventilātoru un pa

liesmas durtiņām pielaiž uguni. Motora dzīšanai piemērota gāze rodas

s |m min. laika. IVc tam jāizslēdz vcntilātors, jāiedarbina motors, kas

arī uztur tālāko pārgāzēšaiias procesu. Motoram strādājot svaigais gaiss

plūst caur ventilātoru. Gāzu nosūcamā telpā atrodas vēl vclkmes cau-
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rtilc skurstenis, pa klipi novada gāzes uz aru, ja motors nedarbojas.

Šī caurule palīdz gāzģeneratora ilgāku laiku uzturēt degšanas procesu

arī automobiļa motora darbības pārtraukuma laika.

Gāzģeneratora tīrīšanai ierīkotas durtiņas degtuve un pelnu telpa.

Ūdens izlaišanai no ūdens telpas (piem. ziemas laikā) pierīkots ūdens

nolaižamais pagrieznis. Ūdens patēriņš šada gāzģeneratora ir ļoti liels,

tādēļ jāraugās, lai ūdens tvertne būtu arvien piepildīta. Ūdens limeua

augstums regulējams ar pludiņa stāvokli (75. /un.), un no tā pareizas

liorēgulēšanas lielā mērā atkarājas gāzes sastāvs.

75. zīm. „Wisco" koka ogļu gāzģenerātora apakšējā dala. 1 — pludiņš, 2 — gāzes

izplūde. 3 — gaisa ieplūde, 4 — pelnu telpas durtiņas, 5 — degtuves durtiņas, 6 —

kontrolpagrieznis, 7 — regulējamā skrūve, 8 — piltuve.

„Wisco H\v" gāzģenerators piemērots ne tikai ogļu, bet arī antra-

cīta pārgāzēšanai. Šim nolūkam sevišķi izturīgs izveidots degtuves iz-

oderējums. Pārgāzējot antracītu, grūtumus rada samērā lielais pelnu

daudzums un sēra procents oglēs.

b) „Wisco" koka ogļu gāzģenerātora tīrītāji un dzesētājs.

No gāzģenerātora gāze vispirms ieplūst centrbēdzes atputeklotājā.

kas būvēts pēc prof. Fcifela tipa un sīkāk aprakstīts, apskatot „Wisco"

malkas gāzģeneratora iekārtu. Pēc tam gāze plūst uz „Delbag" ellas

filtru, kura griezums redzams 74. zīm., bet attēls — 76. zīm. (iāze

ieplūst pa centrā novietotu cauruli, kuras gals nobeidzas dibena tuvumā.

Filtrā iepildīta ar petroleju sajaukta ella, kam gāze ir spiesta iziet cauri.

Plūstot uz augšu gāzei vēl jāiziet caur pinumu, kura paliek līdzaizrautās

ellas daļiņas. Gāze, atstājot „Dclbag" filtru, ir loti karsta. Lai gāzi atdzc-
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setu, to ievada ūdens tvertnes apakšējā dala, kas izveidota ka dtibultdi-

bens. Seit gāze atdziest un līdz ar to sasilda ūdeni. Tas sekmē ūdens

iztvaikošanu gāzģeneratora ūdens telpā un ziemas laika neļauj ūdens

tvertnei iesalt. Gāzes dzesēšana vēl turpinās caurulēs ceļā uz ūdens

atdalītāju. Ūdens atdalītajā konstrukcija ir tada pati ka „Wisco" malkas

Aprakstīta iekārta ražo labu un motora dzīšanai piemērotu gāzi, un

tanī ar labām sekmēm var pārgāzēt dažādas koka ogļu šķirnes, koka og-

ļu briketus, kūdras koksu un autracitu. Koka ogļu lielumam jābūt no 40 -

80 mm, bet, lietojot kūdras koksu vai antracītu, ieteicams nelietot lielā-

kus* gabaliņus par 40 mm diametrā. lekārta ir loti elastīga un ražo labu

76. zīm. "Delbag" ellas tīrītājs

gāzi arī dažādās slodzēs. lekārtas kopšana, tīrīšana un remonts ir samērā

vienkāršs, bet spēkrata darbības rādijs liels (3 t automobilis ar vienu

pildījumu nobrauc 100—120 km).

lekārtai, protams, ir arī savi trūkumi, no kuriem pirmām kārtām

ifimin tās nepiemērotība auksta klimata zemēs. Kad ārējā temperātūra

zema, rodas grūtumi ar gāzģeneratora ūdens pievadāmo iekārtu, it se-

višķi ar ūdens caurulītēm, pagriežņiem v. t. t. Dažreiz, automobilim brau-

cot, ūdens caurulēs iesalst, un, ja šoferis to laikā nepamana, var rasties

degtuves nopietni bojājumi. Lietojamai degvielai jābūt, cik iespējams,

sausai, citādi degvielas mitrums gāzģenerātora augšējā daļā iztvaiko un

piejaucas gāzēm

2. „HANSA" KOKA OGĻU GĀZĢENERĀTORS.

..Hansa" koka ogļu gāzģeneratori konstruēti smagajiem automo-

biļiem un traktoriem. Tos būvē trīs veidos, atkarā no motora jaudas.

Mazākais tips piemērots motoriem ar bO PS. nākošais - - 90 PS, bet vēl

Spēcīgākiem motoriem jāizvēlas trešais, lielākais gāzgenerātora tips.
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a) Gāzģenerātors.

Gāzģenerators pieder pie augšupdedzes gāzģeneratora tipa. Gāz-

ģeneratora iekārtas selieina paradīta 77. zīmējumā. Ka redzams, gāz-

ģeneratora forma ir četrstūraina, un tas pastāv no divām daļām. Augšēja

daļa pagatavota no tērauda skārda un veic degvielas krātuves uzdevumu.

Augšējas daļas sānos iebūvēta ūdens tvertne, caur kuru iet četras gāzu

nosūcamas caurules. Ūdens tvertne ātri un ērti izmaināma. Augšējas

77. zīm. "Hansa" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors, 2 —

rupjaistīrītājs, 3 — smalkais tīrītājs, 4 — slapjais tīrītājs. 5 — šķērssienas, 6 —

korķu pildījums, 7 — gaisa kanālis, 8 — sprauslas, G — gāzes ceļš, L — gaisa ceļš.

WS — ūdens līmenis.

daļas centrā atrodas gāzu uztvērēja piltuve, kas savienota ar gāzu nosū-

camam caurulēm, kas iet caur ūdens telpu. Gāzģeneratora augšēja daļa

saskrūvēta ar apakšējo, kur atrodas ārdi un nedegamais izoderējums.

Zem ārdiem atrodas pelnu telpa ar durtiņām pelnu telpas tīrīšanai. Gaisu

pievada zem ārdiem, pie kam gaiss pieplūst caur rupjo tīrītāju, kur tas

iepriekš sasilst. No ūdens tvertnes augšdaļas uz gaisa pievadāmo cauruli

iet tvaika vads, pa kuru plūst ūdens tvertnē attīstījies tvaiks. Motor.nu

resp. vcntilātoram darbojoties, gaiss plūst pa rupjajā tīrītājā izveidoto

eju un talak pa termiski izolētu cauruli, kur tas sajaucas ar tvaiku. (iaisa

un tvaika maisījums caur ārdiem ieplūst degtuvē, kur veidojas degšanas
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josla. Virs degšanas joslas atrodas redukcijas josla, bet nedaudz virs tās

atrodas gāzu nosūcamā caurule. Degšanas un redukcijas joslā norisinās

agrāk aprakstītās reakcijas un attīstās motora dzīšanai piemērota gāze.

Degšanas joslas temperātūra sasniedz 1400° C, un gāze, ieplūstot gāzu

nosūcamā piltuvē, ir loti karsta. Plūstot pa ūdens telpas gāzes caurulēm,

gāze atdziest, bet ūdens telpā esošais ūdens stipri sasilst un iztvaiko.

Tvaiks pa tvaika vadu nonāk gaisa pievadāmā caurulē.

b) Tīrītāju iekārta.

Kā jau minēts, no gāzģenerātora nākdama, gāze vispirms ieplūst

rupjajā tīrītājā. Tas pastāv no gareniskas metalla kārbas, kurā iekārtota

gaisa eja. Gaiss plūst pretējā virzienā gāzei, tādēļ gāze atdziest, bet

gaiss sasilst. Izplūstot no gāzes caurules un nonākot rupjā tīrītāja kārbā,

strauji samazinās gāzes ātrums, kas veicina līdzaizrauto ogļu smalkumu

izkrišanu. Rupjā tīrītāja tīrīšanai ierīkots īpašs vāks.

No rupjā tīrītāja gāze plūst uz slapjo tīrītāju, kurā atrodas veca mo-

tora eļļa. No rupjā tīrītāja gāze plūst caur īpašām sprauslām, kas novada

gāzi caur eļļas kārtu. Šeit gāze atstāj savus piemaisījumus, bet aizrauj

līdz eļļas daļiņas. Lai tās atdalītu un gāzi vēl papildus iztīrītu, gāzi ievada

vēl smalkajā tīrītājā. Tas pastāv no stūrainas metalla tvertnes, kurā

iebūvētas skārda šķērssienas, aiz kurām atrodas korķu pildījums. Gāze

plūst vispirms caur šķērssienu veidoto labirintu, bet pēc tam — caur

korķu pildījumu. Kā korķu pildījumu, tā šķērssienu komplektu var izvilkt

pa durtiņām, kuras tā konstruētas, ka var veikt arī drošības vārsta uz-

devumus.

No smalka tīrītajā gāze plūst uz motoru.

Gāzģenerātora iekurināšana ilgst apm. 10 min. Gāzģenerātoru ieku-

rina, iedarbinot elektr. ventilātoru un pa degtuves durtiņām aizdedzinot

ogles. Gaisa ceļā iebūvēts trīscelu pagrieznis. Gāzģenerātoru iekurinot,

caur to pievada tikai svaigu gaisu, noslēdzot tvaika pievadu. Gāzģenerā-

toram darbojoties, pagriezni pagriež tā, ka uz gāzģenerātoru plūst gaisa

un ūdens tvaika maisījums. Trešā stāvoklī pagrieznis gaisa pievadu pil-

nīgi noslēdz. Papildinot degvielu, motors katrā ziņā jāaptur. Reizē ar

degvielu jāpapildina arī ūdens tvertnē.

3. "KÄLLE" KOKA OGĻU GĀZĢENERĀTORS.

„Kālle" koka ogļu gāzģenerātorš konstruēts Zviedrijā galvenokārt

vieglajiem automobiļiem. Ar savu uzbūvi tas stipri atšķiras no iepriekš

apskatītām konstrukcijām. Gāzģenerātorš konstruēts tā, lai motora dzī-

šanai- derīgā gāze jau rastos vienu minūti pēc gāzģenerātora iekuri-

nāšanas.
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Gāzģeneratora iekārta (sk. 78. att.) pastāv no gāzģenerātora (1),
centrbēdzes tīrītāja (12), gāzu dzesētāja (14), drānas maisiņveida tīrītāja

(16), papildu tīrītāja (12), ventilātora (19) un cauruļu sistēmas.

78. zīm. „Källe" gāzģenerātora iekārtas schēma. 1
— degvielu krātuve, 2 — gāzģene-

rātora vāks, 3 — membrānas ierīce, 4
— gaisa ieplūde, 5

— membrānas čaula,

6 — membrāna, 7 — aizdedzināmā cauruma vāks, 8 — gaisa sprausla, 9 — režģis.

10
— gāzes caurule, 11

— caurule no atputekļotāja uz membrānas ierīci, 12 —

centrbēdzes atputekļotājs, 13 — caurulīte uz motora izpūšamo cauruli, 14 — gāzes

dzesētājs, 15 — savienojums, 16 — drēbes tīrītājs, 17 — pelnu telpa, 18 — drēbes

maisiņi, 19 — ventilātors, 20 — ventilātora vārsts, 21 — gāzjaucis, 22 — drošības

tīrītājs, 23 — caurule, 24 — gāzes droselvārsts.

a) Gāzģenerātors.

Gāzģenerātorš pagatavots no tērauda skārda. Tā apakšējā dala

sašaurināta un iekšpusē iemūrēta ar iedegamu mālu kārtu. Degvielas

papildina pa pildāmlūku (2). Gāzģenerātorš pieder pie augšupdedzes

gāzģenerātoru tipa. Gaisa pievadīšanai kalpo īpatnēja ierīce, ko apska-

tīsim tuvāk (sk. 79. attēlu). Motoram resp. ventilātoram darbojoties,

gaiss ieplūst caur liesmas uztvērēju (4) un pretsitiena vārstuli (3) ka-

merā (1), kurā atrodas elastīga metalla plātīte — membrāna (7). No še-

jienes pa cauruli (12) gaiss plūst tālāk uz gaisa sprauslu (14). Membrāna

savienota ar cauruli (12) un to var kustināt ar rokturi (9). Kameras aug-

šējā daļā atrodas aizdedzināmais caurums ar vāciņu (6). Gaisa sprausla

nav dzesējama un ved tieši sadegšanas joslā. Gaisa pievadāmo cauruli

aptver gāzu nosūcamā caurule; tādēļ no ārienes ieplūstošais gaiss stipri

sasilst, kas veicina sadegšanas procesa norisi. Lai gāzģenerātoru iekuri-

nātu, vispirms jāiepilda sasmalcinātas koka ogles (5 līdz 30 mm), jāie-

darbina ventilātors un pa aizdedzināmo caurumu jāiemet degošs sērko-

ciņš. Pēc tam ar rokturi (9) lēni jākustina membrāna, tādā kārtā padarot

gaisa plūsmu intensīvāku. Pēc 50—60 sek. rodas motora dzīšanai piemē-

rota gāze, kas ieplūst gāzu nosūcamā caurulē (10) caur režģi (13). leplū-
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79. zīm. „Källe" gāzģenerātora membrānas ierīce. 1. un 2. — membrānas čaula,

3. — drošības platīte (pretsitiena vārstulis), 4. — liesmas ķērājs, 5. — cepurīte,

6. — aizdedzināmā cauruma vāks, 7. — membrāna, 8. un 9. — membrānas darbināmais

rokturis, 10. — gāzes nosūcamā caurule, 11. — atspere, 12. gaisa sprauslas caurule,

13. — režģis, 14. — gaisa sprausla, 15. — skrūves membrānas nostiprin., 16. — aiz-

grieznis sprauslas kontrolei.

des atvērums nav konstants: tas atkarājas no paretinājuma gāzģenerā-

torā. Atkarā no motora apgriezienu skaita ieplūdes atvērumu automā-

tiski rēgulē jau minētā membrāna (7). Režģis (13) zināmā mērā-darbo-

jas kā rupjais tīrītājs un aiztur dalu līdzaizrauto ogļu dalinu. Tālāk gāze

noplūst uz centrbēdzes atputekļotāju, kur atdalās līdzaizrautās ogļu da-

ļiņas, putekļi un taml. Lai padarītu „Kālle" gāzģenerātoru, cik iespējams,

ekonomisku, tanī ir. mēģināts izmantot arī šos atdalījumus, kas citās

iekārtās iet zudumā. Ogļu daļiņas un putekļi cenšas nosēsties centrbē-

dzes atputekļotājā apakšējā konveidīgi izveidotajā daļā, (sk. 78. attēlu).
Tā kā apakšējā tīrītāja dala ar īpašu caurulīti (13) savienota ar izpūšamo
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cauruli, tad šeit darbojas pārspiediens, kas neļauj ogļu daļiņām un putek-

ļiem nosēsties. Pa caurulīti (11) putekli un ogļu daļiņas tiek uzsūktas un

novadītas atpakaļ degšanas joslā.

b) Tīrītāji un dzesētāji.

No centrbēdzes tintaja gāze plūst talak uz dzesētāju, kas izveidots

no horizontālām caurulēm. Dzesētāja novietojums parādīts 80. un 81.

81. zīm.

Pasažieru automobilī iebūvēts „Källe" gāzģenerātors.

attēlā. No dzesētāja gāze plūst uz maisiņveida tīrītāju (16), bet no tu-

rienes uz drošības tīrītāju (22). Drošības tīrītājs pastāv no saellotām

caurumotā skārda platītēm, kuru uzdevums attīrīt darvas daļas, kas

tiktu aizrautas gāzei līdzi, ja drānas maisiņveida tīrītājs sabojātos vai

rastos citi apstākli, kuru sekas būtu nenormāli liels darvas procents gāzē.



131

Aprakstītā iekārta ir ļoti viegla un kopā ar ogļu pildījumu sver ap

80 kg. Tādā kārtā visu iekārtu iespējams novietot arī mašīnas priekšā,

kā redzams 82. un 83. attēlā.

„Kālle" gāzģenerātoru iekārtai ir ievērojamas priekšrocības. Moto-

ram derīgā gāze šeit rodas normāli jau nepilnu minūti pēc gāzģenerātora

iekurināšanas. Ja darbā bijis 3—4 stundu pārtraukums, tad gāze rodas

jau pēc 20—30 sek. Līdz ar to starta gatavības ziņā automobilis, kam

iebūvēta „Kālle" iekārta, lielā mērā līdzinās benzīna automobilim. Tā kā

„Kālle" iekārta darbojas loti ekonomiski, tad pieaug mašīnas darbības

rādijs. Bez tam iekārtas konstrukcija tāda, ka zināmā mērā iespējams

automātiski rēgulēt gāzes daudzumu atkarā no motora slodzes. „Kālle"

iekārta ir loti kompakta un viegla, tādēļ to viegli var iebūvēt katrā auto-

mobilī, pat mazauto.

82. zīm. Mazautomobilis ar „Källe" gāzģenerātoru.
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lekārtas kopšana ir samērā vienkārša un ērta. Ik dienas jātīra vie-

nīgi drānu tīrītāja maisiņi. Kad nobraukti 2000 km, gāzģenerātorš pilnīgi

jāiztukšo, jāiztīra un jāpārbauda nedegamā materiāla izoderējums. Reizē

jāpārbauda un jāiztīra arī centrbēdzes tīrītājs, dzesētājs un drošības tī-

rītājs. Tomēr aprakstītai iekārtai ir arī zināmi trūkumi. Kā jau minēts,

koka ogļu pārgāzēšana šeit norisinās pēc augšupdedzes principa. Šā ap-

stākļa dēl ir nepieciešamas sausas bezdarvas ogles, citādi ražotajā gāzē

83. zīm. „Mercedes-Benz" pasažieru automobilis ar „Källe" koka ogļu gāzģenerātoru.

ir ūdens tvaiks un darvas daļas. Ūdens tvaika un darvas gan nav tādos

daudzumos kā citās augšupdedzes iekārtās, tomēr, kurinot ar sliktu deg-

vielu, tīrītāju un motora piesērēšana ar darvu neizbēgama. Degšanas

joslā ievietotā gaisa sprausla nav dzesējama un ilgi pakļauta loti augsto

temperātūru ietekmei. Sevišķi augstas temperātūras ir tad, kad tiek dar-

bināta membrāna. Tādēļ automobiļa vadītājam jābūt sevišķi uzmanīgam,

jo, pārliecīgi membrānu darbinot, var sprauslu sadedzināt.

Aprakstītā gāzģenerātora iekārta ir loti raksturīga, jo šeit mēģināts

praktiski atrisināt loti svarīgas problēmas ar pilnīgi jauniem un oriģinā-

liem paņēmieniem. Šo priekšrocību dēļ „Kālle" gāzģenerātori tiek sa-

mērā plaši pielietoti Zviedrijā, iekārtas konstruktora dzimtenē.
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4. PĀRĒJĀS KOKA OGĻU GĀZĢENERĀTORU IEKĀRTAS.

Nav iespējams sīki aprakstīt visas līdz šim pazīstamās koka ogļu

gāzģenerātoru iekārtas, tādēļ šai nodaļā apskatīsim tikai raksturīgākās,

īsumā atzīmējot iekārtu priekšrocības un īpatnības.

a) „Abogen" koka ogļu gāzģenerātors (sk. 84. zīm.).

.

„Abogen" gāzģenerators pieder pie lejupdedzes gāzģeneratoru tipa.

Degtuves sienas pārklātas ar nedegamiem māliem. Gaiss ieplūst gāzģe-

84. zīm. "Abogen" lejupdedzes koka ogļu gāzģenerātors

nerātora vidusdaļā pa gredzenveidīgu gaisa kanāli (a). Tā kā ieplūsto-

šais gaiss sadalās pa visu degtuvi, tad tās temperātūra visur ir ļoti aug-

sta. Šā iemesla dēļ piegriezta sevišķa vērība degtuves sienu izolācijai.

Zem nedegamo mālu kārtas vēl atrodas azbesta kārta (b). Ārdi (c)
kustināmi ar sviru (f). Gāze ieplūst caur ārdiem pelnu kārbā un no turie-

nes tīrītājā (c).
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b) „Kohne" koka ogļu gāzģenerātors (sk. 85. zīm.).

„Kohne" gāzģenerātori izplatīti Zviedrijā vieglo automobiļu dzīšanai.

Gāzģenerātora iekātfta loti kompakta, glīta un viegla (svars ap 80 kg,

ieskaitot degvielas pildījumu).

Gāzģenerātors pieder pie lejupdedzes gāzģenerātoru tipa. Gaiss pie-

plūst pa centrā novietotu cauruli (a), iepriekš izejot caur ellas filtru (b).

85. zīm. „Kohne" lejupdedzes koka ogļu gāzģenerātors

Degtuves apakšējā daļa pastāv no nedegama keramiskā gredzena (c).

Gāzģenerātora apakšējā daļā atrodas ar sviru (c) kustināmi ārdi (d).

Gāzģenerātoru iekurina, iedarbinot ventilātoru (f) un iesviežot pa cau-

rumu (g) īpašu degli. Tīrāmā un dzesējamā iekārta pastāv no centrbē-

dzes atputekļotāja, gāzu dzesētāja un drānas maisiņveida tīrītāja.

lekārta vienkārši apkalpojama, ērta un piemērota ari iebuve maz-

automobiļos.

c) "Gohin-Poulenc" koka ogļu gāzģenerātors (sk. 86. zīm.).

Gāzģenerātorš pieder pie šķērsdedzes gāzģenerātoru tipa. Gaiss

lielā ātrumā ieplūst pa cauruli (E). Degtuvē (B) attīstās loti augsta tem-

perātūra. Gāzes izplūst caur sietu (C) uz gāzu nosūcamo cauruli. Gaisa

pievadāmā sprausla dziļi iebīdīta degtuvē un pakļauta augsto temperā-
tūru ietekmei. Tādēļ sprauslu dzesē ar ūdeni, ko tam pievada no motora
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dzesējamās iekārtas. Apakšējais vāks (D) kalpo gāzģenerātora tīrīšanai.

Blakus gāzģenerātoram redzams smalkais tīrītājs. Gāze ieplūst apakšā

un atsitas pret konu (J); augšā tā plūst caur drānas maisiņiem (G). Gāze

izplūst pa cauruli (C).

86. zīm. „Gohin-Poulenc" šķērsdedzes koka ogļu gāzģenerātors

Šī iekārta darbojas loti labi, un tās galvenā priekšrocība ir laba pie-

mērošanās motora slodzes maiņām un ātra gāzģenerātora iekurināšana.

lekārta sevišķi uzmanīgi kopjama.

d) „Kaga" koka ogļu gāzģenerātors (sk. 87. zīm.).

Gāzģenerātorš konstruēts Šveicē vieglajiem automobiļiem. 88. zīm.

redzama iekārtas iebūvē automobilī. Darbības principa ziņā šī iekārta

atgādina „Kohne" gāzģenerātoru, bet šeit īpatnēji izveidota gāzu dzesē-

jamā un tīrāmā iekārta. Gāzu dzesēšana notiek caurulēs, pie kam dzesē-

šanas intensitāti var rēgulēt ar vārstu (A) atkarā no laika apstākļiem.

Visi tīrītāji apvienoti vienā cilindrveida tvertnē, kuras apakšējā daļā

iebūvēts centrbēdzes atputekļotājs, virs tā drānas tīrītājs, bet pašā augšā

— drošības tīrītājs — gadījumam, ja drānas tīrītājs sabojāts.

e) „Autark" koka ogļu gāzģenerātors (sk. 89. zīm.).

Arī šī gāzģenerātora dzimtene ir Šveice. Gāzģenerātors pieder pie

šķērsdedzes gāzģenerātoru tipa, bet atšķiras no pārējām iekārtām ar to,

ka gaisa sprausla netiek dzesēta.

Tīrāmā un dzesējamā iekārta pastāv no centrbēdzes atputeklotāja,



136

īpatnēji izveidota dzesētāja un smalkā tīrītāja (sk. 90. un 91. zīm.). Gāz-

ģenerātora tvertne tā dimensionēta, ka ar vienu pildījumu vieglais auto

var nobraukt ap 150 km.

87. zīm. „Kaga" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors,

2 — gāzģenerātora vāks, 3 — pretsitiena vārstulis, 4 — degtuve, 5 — gaisa sprausla,

6 — ārdi, 7 — pelnu telpa, 8 — svira ārdu grozīšanai, 9 — koka ogļu pildījums,

10 — gāzu dzesētājs, 11 — pārslēdzamais vārsts, 12 — stāvfiltrs, 13 — vāks, 14 —drēbes

filtrs, 15 — centrbēdzes atputekļotājs, 16 — pelnu telpa, 17 —papildu gaisa ieplūde,

18 — gāzjaucis, 19 — ventilātors, 20 — ventilātora izpūšamā caurule, 21 — motors.

88. zīm. Pasažieru automobilis ar „Kaga" gāzģenerštoru.
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89. zīm. „Autark" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1. — gāzģenerātors,

2. — degvielas krātuve, 3. — centrbēdzes atputekļotājs, 4. — gāzu dzesētājs, 5. — pārslēdzamā

ierīce, 6. — smalkais tīrītājs, 7. — filtrētājs materiāls, 8. — caurumotā skārda

cilindrs, 9. — drošības tīrītājs, 10. — gaisa sprausla, 11. ārdi, 12. — gāzes kārba.

f) „Volvo" koka ogļu gāzģenerātors.

Raksturīga
„
Volvo" gāzģenerātora iekārta parādīta 89a zīm.; 89b

zīmējumā redzama iekārtas schēma. Gāzģenerātorš pieder pie lejup-

dedzes gāzģenerātoru tipa. Tīrītāju iekārta pastāv no centrbēdzes atpu-

tekļotāja, drēbes un drošības tīrītāja. Gāzes dzesēšana notiek caurulēs.

Šīs pašas caurules veido rāmi, uz kura piestiprināts gāzģenerātorš un

visi tīrītāji. Šo iekārtu piekabina automobilim (sk. 89c zīm.), tādēļ nav

vajadzīga automobiļa pārbūve. Šāda automobiļa darbības rādijs sniedzas

līdz 300 km. 89d zīmējumā parādīta „Volvo" iekārta preču automobiļiem.
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89a. zīm. „Volvo" koka ogļu gāzģenerators pasažieru automobilim. 1. — gāzģen. vāks,

2. — liesmas ķērājs, 3. — pretsitiena vārstuļa slēgs, 4. — pelnu telpas durtiņas,

5. — centrbēdzes atputekļotājs, 6. — pelnu kaste, 7. — rāmja un dzesējamā caurule,

8. — drēbes tīrītājs, 9. — ventilātors.

89b. zīm. „Volvo" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1. — degtuve, 2. — ārējā

čaula, 3. — ārdi, 4. — dzesējamās caurules, 5. — ventilātors, 6. — drēbes filtri,

7. — drošības tīrītājs, 8. — iesūcamā caurule, 9. — gāzes galv. pievads, 10. — gaisa

filtrs, 11. — centrbēdzes tīrītājs, 12. — vāks, 13. — aizdedzināmais caurums un gaisa

ieplūde, 14. — gāzģenerātora degvielas tvertne, 15. — gaisa sprausla.
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5. KOKA OGĻU GĀZĢENERĀTORU KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.

Koka ogļu gāzģeneratora kopšana un tīrīšana liela mera atkarīga no

gāzģenerātora iekārtas konstrukcijas īpatnībām. Visumā jāievēro sek.:

89c. zīm. „Volvo" koka ogļu gāzģenerātora iekārta, kas veidota kā pasažieru auto-

mobiļa piekabe.

89d. zīm. „Volvo" gāzģenerators preču automobilim.
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90. zīm. Pasažieru automobilis ar „Autark" koka ogļu gāzģenerātoru.

a) Degvielas iepildīšana.

Koka ogles jāiepilda pa gāzģenerātora pildāmlūku. Ogles var iepildīt

līdz pašai gāzģenerātora augšmalai. Ogļu iepildīšana saistīta ar putek-

ļiem un tādēļ loti nepatīkama. Lai no tiem izvairītos, mēdz pagatavot

īpašu cilindrveida tvertni, kas piemērota gāzģenerātora tilpumam. Stāvot

vēja pusē, visu tvertnes saturu ieber gāzģenerātorā. Šādā kārtā nevar

pilnīgi novērst putekļu rašanos un tāpēc bieži iepilda koka ogles ar visu

iesaiņojumu. Šai gadījumā tomēr iesaiņojums nedrīkst būt pārāk liels, tā

materiālam viegli jādeg.

Lejup- un šķērsdedzes gāzģenerātorus var piepildīt ar degvielu, arī

motoram darbojoties. Augšupdedzes gāzģenerātoros motors jāizslēdz

degvielu iepildot. Degvielu iepildot, jāievēro, ka dažas sekundes pēc vāka

pacēluma no gāzģenerātora var izšauties liesma. Gāzģenerātoros ar deg-

šanu virzienā uz leju var izlietot kaut kuru ogli; labāk tomēr lietot labi

atputeklotu retoršu ogli. Šais gāzģenerātoros nav tik svarīgs arī ogļu

mitrums. Koka ogļu gabaliņi var būt sērkociņu kastītes lielumā.
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91. zīm. „Autark" smalkā tīrītāja piestiprināšana pasažieru automobilim

Augšup- un šķērsdedzes gāzģenerātoros jālieto sausa ogle, kurā

mitruma līdz 10%. Ogles gabaliņiem jābūt lazdu riekstu lielumā un cik

iespējams vienādiem.

b) Gāzģenerātora iekurināšana, motora iedarbināšana un braukšana.

Koka ogļu gāzģenerātoru iekurinot, jārīkojas visumā tāpat kā ar

malkas gāzģenerātoru. Saellotu lupatu vai īpaša degļa vietā šeit var

lietot kvēlojošas ogles.

Motoru iedarbinot, jāņem vērā, ka koka ogļu gāzģenerātoru gāzē

ir mazāk ūdeņraža; tādēļ motora iedarbināšana ir grūtāka un prasa vai-

rāk uzmanības, bet it īpaši piedzīvojumu.

Braucot ar automobili, kam pierīkots koka ogļu gāzģenerātorš, vi-

sumā jāievēro tie paši noteikumi, kuri iztirzāti apskatot malkas gāzģene-

rātorus; tikai iekārtās, kur iebūvētas ūdens dzesējamās gaisa pievad.

sprauslas, arvien jāpārbauda gaisa sprauslu dzesējamās iekārtas stā-

voklis, reizē ar degvielu papildinot arī ūdeni.

c) Gāzģenerātora iekārtas tīrīšana.

1. Tīrīšanas darbi ik dienas.

Pirms gāzģeneratora iekurināšanas arvien jāiztīra pelnu telpa, vis-

pirms kustinot ārdus, ja tie iebūvēti. Jāpārbauda ūdens līmenis ūdens
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tvertnē, vajadzības gadījumā to pielejot. Gāzģenerātoros, kur iebūvētas

ar ūdeni dzesējamas gaisa sprauslas, jāpārbauda, vai nekas netraucē

dzesējamā ūdens cirkulāciju.

Darbu beidzot, no gāzģenerātora iekārtas jāizlaiž ūdens no visām

vietām, kur ierīkoti ūdens nolaižamie pagriežņi. Šādi pagriežņi arvien

iekārtoti katrā tīrītājā, bet dažreiz arī caurulēs. Ziemas laikā arvien jā-

izlaiž ūdens no ūdens tvertnēm un arī no pievadiem. Ja to nedara, ūdens

var sasalt un radīt materiālās daļas bojājumus.

2. Tīrīšanas darbi ik pēc trim dienam.

Ik pēc trim dienām jāveic lielāki tīrīšanas darbi. Augšup- vai lejup-

dedzes gāzģenerātoros ik pēc trim dienām jāiztīra vienīgi pelnu telpa,

izdarot to rūpīgāk nekā ik dienas; Turpretim šķērsdedzes gāzģenerātori

pamatīgāk tīrāmi. Šeit rūpīgi jāiztīra siets gāzu nosūcamā telpā un gāzu

novadcaurulē. Pelnu telpas tīrīšanai šāldos gāzģenerātoros parasti ir

ierīkots speciāls vāks gāzģenerātora apakšējā daļā, kas atvieglo degtu-

ves pārbaudi un pelnu telpas iztīrīšanu. Vākam jābūt pilnīgi blīvam, tādēļ

ik reizes blīves jāpārbauda un, ja vajadzīgs, jāizlabo. Tīrot degtuvi, jā-

pārbauda gaisa sprausla. Šķērsdedzes gāzģenerātoros gaisa sprausla pa-

kļauta augstu temperātūru iedarbei un šeit sevišķi jāuzmana sprauslas

dzesējamā iekārta.

Katrai koka ogļu gāzģenerātora iekārtai ik pēc trim dienām rūpīgi

jāiztīra visi tīrītāji un gāzu dzesētājs, izskalojot no tiem ogļu putekļus.

Gāzģenerātoru iekārtām ar drēbes maisiņveida tīrītājiem katru trešo

dienu jāatver tīrītāja vāks, maisiņi jāizņem un jānokrata putekļi. Reizē

jāiztīra no putekļiem arī telpa zem maisiņiem. Ja maisiņu drēbe ir mitra,

maisiņi jāizžāvē. Konstatējot drēbes bojājumus, maisiņi jāapmaina. Ja

maisiņu drēbe pārklāta ar darvas atdalījumiem, jāiztīra drošības tīrītājs

aiz drēbes tīrītāja, bet maisiņi jāapmaina. Ja maisiņu drēbe tikai drusku

mitra, var atstāt tos tīrītāja čaulā, tikai pa nakti jāatstāj vaļā tīrītāja

vāks.

3. Tīrīšanas darbi ik nedēļas.

Reizi nedēļā gāzģenerātorš pilnīgi jāiztukšo, jāiztīra un jāpārbauda.

Ik reizes jāpārliecinās, vai degtuves izoderējums nav saplaisājis. Ja tas

noticis, izoderējums jāizlabo, bet vajadzības gadījumā jāatjauno. Ja gāz-

ģenerātorš ir kārtībā, tad izņemtās ogles jāizsijā un jāiepilda gāzģene-

rātorā atpakaļ. Jāpārbauda, vai visas lūkas ir labi noblīvētas un gāzģene-

rātorš neiesūc kaut kur papildu gaisu. Šādās vietās gāzģenerātorš pa-

rasti stipri sakarst. Ja kāda vieta ir neblīva, tad nedrīkst neblīvumu no-

vērst, piegriežot skrūves vai attiecīgu vāku pārāk stingri. Jāraugās, lai

blīvmateriāls resp. noblīvējamā virsa būtu pilnīgā kārtībā.
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Gāzģeneratora iekārtas tīrītāji jāiztīra ka parasti, pie kam ieteicams

izskalot arī gāzu pievadcaurules.

4. Tīrīšanas darbi ik mēnesi.

Šeit jāievēro tas pats, kas teikts par malkas gāzģeneratoru kopšanu,

d) Traucējumi koka ogļu gāzģenerātoru darbībā.

Jebkuru gāzģenerātora spēkratu vadot, gadās dažādi traucējumi,

neatkarīgi no tam, vai spēkratā iebūvēts malkas, koka ogļu vai kāds cits

gāzģenerātors. Apskatot malkas gāzģenerātoru, redzējām, ka traucē-

jumi izskaidrojami ar daudz dažādiem iemesliem, bet pēc būtības tos var

šķirot trīs lielās grupās:

a) traucējumos, kas izskaidrojami ar nemākulīgu gāzģenerātora

spēkratu vadīšanu (nepareiza gāzes un gaisa maisījuma rēgulēšana, ne-

pareiza aizdedzināšanas momenta rēgulēšana, pārāk strauja slodzes

maiņa v. t. t.);

b) traucējumos, kas izskaidrojami ar nepareizu motora darbību resp.

bojājumiem motorā (neatbilstošas sveces, pārāk liela sveču atstarpe,

bojāta indukcijas spole vai kondensātors, neblīvi motora vārstuli v. t. t.);

c) traucējumi, kas izskaidrojami tieši ar gāzģenerātoru vai tā sa-

stāvdaļām.

Pirmo divu grupu traucējumi neatkarājas no gāzģenerātora tipa un

veida. Tie sīki apskatīti jau agrāk, tādēļ pie tiem vairs nekavēsimies;

šeit iztirzāsim vienīgi trešās grupas traucējumus. Saprotams, traucējumi

tieši gāzģenerātora iekārtas sastāvdaļās loti bieži rodas arī gāzģenerā-

tora spēkrata vadītāja vainas dēl, piem., nepietiekamas tīrīšanas vai ne-

mākulīgas rīcības dēļ.

Koka ogļu gāzģenerātoros visbiežāk atkārtojas šādi traucējumi:

1. Gāzģenerātora pelnu telpas un ārdu aizsērējumi.

2. Tīrītāju un cauruļu aizsērējumi.

3. Gaisa sprauslu aizsērējumi vai bojājumi.

4. Tīrītāju pildījuma iesalšana.

5. Tīrītāju pildījuma piesātināšana ar darvas produktiem.

6. Ūdens iesalšana ūdens tvertnēs, pievados, pārtvaicējamā telpā

vai tvaika vados.

7. Neblīvumi gāzes vados un tīrītājos.

8. Neblīvumi gāzģenerātorā, kuru dēl gāzģenerātora pārgāzēšanas

process nenorisinās pareizi.
9. Gāzģenerātora pārkāršana, kas var celties:

a) no neblīvumiem,

b) no liela pelnu un izdedžu daudzuma degtuvē,

c) no pārāk rupjgraudainas ogles.

10. Gāzes trūkums un maza ražotās gāzes siltuma vērtība.



144

Pēdējais traucējums parasti izskaidrojams ar degvielas trūkumu

gāzģenerātorā vai arī nepietiekamu tvaiku ražošanai nepieciešamā ūdens

daudzumu. Minētie traucējumi rodas galvenokārt spēkratu vadītāja ne-

uzmanības, nemākulības vai arī nolaidības dēļ. Lai koka ogļu gāzģenerā-

torš darbotos pilnīgi bez traucējumiem, iekārtai jābūt pavisam tīrai un

braucējs jāapmāca rīkoties ar koka ogļu gāzģenerātoriem.

Ļoti liela nozīme degvielas mitrumam un atsevišķu gabaliņu lielu-

mam. Katrā ziņā jāievēro visas gāzģenerātoru būvfirmu instrukcijas, pa-

mācības un noteikumi. Grūtās koka ogļu apgādes dēl koka ogļu gāzģene-

rātori pēdējā laikā izplatīti vienīgi Zviedrijā un Norvēģijā, kur no visiem

spēkratu gāzģenerātoriem gandrīz 60% brauc ar koka oglēm. Pārējās

valstīs pāriet uz malkas gāzģenerātoriem, bet apgabalos, kur manāms

arī malkas trūkums — uz antracīta, koksa un brūnogļu gāzģenerātoriem.

IV ANTRACĪTA GĀZĢENERĀTORI SPĒK-

RATIEM.

Antracīta gāzģenerātoru konstrukcija samērā maz atšķiras no koka

ogļu gāzģenerātoru konstrukcijas. Katrā antracīta gāzģenerātorā bez jeb-

kādiem grūtumiem var pārgāzēt koka ogles. To pašu gan nevar sacīt par

koka ogļu gāzģenerātoriem, un nekādā ziņā nedrīkst parastajā koka og-

ļu gāzģenerātorā pārgāzēt antracītu. No antracīta rodas samērā daudz

pelnu, pārgāzēšanas procesā attīstās sevišķi augsta temperātūra, un bez

tam antracītā ir sēra savienojumi, kuru nav koka oglēs. Augstās tempe-

rātūras dēl ir nepieciešams sevišķi augstvērtīgs degtuves izoderējums

vai arī sevišķs izveidojums. Sēra savienojumu dēl antracītā nepieciešama

īpaša tīrītāju konstrukcija. Speciālie antracīta gāzģenerātori būvēti tā,

ka tanīs var pārgāzēt ne tikai koka ogles, bet arī akmeņogles, kūdras un

brūnogļu koksu.

Pēdējā laikā antracīta gāzģenerātori loti sekmīgi konkurē ar pārē-

jām iekārtām tāpēc, ka tanīs iespējama dažādu degvielu pārgāzēšana.

Lielvācija šādas iekārtas būvē kā universālģenerātorus, un tās pamazām

pilnīgi izskauž koka ogļu iekārtas.

1. „MERCEDES-BENZ" GĀZĢENERĀTORS ANTRACĪTAM,

KOKA OGLĒM UN KOKSAM.

92. attēlā redzams automobilis, kurā iebūvēta „Mercedes-Benz" an-

tracītā gāzģenerātora iekārta. Šai iekārtai šādas sastāvdaļas:

gāzģenerātors (1)

gāzu dzesētājs (2)

stāvfiltrs (3)

gāzes pievadi, gaisa sprausla dzesējamā iekārta un mano-

metri gāzģenerātora iekārtas pretestības novērošanai.



145

92. zīm. „Mercedes-Benz" antracīta gāzģenerators uz 3 t preču automobiļa

a) Gāzģenerātors

Gāzģenerātora griezums redzams 93. zīm. Gāzģenerātors pastāv no

divām dalām: augšējās daļas, kas veic degvielas krātuves uzdevumus,

un apakšējās, kurā izveidota degtuve. Abas daļas pagatavotas no tērauda

skārda. Degtuve nav izmūrēta ar nedegamu materiālu. Virs degtuves

izveidots sašaurinājums, kurā atrodas noslēdzams izgriezums. Izgriezu-

mā var iebīdīt aizbīdni, kas atdala augšējo gāzģenerātora dalu no apak-

šējās. Aizbīdni lieto, lai, tīrot degtuvi, nebūtu jāiztukšo viss gāzģenerā-

tors. Gāzģenerātora augšējā daļā atrodas vāks degvielas iepildīšanai,

bet apakšā — ar vāku noslēdzama kārba, kas kalpo gāzu novadīšanai

un degtuves tīrīšanai.

94. zīmējumā parādīta cita „Mercedes-Benz" konstrukcija (G 303

tips), kur degtuves tīrīšanai ierīkots īpašs vāks gāzģenerātora dibena.

Pārgāzēšanas procesam nepieciešamo gaisu pievada pa degtuvē dziļi

iebīdītu sprauslu (94. zīm. 9. nr.), kas tiek dzesēta ar ūdeni. Dzesējamais

ūdens atrodas īpašā tvertnē un tiek vēl dzesēts speciālā dzesētājā. Ter-

mosifona iekārta ūdenim liek pastāvīgi cirkulēt. Dažreiz sprauslas dze-

sējamo iekārtu apvieno ar motora dzesējamo iekārtu. Šādos gadījumos

sevišķi jāuzmanās ziemas laikā. Izlaižot ūdeni no motora reizē ar to ne-

drīkst izlaist ūdeni no gaisa sprauslas, citādi gaisa sprausla sadeg. No

sprauslas dzesējamās iekārtas ūdeni drīkst izlaist tikai pēc 2 stundām.

Gāzģenerātors pieder pie šķērsdedzes gāzģenerātoru tipa bez ūdens-

tvaika pievadīšanas degšanas joslā. Degšanas josla rodas sprauslas galā

un bumbierveidīgi izplatās gāzu nosūcamās kārbas virzienā. Šeit attīstās

sevišķi augsta temperātūra. Tā kā degtuves sienas pasargā ogļu kārta,

kas atrodas starp degšanas joslu un gāzģenerātora ārējo čaulu, tad nav

nekādas vajadzības pēc nedegamā izoderējuma. Gāzu ātrums šeit ir loti

liels. Lai gāzēm līdz netiktu aizrauti pelni un ogļu daļiņas, tad gāzu nosū-
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93. zīm. „Mercedes-Benz" antracīta gāzģenerātora garengriezums.

camās kārbas priekšā atrodas siets (94. zīm. 11. nr.). Arī 93. zīm. parā-

dītajam gāzģenerātoram siets labi saskatāms. Šim gāzģenerātoram sietu

var ērti izņemt, atverot kārbas vāku. „G303" tipam gāzu nosūkšanai

ierīkota caurule (8) (sk. 94. zīm.).

Ja motors nedarbojas, tad gāzes no gāzģenerātora izplūst pa cauruli

(14) (sk. 94. zīm.), kam pierīkots liesmas uztvērējs.

Gāzģenerātora degvielas krātuvē var uzņemt degvielu 150—200 km

nobraukšanai. Gāzes nosūcamā kārbā iebūvēts manometra pievads; pats

manometrs atrodas šofera kabīnē. Ja gāzģenerātors nav tīrs, tad mano-

metrs rāda pārāk lielu paretinājumu; tad šoferim gāzģenerātors jātīra.
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94. zīm. „Mercedes-Benz" antracīta gāzģenerātors (Typ G303). 1. — gāzģenerātors,

2. — gāzģenerātora sašaurin., 3. — degvielas tvertne, 4. — aizbīdnis, 5. — gāzģen.

vāks, 6. — apakš. gāzģen. vāks, 7. — starpgrīda, 8. — gāzes izplūde, 9. — gaisa

sprausla, 10. — papildu sprausla, 11. — siets, 12. — gaisa sprauslas dzesējamā ūdens

caurule, 13. — izlīdzināmais trauks, 14. — liesmas ķērājs, 15. — gāzģenerātora balsts.

b) „Mercedes-Benz" iekārtas tīrītāji un dzesētājs.

No gāzģenerātora gāze plūst vispirms uz gāzes dzesētāju. Dzesē-

tājs pastāv no vairākām savā starpā savienotām tukšām caurulēm, kas

parasti novietotas automobiļa pakaļējā galā zem virsbūves. Caurulēs

gāze ne tikai atdziest, bet atstāj arī rupjākos piemaisījumus, kas iziet

caur sietu gāzu novadāmā kārbā. Lai pasargātu cauruļu iekšējās sienas

no postīgās sēra savienojumu iedarbes, caurules no iekšpuses pārklātas

ar aizsarglakas kārtu. Abos cauruļu galos iekārtoti vāciņi cauruļu ska-

lošanai.

No dzesētāja gāzes plūst uz stāvfiltru, kas novietots aiz šofera kabī-

nes gāzģenerātoram pretējā pusē. Stāvfiltra griezums parādīts 95. un

95a zīm. Šis filtrs sastāv no cilindrveida vai četrstūrainas tvertnes ar

dubultsienām. Tvertnes augšā un apakšā iekārtoti vāki stāvfiltra tīrīšanai.

Gāze ieplūst stāvfiltra augšpusē un iekļūst telpā starp ārējo un iekšējo

apvalku. Šeit gāze spiesta mainīt virzienu, plūst lejā un iekļūst iekšējās

tvertnes apakšējā daļā, kas piepildīta ar aktīvu pulverī saberztu ogli.

Gāze, spiesta iziet ogļu pulverim cauri, to uzirdina. Stāvfiltra augšpusē



148

95. zīm. „Mercedes-Benz" stāvfiltrs.

piekārti drēbes maisiņi (sk. 96. un 97. zīm.). Drēbes maisiņu ārpuse ļoti

ātri pārklājas ar ogļu pulvera kārtu, kuras biezums sasniedz 4—6 mm.

Kad ogļu putekļu kārtiņa kļūst biezāka, spēkratam braucot, liekie putekli

nokrīt lejā. Braucējs var putekļus nokratīt arī ar šim nolūkam ierīkotu

sviru. Plūstot uz augšu, gāze ir spiesta iziet cauri vispirms ogļu putekļu

kārtai, bet pēc tam arī drēbei. Ogļu putekli aiztur sēra savienojumus un

zināmā mērā pasargā drēbi no mitruma. Drēbe savukārt aiztur līdzaiz-

rautus mcchaniskus piemaisījumus. Aktīvās ogles vietā var lietot arī pa-

rasto retoršu ogļu putekļus.
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Virs drēbes maisiņiem atrodas vēl drošības tīrītājs. Drēbes maisiņ-

veida tīrītāja darbība apmierina vienīgi tad, ja gāze ir pilnīgi sausa; ja

turpretim gāze mitra, tad drēbes maisiņi neveic savu uzdevumu un tie

96. zīm. Drēbes maisiņi „Mercedes-Benz" stāvfiltrā.

97. zīm. Drēbes maisiņu izņemšana no „Mercedes-Benz" stāvfiltra.
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nekavējoties jāapmaina vai jāizžāvē. Montējot drēbes maisiņveida tīrītā-

jus, tie jānovieto augstāk par iepriekšējo tīrītāju resp. dzesētāju, un

katrā ziņā jācenšas novadīt sakrājušos mitrumu no drēbes maisiņveida

tīrītāja.

Virs drēbes maisiņveida tīrītāja novietotais drošības tīrītājs pastāv

no caurumota metalla skārda platītēm vai metalla pinuma un veic divus

uzdevumus. Tā kā drēbe viegli deg, tad pirmais drošības tīrītāja uzde-

vums aizturēt dzirksteles, kas varētu iekļūt drēbes maisiņveida tīrītājā,

no motora puses nākdamas. Ja maisiņa drēbe sabojātos, piem., pārplīstu,

tad ogļu putekli un citi piemaisījumi iekļūtu motorā, kam būtu loti nepatī-

kamas sekas. Lai tas nenotiktu, drošības tīrītājs konstruēts tā, ka, caur

drēbes maisiņveida tīrītāju sūcoties putekļiem vairāk, drošības tīrītājs

strauji aizsērē un rodas papildu pretestība. Lai spēkrata vadītājs varētu

to laikus pamanīt, šofera kabīnē iekārtots otrs manometrs, kas rāda pre-

testības palielināšanos drošības tīrītājā. Ja spēkrata vadītājs arī to ne-

mana, tad drošības tīrītājs pilnīgi pārtrauc gāzes pieplūdi motoram, un

motors apstājas.

Tīrītāji konstruēti tā, lai būtu iespējams pārgāzēt antracītu, ja arī tas

neatbilst vispār atzītajiem noteikumiem (sk. nodalu: „Kādas degvielas

lietojamas gāzģenerātoram?"). Ar „Mercedes-Benz" gāzģenerātoru ie-

gūstami vēl labi rezultāti, lietojot antracītu, ko raksturo sek. dati:

1. graudu lielums — 10—18 mm;

2. mazākā siltuma vērtība — 7400 cal/kg;

3. absolūtā mitruma — 5%;
4. pelnu — ne vairāk par 7%;
5. sēra — ne vairāk par 1,5%;

6. gaistošu vielu — ne vairāk par 12%.

Tātad, kā redzams, „Mercedes-Benz" gāzģenerātorā var izmantot

sliktu antracītu, kura īpašības jau atgādina liesas akmeņogles.

Parasti „Mercedes-Benz" gāzģenerātoros nav iebūvēts īpašs venti-

lātors, bet gāzģenerātoru iekurina, vispirms iedarbinot motoru ar šķidro

degvielu.

Gāzģenerātora iekārta rūpīgi kopjama. Lieli grūtumi rodas ziemas

laikā, kad draud sprauslas dzesējamās iekārtas iesalšana. Ja sprausla

netiek pareizi dzesēta, to var sadedzināt dažās minūtēs. Minētais trūkums

lielā mērā apgrūtina gāzģenerātora lietošanu valstīs, kur ziemas laikā

temperātūra nokrīt zem 10° C.

Pašreiz būvē šādus „Mercedes-Benz" gāzģenerātoru tipus:

1) G 303 tips.

Šī gāzģenerātora iekārta konstruēta speciāli „Mercedes-Benz" sma-

gajiem automobiļiem LO 3500 un L 3750, kuru motoru jauda 100 PS.

2) G 305 tips.
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lekārta konstruēta dīzeļmotoru automobiļiem, kuru jauda svārstās

no 50 līdz 80 PS.

3) G 306 tips.

lekārta konstruēta dīzeļmotoru automobiļiem, kuru jauda ir lielāka

par 80 PS (līdz 120 PS).

98. zīm. „Mercedes-Benz" antracītagāzģenerātora iekārtas sastāvdaļu piestiprināšana

uz preču automobiļa. 1. — gāzģenerātors, 2. — gāzes dzesētājs, 3. — stāvfiltrs,

4. — motors, 5. un 7. — gāzes caurules, 6. — gāzes caurule ziemas laikam, 8. — dro-

šības filtrs, 9. — liesmas ķērājs, 10.-kāpšļi gāzģenerātora apkalpošanai.

2. „WISCO" GĀZĢENERĀTORS ANTRACĪTAM, KOKA OGLĒM

UN KOKSAM.

Šī iekārta samērā maz atšķiras no aprakstītās koka ogļu iekārtas.

Šeit uzlabots vienīgi gāzģenerātora izoderējums, jo augstajā temperā-

tūrā, kas attīstās antracīta gāzģenerātora degšanas joslā, pelni, sakus-

dami ar izoderējumā materiālu, to sabojā. Nedaudz pārveidoti arī tīrītāji

un dzesētājs.

99. zīm. parādīta „Wisco" antracīta gāzģenerātora iekārtas schēma

(1940. g. mod.), bet 100. zīm. — šāda gāzģenerātora attēls. „Wisco"

antracīta gāzģenerātorš pieder pie augšupdedzes gāzģenerātoru tipa ar

ūdens tvaika pievadi. Nedaudz grozīta tīrītāju sistēma: „Delbag" eļļas

tīrītāja vietā iebūvēts kombinēts tīrītājs, kurā gāze vispirms iziet caur

ūdens kārtu, bet pēc tam plūst caur saelļotiem porcelāna ķermenīšiem.

Starp gāzjauci un motoru iebūvēts darvas atdalītājs.

3. „HENSCHEL" GĀZĢENERĀTORS ANTRACĪTAM, KOKA

OGLĒM UN KOKSAM.

„Henschel" gāzģenerātora iekārtas schēma redzama 101. zīm. Lai la-

bāk izprastu gāzģenerātora darbību, 102. zīm. parādīts gāzģenerātora

griezums, bet 103. zīm. — gāzģenerātora attēls.
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„rienscher gāzģenerātorš pieder pie augšupdedzes gāzģenerātoru

tipa ar ūdens tvaika pievadi. Degtuvē izmūrēta ar nedegamu izoderē-

jumu. Degtuves apakšējā daļā atrodas ūdens pārtvaicējamā telpa, bet

99. zīm. „Wisco" gāzģenerātora iekārta antracītam

100. zīm. „Wisco" "antracīta gāzģenerātors.

zem tās ārdi. Ūdeni ūdens pārtvaicējamā telpā pievada neliels elek-

trisks sūknis. Ūdens patēriņš sasniedz apm. 8 1 uz 100 km. Gaisu pievada

pa dziļi degtuvē ievadītu sprauslu, ko dzesē ar ūdeni. Gaisa sprauslas

dzesējamais ūdens atdziest īpašā dzesētājā, ko novieto, piem., uz šofera
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kabīnes jumta. Gāzes tiek nosūktas gāzģenerātora vidusdaļā zem deg-

vielas krātuves sašaurinājuma. Sašaurinājumā iebūvēts aizbīdnis, ko aiz-

bīda, tīrot gāzģenerātora degtuvi.

Izplūstot no gaisa sprauslas, gaiss strauji maina virzienu un dodas uz

augšu. Ar šādu konstrukciju panākts, ka pelnu sakausējumi nerodas tieši

sprauslas galā un neaizsprosto gaisa pieeju. Arī ūdens tvaika pievadī-

šana ne tikai uzlabo gāzes sastāvu, bet padara pelnu sakausējumus irde-

nākus.

101. zīm. „Henschel" antracīta gāzģenerātoru iekārtas schēma. 1
— gāzģenerātors,

2 —
tvaika caurule, 3 — sprauslas dzesējamās caurules, 4 — pretsitiena vārstulis,

5 — gaisa sprausla, 6 — tvaika telpa, 7 — pelnu kārba, 8 — papildu gaiss, 9 — nede-

gamais izoderējums, 10 — gāzģenerātora vāks, 11 — ūdens telpa, 12 — centrbēdzes

atputekļotājs, 13 — pelnu kārba, 14 — dzesētājs, 15 — ūdens atdalītājs, 16 — smalkais

tīrītājs, 17 — ūdens atdalītājs, 18 — gāzjaucis, 19 — maisījuma droseļvārsts, 20 —

gaisa vārsts, 21 — gaisa filtrs, 22 — ventilātors, 23 — ventilātora vārsts, 24 —
motors.

Degtuves un pelnu telpas tīrīšanai kalpo durtiņas gāzģenerātora

apakšējā daļā.

„Henschel" tīrāmā un dzesējamā iekārta pastāv no centrbēdzes at-

puteklotāja, dzesējamām caurulēm, smalkā tīrītāja un darvas atdalītāja.

Lai „Henscher gāzģenerātorā varētu pārgāzēt koka ogles, nedaudz

jāpārveido tīrītāji. Arī šai iekārtā aukstā ziemas laikā iespējami lieli

traucējumi.

Gāzģenerātors pieder pie augšupdedzes gāzģenerātoru tipa, tādēļ

antracītam jāatbilst visām prasībām.
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102. zīm. „Henschel" antracīta gāzģenerātors. 1 — gaisa sprausla, 2 — sprauslas dze-

sējamā ūdens telpa (Ar punkt. līnijām parādīta ūdens pievadīšanas caurule.), 3 — aiz-

dedzināmais caurums, 4 — ūdens pārtvaicējamā telpa, 5 — ūdens kanālis (Šai kon-

strukcijai ūdens rezervuārs atrodas ārpus gāzģenerātora.), 6 — ārdi, 7 — nedegamais

izoderējums, 8 — gāzes nosūcamā caurule, 9 — gaisa pievadāmā un vēdināmā caurule.
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103. zīm. Preču automobilis ar „Henschel" gāzģenerātora iekārtu

4. „DEUTZ" ANTRACĪTA GĀZĢENERĀTORI

Ir pazīstamas dažas „Deutz" antracītā gāzģenerātoru iekārtas. 104.

zīm. redzams griezums caur kādu vieglāku tipa „Deutz" gāzģenerātoru,

bet 105. zīm. — „Deutz" iekārta sevišķi lieliem spēkratiem.

„Deutz" gāzģenerātora uzbūve redzama zīmējumos, bet tā darbība

raksturojama šādi:

Gāzģenerātors pieder pie augšupdedzes gāzģenerātoru tipa. Gaisu

pievada pa centrā novietotu nedzesējamu sprauslu. Lai uzlabotu gāzes

sastāvu un reizē aizkavētu cietu izdedžu rašanos, iesūcamam gaisam pie-

vada ūdens tvaiku. Degtuve izoderēta ar nedegamu materiālu, kas ne

tikai aizsargā degtuves sienas no izdegšanas, bet kalpo arī kā siltuma

akumulātors un padara gāzģenerātoru nejūtīgāku pret slodzes un tempe-

rātūras maiņām. Tvaiks attīstās ūdens telpā ap degtuvi. Ūdens atrodas

īpašā nodalījumā gāzģenerātora augšdaļā. Tvaika daudzumu atkarā no

gāzu patēriņa rēgulē īpašs rēgulātors, kas savienots ar akselerātoru.

Gāzģenerātoram nav ārdu, un pelnu telpa izveidota tā, ka ir iespēja-

ma ar pelniem sevišķi bagātu degvielu pārgāzēšana. Gaisu pievada gāz-

ģenerātora apakšā pa pretsitiena vārstuli. Saražotā gāze izplūst pa vai-

rākiem lodziņiem gāzģenerātora vidusdaļā, nonāk līdz ar ūdeni dzesēja-

mā telpā, bet no šejienes dodas tālāk uz gāzu nosūcamo cauruli. Moto-

ram nedarbojoties, gāzi nosūc pa velkmes cauruli. Gāzģenerātora tīrī-

šanai ierīkotas durtiņas degtuvē un pelnu telpā.
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Gāzģeneratora degvielas krātuve ir tik liela, ka iespējams uzņemt

degvielas pat līdz 300 km nobraukšanai. Gāzģenerātora īpašās konstruk-

cijas dēļ bez antracīta var pārgāzēt koka ogles un koksu. Tīrītāju un

104. zīm. „Deutz" antracīta gāzģenerātora griezums

dzesētāju konstrukcija redzama 105. zīmējumā. Kā no zīmējuma re-

dzams, aiz gāzjauča atrodas vēl īpašs darvas atdalītājs. Tas sastāv no

skārda bundžas ar iebūvētu metalla sietu kārtu.

Gāzģenerātora iekārtu palīdz apkalpot divi manometri, kas rāda pa-

retinājumu gāzģenerātorā un tīrītājos, un viens pirometrs, kurš rāda

tcmperātūru degtuvē.

Gāzģenerātoru var iekurināt, iedarbinot ventilātoru.

5. ANTRACĪTA GĀZĢENERĀTORA KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Apkalpošanas ziņa antracīta gāzģenerators samēra maz atšķiras no

koka ogļu gāzģenerātora. Visumā jāievēro šādi noteikumi:

a) Degvielas iepildīšana.

Degvielu iepilda pa augšējo vāku. Ja gāzģenerātorš ir darbojies un

degviela tikai jāpapildina, tad jārīkojas sevišķi uzmanīgi. Augšup- un

šķērsdedzes gāzģenerātoros, atverot vāku, izplūst indīgas un eksplozīvas
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105. zīm. „Deutz" antracīta gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors,

2 — degvielas krātuve, 3 — vāks, 4 — ūdens pievads, 5 — tvaika pievads, 6 — pret-

sitiena vārstulis, 7 — ārdu grozāmā svira, 8 — gaisa pievads, 9 — ventilātors,

10 — pelnu telpas durtiņas, 11
— grozāmie ārdi, 12. — degtuves durtiņas, 13. — kom-

pensātors, 14 — vēdināmā caurule, 15 — drošības vārstulis, 16 — vāka slēdzamā ierīce,

17 — centrbēdzes atputekļotājs, 18 — ūdens atdalītājs, 19 — drošības vārstulis,

20 — slapjais tīrītājs, 21 — gāzes vārsts,- 22 — gaisa vārsts, 23 — maisījuma vārsts,

24 — drošības vārstulis, 25 — smalkais tīrītājs (darvas atdalītājs).

gāzes. Tādēļ pēc vāka atvēruma vispirms ieteicams iemest gāzģenerā-

torā degošu papīra gabalu; pašam metējam stāvot sānis, tikai pēc kāda

laika var degvielu iebērt gāzģenerātorā. Degvielu var iepildīt līdz pašai

augšai. Tai jāatbilst prasībām.

b) Gāzģenerātora iekurināšana, motora iedarbināšana un braukšana.

Antracītā gāzģenerātora iekurināšanai vislabāk ieteicams lietot kvē-

lojošas koka ogles. Braucot sevišķi jāuzmana gaisa sprauslu dzesējamā

iekārta, lai nekad neaptrūktu ūdens, bet ziemas laikā neiesaltu ūdens

rezervuāri resp. pievadi. Braucot jāvēro manometru un pirometru stā-

voklis. Nav ieteicams ļaut motoram darboties brīvgājienā ilgāk par 5

minūtēm. Motoram strādājot brīvgaitā, rodas vairāk izdedžu. Nedrīkst

gāzģenerātorā iepildīto degvielu pilnīgi izdedzināt. Darbu beidzot, blīvi

jānoslēdz visi gāzes un gaisa pievadi.

Ziemas laikā stingri jāievēro, ka ūdeni no gaisa sprauslas dzesēja-

mās iekārtas drīkst izlaist tikai pēc divām stundām, citādi gaisa sprausla

var sadegt.
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c) Gāzģeneratora iekārtas tīrīšana.

1. Tīrīšanas darbi ik dienas.

Pārgāzējot antracītu vai koksu, katru dienu pamatīgi jāiztīra deg-

tuve. Lietojot minētās degvielas, rodas ne tikai daudz pelnu, bet gaisa

sprauslu tuvumā arī izdedži, kas traucē normālu pārgāzēšanu. Tādēļ ik

dienas nepieciešama kā pelnu telpas iztīrīšana, tā arī degtuves atbrīvo-

šana no izdedžiem. Izdedžu rašanos sevišķi veicina īsie braucieni un ilga

stāvēšana. Sevišķi garos braucienos degtuve jāatbrīvo no izdedžiem arī

ceļā. lekām to iztīra, noslēdz aizbīdni, kas neļauj degvielai no krātuves

slīdēt lejup. Pēc tam kustina ārdus, ja tie ir iebūvēti, un iztīra gāzģene-

rātora degtuvi, kā parādīts 105. attēlā.

Darbu beidzot, no ūdens atdalītājiem jāizlaiž ūdens. Drēbes tīrītā-

jiem no maisiņiem jānokrata putekli, bet centrbēdzes atputeklotājiem jā-

iztīra putekļu telpa.

2. Tīrīšanas darbi ik nedēļas.

Reizi nedēļā gāzģenerātorš pilnīgi jāiztukšo, jāiztīra un jāpārbauda.

Rūpīgi jāpārbauda izoderējums un gaisa sprauslas. Bojājumi nekavē-

joties jāizlabo. Jāpārbauda visas lūkas, vajadzības gadījumā tās noblī-

vējot. Gāzes tīrītāji jāiztīra rūpīgāk nekā parasts un jāizskalo ar ūdeni.

Arī caurules jāiztīra un, cik iespējams, jāizskalo.

3. Tīrīšanas darbi ik mēnesi.

Šeit jāievēro vispārīgie noteikumi par gāzģenerātoru ik mēneša pār-

baudi un tīrīšanu, bet sevišķa vērība jāpiegriež drēbes tīrītājiem (piem.,

„Mercedes-Benz" konstrukcijā). Drēbes maisiņi rūpīgi jāpārbauda un

jāiztīra. Ja tie bojāti vai piesātināti ar darvu, tie jāapmaina. Jāapmaina

arī ogļu pulveris, kas atrodas tīrītāja apakšējā daļā. Pulveris nedrīkst būt

mitrs vai eļļains; tam jābūt melnam un sausam. Tikai šāds pulveris, kā

nākās, veiks savu uzdevumu. Drēbes tīrītāju pārbaudot, jāiztīra arī dro-

šības tīrītājs. Nav teikts, ka drēbes tīrītājs pamatīgi jāiztīra tikai reizi

mēnesī — ja šofera kabīnē iebūvētie manometri rāda strauju tīrītāja

pretestības palielināšanos, visi tīrītāji nekavējoties jāpārbauda. Prakse

gan rāda, ka drēbes tīrītāja pamatīga iztīrīšana, lietojot atbilstošu antra-

cītu, nav vajadzīga ātrāk kā pēc 1500—2000 kg antracīta sadedzināšanas

resp. pēc 3000—4000 km nobraukšanas.

V GĀZĢENERĀTORA TĪRĪTĀJI UN TO

SADALĪJUMS.

Apskatot atsevišķas spēkratu gāzģenerātoru iekārtas, esam sasta-

pušies ar dažādiem gāzes tīrītāju veidiem. Salīdzinot atsevišķu iekārtu

konstrukcijas, redzams, ka tīrītāju izveidojums ir ļoti dažāds, bet prin-

cipā tos varētu iedalīt sekojošās grupās:



159

1. DINAMISKIE JEB KĀRBAS TĪRĪTĀJI.

Šāds tīrītājs sastopams, piem., „Gustloff" un «Vairoga" konstrukcijā

un darbojas, izmantojot inerces diferenci starp gāzi un cietajiem piemai-

sījumiem.

2. LABIRINTU JEB ŠĶĒRSSIENU TĪRĪTĀJI.

Šie tīrītāji sastopami „Imbert" iekārta, ka ari krievu iekārtas „Nati-

-14-G" un „3HC". Tīrītāja darbības principu raksturo tā nosaukums.

3. SLAPJIE TĪRĪTĀJI.

Pie slapjajiem tīrītājiem jāpieskaita „Imbert" ūdens atdalītājs,

„Wisco" iekārtas „Delbag" tīrītājs un taml. Ja ir šāds tīrītājs, gāzei jā-

plūst caur šķidruma kārtu.

4. VIRSAS TĪRĪTĀJI.

Šeit gāzes tīrīšanai izmanto, cik iespējams, lielu filtrējamā materiāla

virsu. Par virsas tīrītāju var uzskatīt „Imbert" smalko (korķu) tīrītāju,

krievu iekārtas stāvfiltrus ar Rašiga (Raschig) gredzeniem, „Gustloff"

un „Zeuch" iekārtas smalkos tīrītājus v. t. t.

5. DRĒBES TĪRĪTĀJI.

Šie tīrītāji sastopami galvenokārt tādās iekārtās, kur pārgāzē deg-

vielas ar mazu gaistošu vielu procentu (koka ogles, antracītu). Rakstu-

rīgs drēbes tīrītājs ir „Mercedes-Benz" iekārtai.

6. CENTRBĒDZES TĪRĪTĀJI.

Kā rāda pats nosaukums, gāzes tīrīšanai šeit izmanto centrbēdzes

spēku. Centrbēdzes tīrītāji kļūst ļoti populāri, jo tie ir vienkārši un ērti.

Diemžēl, to pretestība samērā liela.

Bez minētajām tīrītāju grupām pēdējā laikā arī spēkratu gāzģenerā-

toru iekārtās lieto elektriskos gāzes tīrītājus. Apskatīsim šo tīrītāju uz-

būvi un darbības principus.

7. ELEKTRISKIE TĪRĪTĀJI.

Stacionārās gāzģenerātoru iekārtās elektriskie gāzes tīrītāji bija

pazīstami jau kopš ilgāka laika. Stacionārā elektriskā tīrītāja iekārta pa-

rādīta 106. zīmējumā. Parastās tīkla maiņstrāvas spriegumu ar trans-

formātoru paaugstina līdz 10000—15000 V. Pēc tam ar augstsprieguma

pārveidotāju maiņstrāvu pārvērš augstsprieguma līdzstrāvā. Šo līdzstrāvu

ar izolātoru starpniecību ievada tīrītāja čaulā. Elektrods, caur kuru plūst

augstsprieguma strāva, izbīdīts tīrītāja čaulai cauri. Otra elektroda lomā

ir tīrītāja čaula, kas savienota ar zemi. Gāze ieplūst tīrītāja apakšējā

daļā. Ap iekšējo elektrodu rodas elektriskais spēka lauks, kura ietekmē
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mechaniskie piemaisījumi elektrizējas un top pievilkti pie čaulas sienām.

Saskaroties ar čaulas sienām, piemaisījumi atdod tām savu lādiņu un no-

krīt čaulas dibenā. Iztīrītā gāze izplūst čaulas augšējā daļā. Elektrodu

izveidojums var būt dažāds, bet darbības princips paliek tas pats.

106. zīm. Elektriskā gāzes tīrītāja schēma. 1 — gāzes ieplūde, 2 — augstsprieguma

strāvas vads, 3 — tīrītāja čaula, 4
— augstsprieguma taisngriezis, 5 — augstsprieguma

transformātors, 6 — slēdzamā ierīce, 7
— tīkla strāva, 8 — zemes vads, 9 — sin-

chronisks motors.

107. zīm. Spēkrata elektriskais gāzes tīrītājs. 1 — netīra gāze, 2 — tīra gāze

3 — augstsprieguma kābelis.
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107. un 108. zīm. paradīts spēkrata elektriskais tīrītājs. Lai iegūtu

spēkratā nepieciešamo augstsprieguma līdzstrāvu, rīkojas šādi:

Dinamo mašīnai pievieno nelielu vienenkura pārveidotāju, kas pār-

veido līdzstrāvu maiņstrāvā. Nelielais transformātors iegūtās maiņstrā-

vas spriegumu pārveido 15.000 V spriegumā. Šo augstsprieguma maiņ-

strāvu no jauna pārveido līdzstrāvā un pēdējo pievada tīrītāja augst-

108. zīm. Spēkrats ar elektr. gāzes tīrītāju.

sprieguma pieslēgam. Šāds tīrītājs patērē apm. 120—150 W. Elektrisko

tīrītāju darbība līdz šim ļoti apmierina, un to izplatīšanos pagaidām aiz-

kavē elektrisko tīrītāju samērā augstā cena (RM 500—600,—). Bez tam

katra gāzģenerātora spēkrata elektriskā iekārta jau tā ir pārslogota, jo

tā elektriskās strāvas patēriņš ir krietni lielāks nekā šķidrās degvielas

spēkratam. Elektriskā tīrītāja ievešana tādēļ saistīta arī ar lielākas di-

namo mašīnas, akumulātora v. t. t. iebūvi. Šis apstāklis vēl vairāk sadār-

dzina elektriskā tīrītāja iebūvi.

VI SPĒKRATU PIEMĒROŠANA DZĪŠANAI AR

GĀZĢENERĀTORA GĀZI.

Mūslaiku automobiļu un traktoru motori konstruēti pa lielākai daļai

dzīšanai ar šķidrām degvielām: benzīnu, naftu, petroleju un taml. Tikai

pašā pēdējā laikā sāk konstruēt un laist apgrozībā motorus, kas aplēsti

un konstruēti tieši dzīšanai ar gāzģenerātoru gāzi. Šādi motori ir vēl sa-

mērā reti, tāpēc gandrīz visu gāzģenerātoru spēkratu motori pārbūvēti

no parastajiem šķidro degvielu motoriem, piemērojot tos gāzes īpatnī-

bām. Šis apstāklis lielā mērā aizkavējis gāzģenerātoru vēl straujāku at-

tīstību, jo principiālās atšķirības dēļ gāzes un šķidrās degvielas motora

starpā nācās pārvarēt lielus grūtumus.
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1. GĀZES UN ŠĶIDRO DEGVIELU MOTORU DARBĪBAS PRINCIPI.

Salīdzinot šķidro degvielu motorus ar sucamgazes motoriem, re-

dzama šāda principiāla atšķirība:

a) Sūcamgāzes motoram iesūkšanas takta laikā ne tikai jāuzsūc

svaigais gāzes un gaisa maisījums no iesūcamās caurules, bet jāuztur arī

gāzģenerātora pārgāzēšanas process. lesūkšanas laikā motoram jāpār-

var gāzģenerātora, tīrītāja, dzesētāja un gāzes pievadu pretestība. Tā

atkarīga no gāzģenerātora iekārtas un parasti krietni pārsniedz karbu-

rātora pretestību šķidro degvielu motoros.

b) Motoram nepieciešamā degviela netiek pievadīta jau pilnīgi ga-

tavā veidā, bet tā uz vietas jāsaražo. Tādēļ nav pieļaujamas straujas

slodzes maiņas, jo gāzģenerātorš var piemēroties motora darbībai tikai

pēc zināma laika. Ja šķidras degvielas un gaisa maisījuma viena m 8sil-

tuma vērtība ir ap 880 siltuma vienību, tad gāzes un gaisa maisījuma

viena m 3tikai 620 siltuma vienību.

c) Sūcamgāzes motora darbībai nepieciešamais gāzes un gaisa mai-

sījums netiek automātiski sagatavots un automātiski rēgulēts kā šķidro

degvielu motoros. Gāzes maisījumu rēgulē spēkrata vadītājs atkarā no

motora slodzes un gāzģenerātora darbības. Ar to sūcamgāzes motora

darbība atkarīga no apkalpes prasmes.

d) Šķidrā degviela, iztvaikojot motora iesūcamā caurulē, pazemina

tās temperātūru. Lai temperātūra nepazeminātos zem pieļaujamās robe-

žas, šķidro degvielu motora iesūcamās caurules parasti apsilda, novieto-

jot tās izgrūžamās caurules tuvumā vai ļaujot sadegušām gāzēm tās ap-

sildīt. Atkarā no laika apstākļiem gāzģenerātoru gāzi parasti neizdodas

atdzesēt zem 20 —50° C. Tai nav arī vajadzīgs iztvaikošanas siltums, kas

pazeminātu iesūcamās caurules un līdz ar to arī iesūktā gāzes un gaisa

maisījuma temperātūru. Tādēļ gāzes temperātūra strauji pieaug un palie-

linās gāzes tilpums resp. samazinās motora pildījums. Sūcamgāzes mo-

torā nav pieļaujama iesūcamās caurules apsildīšana. Lielākā gāzes tilpu-

ma dēl sūcamgāzes motoram vajadzīga lielāka caurmēra iesūcamā cau-

rule un lielāki motora iesūcamie vārstuļi resp. lielāks atvērums.

c) Gāzes un gaisa maisījuma sadegšanas ātrums ir mazāks nekā

benzīna tvaika un gaisa maisījuma. Tādēļ maisījums jāaizdedzina par

apm. 15% ātrāk nekā šķidrās degvielas motoros.

f) Gāzes īpatnību dcl sūcamgāzes motoros iespējama krietni lielāka

kompresijas pakāpe.
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2. MOTORA JAUDAS SAMAZINĀŠANĀS, PĀREJOT NO ŠĶIDRĀS

DEGVIELAS UZ GĀZI.

levērojot principiālo atšķirību šķidrās degvielas un sūcamgāzes mo-

tora starpā, gaidāma ievērojama jaudas samazināšanās, dzenot šķidrās

degvielas motoru ar gāzģenerātora gāzi. Jaudas samazināšanos visvairāk

ietekmē šādi apstākli:

a) Kā jau iepriekš minēts, gāzģenerātora gāzes siltuma vērtība ir

krietni mazāka nekā, piem., benzīna un gaisa maisījuma (motoram nepie-

ciešamā proporcijā) siltuma vērtība. 880 kcal /nm3 vietā motoram tiek

pievadīti tikai apm. 620 kcal/ nm
3
.

Šis apstāklis ir galvenais šķidrās deg-

vielas motora jaudas zuduma cēlonis, jo tas vien, kā redzams, pazemina

motora jaudu par

880-620
IQQ=r296o/

880

b) Tā kā palielināta motora sūkšanas pretestība, kā arī iesūktā gā-

zes un gaisa maisījuma temperātūra augstāka un līdz ar to lielāks aiz-

ņemamais tilpums, par 10—15% samazinās motora cilindra pildījuma

koeficients, kas arī negātīvi ietekmē motora jaudu.

c) Gāzu sadegšana un izplēšanās, kā arī gāzes molekulārās pārmai-

ņas nav tik labvēlīgas kā benzīna tvaika un gaisa maisījumam sadegot.

Arī šis apstāklis samazina motora jaudu.

Minētie jaudas zuduma iemesli samērā maz atkarīgi no motora kon-

strukcijas (motora konstrukcija gan var ietekmēt gāzes temperātūru) un

ņemami vērā, piemērojot jebkuru šķidrās degvielas motoru dzīšanai ar

gāzģenerātoru gāzi. Apskatīto iemeslu dēl motora jauda normāli paze-

minās par 40—50%.

Tomēr ir vēl dažādi citi apstākli, kuru dēl motora jauda var kristies

vēl vairāk. Šeit nerunāsim par traucējumiem un trūkumiem gāzģenerā-

toru darbībā, kas var celties nepareizas gāzģenerātoru konstrukcijas,

slikti veiktas iebūvēs vai nepareizas un nemākulīgas apkalpošanas dēl;

šādu iemeslu dēl motora jauda ne tikvien pazeminās zem normas, be-t—

motors arī vispār var nedarboties. Apskatīsim ti ii tos konstruktīvas

dabas jautājumus, ar kuriem izskaidrojams, ka viens motors var būt

vairāk piemērots dzīšanai ar gāzi nekā otrs.

1. Vispirms svarīgs motora apgriezienu skaits. Prakse rāda, ka vis-

labāk gāzģenerātoru gāze darbina motorus, kuru apgriezienu skaits nav

lielāks par 2500 apgr./min. Tas izskaidrojams ar pārgāzēšanas procesa

norisi. Zinām, ka gāzģenerātora degšanas joslā rodas galvenokārt nede-

goša ogleklskābā gāze (CO2). Lai ogleklskābā gāze, plūstot caur deg-

šanas un redukcijas joslas sakarsēto oglekli, varētu, ar to savienojoties,

pārvērsties par mums nepieciešamo tvanu (CO), ir vajadzīgs zināms



164

laiks. Jo ilgāk ogleklskābā gāze saskaras ar sakarsētām oglēm, jo vairāk

tvana ir no gāzģenerātora izplūstošajā gāzē. Ja motora apgriezienu

skaits pārāk liels, tad gāze caur gāzģenerātoru tiek sūkta ātrāk un sa-

īsinās laiks, kurā gāze plūst redukcijas joslai cauri. Tas pats sakāms arī

par ūdens tvaika sašķelšanos. Ja sūkšanas ātrums lielāks, paaugstinās

gan degšanas un redukcijas joslas temperātūra, kas veicina redukcijas

reakciju norisi, tomēr tā nevar pilnīgi atsvērt sūkšanas laika saīsinā-

šanos. Nevajag tikai domāt, ka motori ar lielu apgriezienu skaitu būtu

pilnīgi nepiemēroti dzīšanai ar gāzģenerātoru gāzi. Ātri griezdamies, mo-

tors zaudē gan vairāk jaudas, bet, ja motora jaudas rezerve ir liela

diezgan, tā izmantošana pilnīgi iespējama. Pēdējā laikā gāzģenerātorus

piebūvē arī motoriem ar līdz 4000 apgriezieniem minūtē, kas lielās jau-

das rezerves dēl nesagādā nekādus grūtumus; sevišķi tas sakāms par

vieglo automobiļu motoriem.

2. Visai svarīgs ir motora cilindru tilpums, virzuļu gājiens un cilindru

skaits. Motors ar lielu cilindru tilpumu, garu virzuļu gājienu, bet mazu

cilindru skaitu darbojas labāk par daudzcilindru motoru ar mazu atse-

višķo cilindru tilpumu un īsu virzuļu gājienu. Parādībai ir šāds izskai-

drojums:

a) Jo lielāks atsevišķu cilindru tilpums, jo labāk iespējams tos iz-

mantot.

b) Tā kā virzuļa gājiens garāks, tad iesūkšanas takts ilgāks, kas sa-

vukārt labvēlīgi ietekmē cilindru pildījumu.

c) Daudzcilindru motorā gāzes sadalīšanās pa atsevišķiem cilindriem

ir nevienmērīgāka kā motoriem ar mazu cilindru skaitu.

3. Gāzes iztur lielāku kompresijas pakāpi nekā petroleja, benzīns,

nafta vai spirts. Tādēļ katrā zinā labāki rezultāti gūstami ar motoru,

kam lielāka kompresijas pakāpe vai īpašs kompresors.

4. Jau agrāk aprakstīta iesūcamās caurules novietojuma ietekme uz

gāzes maisījuma temperatūru un līdz ar to arī uz motora jaudu. Ir no-

zīme ne tikai iesūc.'rtiās caurules novietojumam, bet arī izveidojumam:

tai jābūt lielāka camtnēra, bez asiem līkumiem un sašaurinājumiem.

5. Motora jaudu var ietekmēt arī motora vārstuļu un sveču novieto-

jums. Prakse rāda, ka gāzģenerātora gāzei visvairāk piemēroti motori

ar vārstuļiem cilindru galvā.

Lai raksturotu benzīna motora jaudas samazināšanos, darbinot to

ar gāzģenerātora gāzi, veiksim motora termodinamikas aplēsumu, iedo-

mājoties, ka motora konstrukcija atstāta pilnīgi negrozīta. Izraudzīsimies

šādu motoru: .
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cilindru caurmērs — D = 101,6 mm;

virzuļu gājiens — H
—

114,3
„

cilindru skaits — i =6;

cilindru darba tilpums — Vh — 5,55 1;

kompresijas pakāpe — £ =4,7

taktu skaits — t =4;

apgriezienu skaits — n = 2400 apgr./min.;

• jauda, darbinot motoru ar benzīnu — N
e

= 70 PS.

Gāzģenerātora ražotās gāzes sastāvu iedomāsimies šādu:

CO — 24%; H
2 -19%; CH

4
- 4%; C0

2
-10,5% un N

2
- 42,5%.

Bez tam pieņemts:

apkārtējā gaisa spied. — p0
= 1,0 kg/cm-;

sadegušo gāzu temperātūra — T
r
= 800° Abs.;

pildījuma koeficients rļh = 0,7;

gaisa pārpilnības koefic. — a = 1;

iesūktā maisījuma temperātūra — T
0
= 308° Abs. (35° C);

maisījuma temperātūra iesūcamā caurulē — T1

0
= 308°+10°.

Spiediens iesūkšanas sākumā:

P
r

== 1,033 (l +10-4
n) ±= 1,17 kg/cm2.

Spiediens iesūkšanas laikā:

=

rih .
-to Pf.Tfl

£
.

T
0 , j.

lesūktā maisījuma absolūtā temperātūra iesūkšanas takta laikā:

T 1

rj*
J> ~ 389°

•-AO-i0)
Spiediens kompresijas beigas:

Pc = Pa
•

riļ — kompresijas politropes kāpe. Gāzģenerātoru gāzes motoriem

politropes kāpi var pieņemt:

i*! = 1,35;

P
c
= P

a .
£i.35 ~ 6,6 kg/cm 2

.

lesūktā maisījuma absolūtā temperātūra kompresijas beigās:

T
e
= T

a . 8* - 1
as 670° Abs.

lesūktā maisījuma sadegšanai nepieciešams šāds skābekļa resp. gaisa

daudzums:

O1
= ļ 0,5(C0 + H

2) + +™J C„ H
m
— 0

2 ļ — 0,295 mola.

aL
0
=

.
O 1

= 1,405 mola.
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Pārpalikušo gāzu koeficients:

O .Tt

P

:^-^r)-°' 18;

lesūkta maisījuma un pārpalikušo gāzu daudzums iesūkšanas gājiena

beigās:
L =1 + 1,405 = 2,405 molu;

M
r =0,18 . 2,405 = 0,43 molu;

M
c
= L -f M

r
= 2,835 molu.

Sadegšanas produktu sastāvs, sadegot vienam molam;

Mco, = C0
2 +CO + n

.
C

n .
H

m
= 0,385 molu;

MH,« =H2 + 0,5 .m.C„ .
H

m = 0,270 molu;

M
ol =0,21 (a—l) .Lo= 0;

M
Ns

= 0,79 .a.LO + N
2 = 1,535 molu;

M = Mco, + Mh
2
o + Mo

2
-f Mm, = 2,190 molu.

Pieskaitot pārpalikušās gāzes:

M
z
= M + M

r
= 2,62 molu.

Gāzes siltuma vērtība kompresijas takta (c) un sadegšanas beigās (z):
Cv

c

= (5+ 3,5876. 10~ 4
.
t
e ) (a L

o+ CO +H2+ CH< + N
2)+ Cv

co
.
C0 2 -f

+ (5,51 +0,66 .
ĪO- 3

. te) .
M

r ;

Cv
co

2

= B>48
>
4 Cal/l°C;

Cv
c
= 15,168 Cal/1° C;

Cv
z

= (5,51 + 0,66
.
ĪO-3

.
t

z) .
M

z ;

Cv
z
= 14,4+ 0,00173 .

t
z
.

Viena mola zemākā siltuma vērtība:

Ku
= 24,4 (CO .

Kco + H
2 .

Xh
2

+ CH
4 . Kch

4
) a 24,4 (0,24 .

2800 + 0,19
.

.

23(50+ 0,04 . 7820)

Kuss 35000 Cal/mol.;
sk. 109. zīm.

Pēc sadegšanas nolidzinājuma ir iespējams noteikt temperātūru sadeg-

šanas laikā:

t
z .

Cv
z

== c• Ku ~t~ Cv
c . t

e;

Cv
c

.t
e

~4~ ?. Ku
Xz=

14,4 + 0,00Ī73Tt7'

Ķ — siltuma izdalīšanas koeficients.

Ķ pieņemts 0,80

0,00173 t
z

+ 14,4 .t
z

—34021 =0

_

— 14,4 ±y" 14,42 + 4 . 0,00173 .
34021

z
~~

2
.

0,00173
"

t

T
z
= 1910°+ 273°= 2183° Abs.
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Molekulāras pārmaiņas koeficients:

=0,926.

Spiediens sadegšanas laikā:

P
Z
=M. P

c .ļ2■ = 19,9 kg/cm'2 .
1

c

Gāzu ekspansija notiek pēc politropes, kuras kāpi gāzģenerātoru
motoriem var pieņemt:

n
2
= 1,3.

Gāzu spiediens un temperātūra ekspansijas beigās:

P
b = Ļ~ sk 2,67 kg/cm9

;

T
b
=

~—ll_
a 1375° Abs.

£n,—i

Vidējais indikātora spiediens:

pp-£—f x
(i- 1)- 1(i L—)ļ

X = =3,02

Pi 1
= 4,45 kg/cm'2 .

Faktiskais indikātora spiediens ir mazāks, jo jāatskaita iesūkšanas un

izpūšanas takta zudumi un faktiskās diagrammas noapa]ojumi:
Pi =.u>Pi —Ap;

cļ; = 0,96;

Ap =P
r

—P
a
= 0,353.

Efektīvais spiediens:
Pe = Pi-Pb;

'P
b =0,35 + 0,0005 .

nsk 1,55 kg/cm 2
;

P
e
= (u> Pi 1

- Ap) -Pb =2,367 kg/cm2
.

Nepārbūvēta motora jauda, darbinot to ar gāzģenerātora gāzi:

N-=
£
Vnsra,3B,,s

-

Ar benzīnu dzīts šis pats motors attīsta 70 PS. Tātad jaudas pamazi-

nājums:

ANe
=70—35=35 PS resp. 50 %.

Tātad neatkarīgi no motora konstruktīva izveidojuma jau teorētiskais

aplēsums vien rāda loti ievērojamu jaudas zudumu. Ja motora konstruk-

cija izdevīga dzīšanai ar gāzģenerātora gāzi, praksē jaudas zudums ir

mazāks un nepārsniedz 40%. Turpretim dzīšanai ar gāzi neizdevīgi bū-

vētos motoros jaudas zudums var sasniegt pat 60% tās jaudas, ko mo-

tors attīsta, ar benzīnu darbināts.
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109. zīm. Teorētiskā indikātora diagramma eksplozijas (Otto) motoram.

3. LĪDZEKĻI MOTORA JAUDAS ATGŪŠANAI

Jaudas pamazinājums, kas neizbēgams, darbinot šķidrai degvielai

konstruētu motoru ar gāzģenerātora gāzi, reizēm ir tik ievērojams, ka

kļūst neiespējama spēkrata tālāka izmantošana. Ja šķidras degvielas

motoram aplēsta liela rezerve, bet prasības dzīšanai ar gāzģenerātora

gāzi pārbūvētajam spēkratam nav sevišķi lielas, tad stāvoklis vēl nav

tik ļauns. Tas pirmām kārtām sakāms par vieglajiem automobiļiem, kam,

kā zināms, jaudas rezerve parasti loti liela. Ja vieglais automobilis, ar

benzīnu dzīts, viegli var nobraukt 100—120 km/st., tad nav liela nelaime,

ja pēc pārbūves (motora darbināšanai ar gāzģenerātora gāzi) —
šis pats

automobilis nobrauc 80—90 km stundā (ātruma samazināšanās nav pro-

porcionāla jaudas kritumam, jo, ātrumam pieaugot, loti lielā mērā pieaug

gaisa pretestība). Teiktais nav attiecināms uz smagajiem automobiļiem un

traktoriem. Ja smagā automobiļa vai traktora jaudu samazina par 50%,

tad ne katru reizi automobilis resp. traktors var sekmīgi veikt savus līdz-

šinējos uzdevumus. Šai gadījumā jāsamazina jaudas zudums.

Motora» jaudas zudumu var samazināt ar dažādiem līdzekļiem:

a) paaugstinot motora kompresijas pakāpi;

b) palielinot motora cilindru pildījumu;

c) uzlabojot gāzes sastāvu ar šķidrās degvielas piejaukumu

gāzei;
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d) piemērojot motora aizdedzināmo iekārtu, iesūcamo cau-

ruli un uzlabojot motora telpas vēdināšanu;

c) uzlabojot vadīšanas techniku.

Spēkrata vilkšanas spēju var palielināt:

a) iebūvējot citu, stiprāku motoru;

b) palielinot diferenciālā pārnesumu.

Apskatīsim tuvāk katru jaudas atgūšanas līdzekli.

a) Motora kompresijas pakāpes paaugstināšana.

Šo līdzekli loti bieži izlieto, lai paaugstinātu jaudu eksplozijas moto-

riem, kas darbojas pēc „Otto" cikla (tanī ietilpst dažādi benzīna, petrole-

jas, spirta v. c.motori). Motora kompresijas pakāpe ir attieksme starp pil-

nu cilindra tilpumu un kompresijas telpas tilpumu. Apzīmējot cilindra darba

tilpumu ar Vh, kompresijas telpas tilpumu ar W, bet kompresijas pakāpi

ar £, kompresijas pakāpe

i
_

V + Vc

V
c

*

Eksplozijas motoriem kompresijas pakāpe normāli svārstās starp 4,0

līdz 6,0, bet sniedzas arī līdz pat 7,5. Tādā gadījumā gan jālieto līdzekli

detonācijas novēršanai. Kompresijas pakāpe lielā mērā ietekmē motora

jaudu. Kā zināms, nolietotam motoram ir vāja kompresija, bet arī stipri

mazāka jauda.

Spiedienu kompresijas beigās nosaka formula:

Pc = Pa
•

6n\

P
a

— spiediens kompresijas sākumā,

c — kompresijas pakāpe.

ni
— politropes kāpe.

Lielumi P
a

un n, svārstās samērā maz, tādēļ spiediens kompresijas

beigās faktiski atkarīgs no kompresijas pakāpes. Spiediens kompresijas

beigās savukārt ietekmē spiedienu sprādziena momentā, jo

P
z
=

.

P
c.

Tātad redzam: jo lielāka motora kompresijas pakāpe, jo lielāks

spiediens kompresijas beigās un sprādziena brīdī. Līdz ar to palielinās

diagrammas laukums, pieaug vidējais indikātora spiediens un tātad arī

motora jauda.

Kompresijas pakāpes palielināšanu benzīna motoriem aizkavē šķidro

degvielu īpašības, par kurām jau bija runa agrāk. Gāzes motoros deto-

nācijas parādības var arī neievērot. Tātad, lai palielinātu motora jaudu,

ir iespējama tā kompresijas paaugstināšana, dzenot motoru šķidrās deg-

vielas vietā ar gāzģenerātora gāzi.
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Kā redzams no kompresijas pakāpes izteiksmes

kompresijas pakāpi var pēc patikas palielināt, samazinot motora kom-

presijas telpas tilpumu.

Rodas jautājums, par cik būtu iespējams palielināt kompresijas pa-

kāpi, lai maksimāli paaugstinātu motoru jaudu, un vai nebūtu iespējams,

motora kompresiju paaugstinot, zaudēto jaudu pilnīgi atgūt.

Lai šo jautājumu noskaidrotu, vairākkārt atkārtots iepriekš veiktais

motora termodinamikas aplēsums, iedomājoties, ka motora kompresijas

pakāpe paaugstināta.

110. zīm. 70 PS benzīna motora jauda, pārejot uz gāzģenerātora gāzi, atkārā no

motora kompresijas pakāpes.

legūtie rezultāti 110. zīm. attēlotā diagrammā. No tās redzams, ka,

paaugstinot motora kompresijas pakāpi līdz 5,5 resp. par 17%, motora

jauda pieaug līdz 40,4 PS resp. par 15,7%.

Paaugstinot kompresijas pakāpi līdz 6,5, motora jauda pieaug līdz

45,6 PS.

Paaugstinot kompresijas pakāpi līdz 7,5 resp. par 60%, motora jauda

pieaug tikai līdz 49 PS resp. par 40%.

No līknes redzams, ka vēl tālākai kompresijas pakāpes paaugstinā-

šanai rezultāti būtu vēl vājāki.

No minētā piemēra jāsecina, ka motora kompresijas pakāpes paaug-

stināšana līdz zināmām robežām ir, bez šaubām, vēlama, jo, pārejot uz

motora dzīšanu ar gāzi, rodas iespēja atgūt apmēram pusi zaudētās

jaudas.
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Ar teorētiskiem aplēsumiem un praksē gūto pieredzi ir noskaidrots,

ka eksplozijas motora kompresijas pakāpi nav ieteicams palielināt virs

9. Arī šāda kompresijas pakāpe pieļaujama tikai sevišķi izturīgiem, ma-

sīvi būvētiem motoriem, kas pārbūvēti no dīzeļmotoriem. Parasto eksplo-

zijas motoru kompresijas pakāpe ir ierobežota līdz 7,5. Šāds ierobe-

žojums nepieciešams, jo līdz ar kompresijas paaugstināšanu pieaug spie-

diens motora darba takta laikā, arī piepūles motora kloķu mechanismā,

gultņos v. t. t. Pārliecīgi paaugstinot motora kompresijas pakāpi, rodas

samērā mazs jaudas ieguvums, bet toties stipri saīsinās motora mūžs un

pieaug motora ekspluatācijas izdevumi.

b) Motora cilindru pildījuma palielināšana.

Motora cilindru pildījumu var palielināt divējādi:

1. Samazinot sūkšanas pretestību, palielinot gāzu pievadu caurmēru,

iztaisnojot līkumus v. t. t;

2. Piegādājot gāzes maisījumu zem spiediena ar īpašu kompresoru.

Pirmais paņēmiens lielā mērā palielina motora jaudu un arvien jāie-

vēro, pārbūvējot šķidras degvielas motoru dzīšanai ar gāzģenerātora

gāzi.

Otrs paņēmiens līdz šim visvairāk bija pazīstams aviācijā un sacīkšu

automobiļu būvē, kur sevišķi svarīgi palielināt motora jaudu, nepalielinot

cilindru tilpumu. Ar kompresoru palielina kompresijas sākuma spiedienu

un uzlabo motora pildījumu. No kompresijas sākuma spiediena lielā mērā

atkarājas beigu spiediens un līdz ar to arī jauda. Lietojot kompresoru,

motora jaudu var palielināt par 20—30%.

Arī gāzģenerātoru spēkratos jau sen mēģināja palielināt motora

jaudu, iebūvējot attiecīgus kompresorus. Ar kompresoru teorētiski iespē-

jams atgūt visu zaudēto jaudu, tādēļ šai problēmai veltīta liela uzmanība.

Tomēr arī šeit radās lieli grūtumi. Kompresora darbība apmierina tikai

tad, ja apgriezienu skaits sevišķi liels (10—30000 apgr./min.). Šāda ap-

griezienu skaita sasniegšanai savukārt jāizlieto dala motora atgūtās jau-

das. lebūvējot kompresoru, ar ko teorētiski būtu iespējams atgūt visu

zaudēto motora jaudu, izrādījās, ka kompresora darbināšanai vien savu-

kārt bija nepieciešama visa tā jauda, ko ar kompresoru atguva. Tādēļ

bija jāaprobežojas ar mazākiem kompresoriem, ar ko tika atgūta apm.

puse zaudētās jaudas resp. tikpat daudz, cik varēja atgūt, paaugstinot

motora kompresiju. Bez tam pirmie kompresori bija komplicēti un ātri

bojājās. Visvairāk bojāja kompresoru materiālo dalu gāzģenerātora gāze,

kam bija jāplūst kompresoram cauri. Mechaniskie piemaisījumi un darvas

atdalījumi, kas, kaut arī niecīgos daudzumos atrodas arī iztīrītā gāzģe-

nerātora gāzē, ātri vien sabojāja kompresoru. Pēdējā laikā pazīstamā
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Šveices turbīnu fabrika „Brown Boveri" konstruējusi īpašu turbokom-

presoru gāzģenerātoru spēkratiem. Turbokompresora griezums parādīts

111. zīm., bet ieslēgšana gāzģenerātora iekārtā — 112. zīm.

Raksturīgākais šai kompresorā tas, ka to darbina motorā sadegušās

gāzes. Sadegušās gāzes ieplūst kompresora čaulā un griež kompresora

rotoru ar 40000 apgr./min. ātrumu.

111. zīm. „Brown-Boveri" turbokompresors gāzģenerātoriem

112. zīm. „Brown-Boveri" turbokompresora ieslēgšana gāzģenerātora iekārtā. 1 — aiz-

dedzināmais caurums, 2 — šķērssienu ūdens atdalītājs, 3 — gāzes dzesētājs, 4 —

smalkais tīrītājs, 5 — ventilātors, 6 — gāzes svira, 7 — gaisa svira, 8 — turbo-

kompresors.
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Rotora otrā galā novietotais lāpstu rats griežoties uzsūc ārējo gaisu

un spiež to pa daļai uz gāzģenerātora pretsitiena vārstuļu telpu, pa daļai

— uz gāzjauci. Ar to panākts, ka gāzģenerātora gāzes caur kompresoru

neplūst un kompresoru darbina motora sadegušās gāzes. Tādā kārtā no-

vērsti agrāko iekārtu trūkumi un iegūti ļoti labi rezultāti.

Sešcilindru „Saurer" benzīna motors, kas, benzīna dzīts, ar kompre-

sijas pakāpi 4,7 attīsta 86 PS, ar gāzi darbināts, attīsta tikai 47 PS.

lebūvējot „Brown Boveri" turbokompresoru, šī paša motora jaudu izde-

vies paaugstināt līdz 80 PS, motora apgriezienu skaitu nepalielinot. Arī

mēģinājuma braucienos tika panākti ļoti labi rezultāti, jo stipri pieauga

spēkrata vilkšanas un gaitas paātrināšanas spēja. Diemžēl, šī iekārta pa-

gaidām ir visai dārga: firmas prospektos minētā turbokompresora cena

— 2600, — Šveices franku, neieskaitot iebūvēs izdevumus.

c) Gāzes sastāva uzlabošana.

(iāzes sastāvu pašā gāzģenerātorā uzlabot grūti. Tādēļ, ja dzīšanai

ar gāzģenerātora gāzi pārbūvētā motora jauda neapmierina, to var pa-

lielināt, pievadot gāzei šķidro degvielu. Šim nolūkam atstāj motora kar-

buratoru un degvielu tvertni, kā arī visu pārējo šķidrās degvielas pie-

vadāmo iekārtu. Braucot pa sevišķi sliktu ceļu vai motoram darbojoties

sevišķi grūtos apstākļos, var tam pievadīt papildus gāzei nedaudz šķid-

rās degvielas — 10—20% normālā patēriņa. Šāda piedeva uzlabo gāzes

sastāvu un lielā mērā kompensē to jaudas zudumu, kas rodas gāzes mai-

sījuma mazākas siltuma vērtības dēļ. Šķidrās degvielas piedeva jūtami

atvieglo spēkrata vadīšanu pa sliktu ceļu. Protams, nav attaisnojama

šķidrās degvielas piedeva tad, ja motors neattīsta vajadzīgo jaudu citu

iemeslu dēļ.

levērojot šķidro degvielu ierobežojumus kara laikā, gāzes

uzlabošana ar šķidro degvielu piedevu nav ieteicama un jāatrod citļg_
dzekli motora jaudas palielināšanai.

Piemērojot dīzeļmotorus dzīšanai ar gāzģenerātoru gāzi, iespējams

tos dzīt ar gāzi, pilnīgi nepārbūvējot. Šāds dīzeļmotors iesūkšanas takta

laikā iesūc gāzes un gaisa maisījumu un kompresijas gājiena laikā to

saspiež līdz 20—30 atm. Līdz ar to ceļas maisījuma temperātūra līdz

400—600° C. Šī temperātūra tomēr nav pietiekoša, lai iesūktais maisī-

jums uzliesmotu pats. Tādēļ kompresijas takta beigās motora kompre-

sijas telpā ar parasto dīzeļmotora degvielas pievadāmo sūkni pa deg-

vielas smidzinātājiem iesmidzina gāzeļlu. Izsmidzinātā gāzella uzliesmo

un aizdedzina arī saspiesto gāzes un gaisa maisījumu. Šim nolūkam nor-

māli vajag 20—30% no normālā gāzellas patēriņa. Arī šeit izsmidzinātā

gāzella uzlabo gāzes sastāvu, un šādu motoru jaudas zudums nav jūtams.
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Šī paņēmiena priekšrocība ta, ka dīzeļmotora pārbūve nav vajadzīga

un motoru jebkurā laikā var darbināt ar gāzi un gāzeļlu vai tikai ar gāz-

eļļu.

Šis paņēmiens nav izplatīts diezgan lielā šķidro degvielu patēriņa

dēļ. Bez tam prakse rāda, ka šādu spēkratu vadītāji parasti mēdz vairāk

izlietot šķidro degvielu nekā gāzi, pie kam šādas rīcības sekas ir gāzģe-

nerātora nepietiekama slogošana. Neļaujot gāzģenerātoram darboties ar

vajadzīgo slodzi, gāzģenerātora pārgāzēšanas process nenorisinās pa-

reizi, degšanas un redukcijas joslas temperātūra krīt, un sakarā ar to

motors ļoti bieži aizsērē no redukcijas joslai cauri izgājušās darvas.

d) Motora aizdedzināšanas momenta regulēšana.

Šo jautājumu esam apskatījuši jau agrāk, tāpēc šeit vienīgi atgādi-

nāsim, ka, pārejot uz motora dzīšanu ar gāzģenerātoru gāzi, aizdedzinā-

šanas moments jāpārliek par apm. 15% agrāk.

e) Vadīšanas technika.

Pareizai vadīšanas technikai ir ļoti liela nozīme. Pareizi gāzes sa-

stāvu un uzmanīgi pārgāzēšanas procesu rēgulējot, laikus degvielu papil-

dinot un spēkrata inerci izmantojot, jauda ļoti lielā mērā pieaug un tiek

atvieglināta spēkrata vadīšana. Sevišķi jārūpējas par iekārtas tīrumu un

kārtībā turēšanu, jo tieši pēdējie divi apstākli visvairāk ietekmē gāzes

sastāvu un līdz ar to arī motora jaudu.

f) Stiprāka motora iebūve.

Ja pastāv noteikta pārliecība, ka esošais motors nespēj attīstīt spēk-

ratam nepieciešamo, jaudu, spēkratā jāiebūvē spēcīgāks motors. Tas ir

visradikālākais spēkrata jaudas paaugstināšanas paņēmiens, pie kura jā-

Mr-LS. tikai tad, ja citādi nevar līdzēties.

g) Diferenciāla pārnesuma maiņa.

Palielinot diferenciāla pārnesumu, motora apgriezienu skaitam ne-

mainoties, samazinās dzinējriteņu apgriezienu skaits. Līdz ar to sama-

zinās spēkrata ātrums, bet pieaug vilkšanas spēja. Šai gadījumā jaudas

zudums ietekmē galvenokārt spēkrata maksimālo ātrumu, kas samazinās

par 15—20%, bet toties pieaug spēkrata vilkšanas spēja.

Šo paņēmienu parasti apvieno ar otru — motora kompresijas pakā-

pes paaugstināšanu — un šādējādi pārbūvētais spēkrats vilkšanas spējas

ziņā maz atšķiras no šķidrās degvielas spēkrata.

Lai diferenciāla pārnesumu palielinātu, jāapmaina diferenciāla zob-

ratu komplekts. Piem., „Ford" automobiļiem diferenciāla pārnesumu no

1 : 6,66 var palielināt līdz 1 : 7,5.
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4. ŠĶIDRO DEGVIELU MOTORU PIEMĒROŠANA DZĪŠANAI AR

GĀZĢENERĀTORU GĀZI.

a) Eksplozijas motoru piemērošana.

Pārejot uz benzīna motora dzīšanu ar gāzģenerātoru gāzi, vispirms

jāpārbauda, cik motors šim nolūkam piemērots. Lai motora darbināšana

ar gāzi apmierinātu, tam jābūt vispirms pilnīgā kārtībā. Nav nozīmes

iebūvēt gāzģenerātoru spēkratā, kura motors nolietots, ar vāju kompre-

siju, bojātiem gultņiem, sliktu aizdedzes iekārtu v. t. t. Prasības ar gāzi

dzenamam spēkrata motoram ir sevišķi augstas, tādēļ jāraugās, lai visas

motora daļas būtu labā stāvoklī. Ja motora stāvoklis neapmierina, tas

vispirms jāizremontē, novēršot visus konstatētos trūkumus. Motora vis-

pārīgo stāvokli pārbaudot, jānosaka arī tā kompresijas pakāpe, kas lielā

mērā ietekmē jaudu. Kā zināms, kompresijas pakāpe ir attieksme starp

pilnu cilindra tilpumu un kompresijas telpas tilpumu:

Vh +Vc

£ =

-v—'

Šī attieksme benzīna motoriem normāli svārstās no 4,0—6,0. Prak-

tiski kompresijas pakāpes lielumu var noteikt šādi:

Vispirms jānoskaidro motora cilindru darba un kompresijas telpas

tilpums. Cilindru darba tilpums parasti nolasāms no spēkrata fabrikas

kartītes vai arī noskaidrojams pēc fabriku katalogiem. Tādā gadījumā

iegūst datus par pilnīgi jaunu, vēl neslīpētu motoru. Ja attiecīgu datu

nav, cilindru darba tilpums jāapleš. Šai nolūkā jānoņem motora cilindru

galviņa (to būtu ieteicams izdarīt arī tādēļ, lai noskaidrotu cilindru darba

virsas stāvokli un diluma pakāpi), jāizmērī cilindru caurmērs un virzuļu

gājiens. Apzīmējot cilindru caurmēru ar D, bet virzuļu gājienu ar fi, va-

ram aplēst viena cilindra darba tilpumu. Pareizinot ienākumu ar cilindru

skaitu, iegūstam visu motora cilindru darba tilpumu. Kompresijas pakā-

pes noteikšanai jāzina viena cilindra darba tilpums:

te D 2
V

h = .
Hcm?

; te = 3,Uv

Kompresijas telpas tilpumu matēmatiski noteikt ir grūti. Praksē to izdara

šādā kārtā:

Vispirms izskrūvē vienu motora sveci un nostāda attiecīgu virzuli

augšējā sastinguma stāvoklī. Pēc tam ielej eļļu graduētā mērījamā trau-

kā, atzīmē tās daudzumu un tad uzmanīgi lej ellu pa sveces caurumu

cilindrā, līdz cilindra kompresijas telpa līdz augšai piepildīta. Pēc tam

aplēš ielietās eJlas tilpumu, kas ir vienlīdzīgs aplēšamam kompresijas tel-

pas tilpumam. Ja graduēta trauka nav, to pašu var izdarīt, nosverot ellas

trauku pirms un pēc tās ielējuma cilindrā. Zinot ellas īpatnējo svaru, var
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noteikt ielietās ellas tilpumu. Ar aprakstīto paņēmienu kompresijas telpas

tilpumu var noteikt vienīgi tad, ja sveces caurums atrodas kompresijas

telpas augstākajā vietā. Jāraugās arī, lai abi vārstuli būtu noslēgti. Cita

veida motoriem, kur sveces atrodas kompresijas telpas sānos, kompre-

sijas telpas lielumu var noteikt ar plastisku masu. Tādā gadījumā motora

cilindru galva jānoņem un kompresijas telpa jāpiepilda ar plastisku masu,

piem., logu tepi. Jāievēro, ka dažiem motoriem virzuli nenonāk līdz pašai

cilindru augšai. Tādā gadījumā ar plastisko masu jāpiepilda arī telpa virs

virzuļa tā augšējā sastinguma stāvoklī, nepiemirstot arī to telpu, ko

veido cilindru galvas blīve.

lepildītās plastiskās masas tilpumu var aplēst pavisam vienkārši.

lepildītā masa rūpīgi jāizņem no kompresijas telpas un pēc tam no tās jā-

izveido kubs. pareizinot visu trīs šķautņu garumu, iegūstam kompresijas

telpas tilpumu. ledomāsimies, ka dots 6 cii. benzīna motors, pie kam pēc

kataloga noskaidrots, ka motora tilpums ir 4200 cm
:)
.

Tas nozīmē, ka

katra atsevišķa cilindra darba tilpums

w
4200

7nn a
V

h
= -—- = 700 cm

5.
p o

Nosakot ar vienu no aprakstītiem paņēmieniem kompresijas telpas

tilpumu, izrādās, ka viena cilindra kompresijas telpas tilpums

V
c
= 185cm

3
.

To zinādami varam aplēst motora kompresijas pakāpi:

Vh +V
c

700 + 185
AO

£ =:--Vē~
=

185
a4

»
B

'

Kā redzams, motora kompresijas pakāpe atbilst normāla benzīna motora

kompresijas pakāpei. Atstājot šādu kompresijas pakāpi un pārejot uz

motora dzīšanu ar gāzģenerātora gāzi, jāņem vērā, ka motors zaudē

rpm. 40—50% savas jaudas. Pēc tam, kad motora kompresijas pakāpe

un tā vispārīgais stāvoklis ir noskaidroti, jāizšķiras par motora remonta

apmēriem un reizē kompresijas pakāpes paaugstināšanu. Kom-

presijas pakāpi var palielināt divējādi:

1. samazinot kompresijas telpu motora cilindru galvā vai

2. palielinot motora virzuļu augstumu. Lietojot pirmo paņēmienu, pa-

rasti jāpagatavo pilnīgi jauna cilindru galva. Ja grib tikai nedaudz paaug-

stināt motora jaudu, apm. par 10—15%, var cilindru galvu noēvelēt. Ci-

lindru galvas ūdens telpas izveidojums parasti pieļauj 2—3 mm biezas

kārtas noēvelēšanu. Ar šo paņēmienu bieži panākams nepieciešamais

jaudas pieaugums, iztiekot bez dārgi izmaksājošas cilindru galvas

apmaiņas.
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Palielinot motora virzuļu augstumu, nepieciešams virzuļus apmainīt.

Šo darbu var apvienot ar motora ģenerālremontu. Ar kompresijas telpas

samazinājumu, iemetinot cilindru galvā čuguna gabaliņus vai uzskrūvē-

jot uz virzuļiem platītes, nav gūstami apmierinoši rezultāti, un šis paņē-

miens nav ieteicams. Spēkratiem, kuru motoriem ir liela jaudas rezerve,

piem., vieglajiem automobiļiem ar liela tilpuma motoriem, kompresijas

pakāpes palielināšana nav nepieciešama. Loti bieži arī preču automobi-

ļiem, kas nedarbojas pārāk grūtos apstākļos, kompresijas pakāpe vai nu

nemaz nav paaugstināma vai arī paaugstināma, vienīgi apēvelējot ci-

lindru galvas.

Pārējiem spēkratiem kompresijas pakāpe jāpaaugstina. Jau iztir-

zājām jautājumu par kompresijas pakāpes ietekmi uz motora jaudu. Vis-

pār vecākas konstrukcijas benzīna motoriem nav ieteicams kompresijas

pakāpi paaugstināt virs 7,5. Petrolejas motoriem, kuru kompresijas pa-

kāpe normāli sevišķi zema, nav ieteicams to palielināt virs 6,5. Paaugsti-

not kompresijas pakāpi vēl vairāk, jaudas ieguvums nav liels, motora

iedarbināšana toties arvien grūtāka, saīsinās motora mūžs, bet — ja se-

višķi augsta kompresijas pakāpe, lūzt arī motora daļas.

Jaunākajiem benzīna motoriem, kuru kloķu vārpsta balstās uz liela

pamatgultņu skaita un kuriem jau normālā kompresijas pakāpe ir samērā

augsta ( £ =6,0 un vairāk), var to palielināt pat līdz 8,5. Tomēr arī šo

motoru iedarbināšana, sevišķi aukstā laikā, apgrūtināta un vajadzīgas

īpašas motora sveces.

Izlietojot tālāk iepriekšējo piemēru, iedomāsimies, ka esam nodomā-

juši motora kompresijas pakāpi paaugstināt līdz 7,0.

Aplēsīsim, par cik jāsamazina katra cilindra kompresijas telpa, lai

sasniegtu vajadzīgo kompresijas pakāpi.

Apzīmēsim jauno kompresijas telpas tilpumu ar x. No kompresijas

pakāpes izteiksmes izriet

£=Vh + X

; Vh = 700cm3
; c = 7,0.

Tālāk:

Vh =x(e — 1) un

Vh

x — -—r
c — 1

leliekot skaitliskās vērtības,
700

117
.

x =

j—j
= H7cm\

Tā kā līdzšinējais kompresijas telpas tilpums 185, tad kompresijas pakā-

pes 7,0 sasniegšanai kompresijas tilpums jāsamazina par

185— 117= 68 cm
3
.
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ledomāsimies, ka motora konstrukcija pieļauj virzuļu augstuma palieli-

nāšanu un ka cilindra caurmērs

D = 90 mm.o

Lai samazinātu kompresijas telpas tilpumu par 68 cm
3
,

virzuļu augstums

jāpalielina par nezināmu lielumu y.

Virzuļa laukums

„
tz D 2TZ

. 9,0
2

- „
Fss

—7—
= — 63,5 cm

3

4 4

68 cm3
= F

. y

y==
63;s

=I'o7cm1
'
07cm

-

Tātad, lai sasniegtu vajadzīgo kompresijas pakāpi, virzuļu augstums

jāpalielina par 10,7 mm. Palielinot virzuļu augstumu, ieteicams palielināt

arī kompresijas gredzenu skaitu; tāpat ieteicams ar vispār auto būvnie-

cībā atzītiem paņēmieniem teorētiski pārbaudīt virzuļa pirksta stāvokli,

vajadzības gadījumā pārveidojot virzuļu gredzenu rievas un virzuļa ga-

rumu uz leju no virzuļa pirksta. Motora kompresijas paaugstināšana,

protams, lieka, ja nolemts paaugstināt motora jaudu, piem., ar turbo-

kompresoru.

Katram benzīna motoram bez tam vēl jāpārbauda un parasti jāpār-

būvē iesūcamā caurule. Benzīna motoru iesūcamās caurules dimensijas

ir nepietiekošas un rada lielu papildu pretestību gāzes un gaisa maisī-

juma caurplūdei. Bieži iesūcamām caurulēm pierīkotas apsildāmās iekār-

tas. Tādēļ ieteicams benzīna motora iesūcamās caurules pilnīgi noņemt

un pagatavot jaunas, sametinot tās no parastajām stieptajām dzelzs

skārda caurulēm. 113. zīm. parādīta šāda iesūcamā caurule, kam pie-

montēts arī benzīna karburātors gāzes sastāva uzlabošanai resp. motora

vieglākai iedarbināšanai. Cauruļu caurmēram jābūt, cik iespējams, lie-

lam, un jaunā iesūcamā caurule jānovieto tālāk no motora izpūšamās

caurules.

114. un 115. zīm. parādīts pareizs iesūcamo cauruļu izveidojums, ar

ko atsevišķos gadījumos ir iespējams paaugstināt motora jaudu pat par

10—15%.

b) Dīzeļmotoru piemērošana.

Dīzeļmotorus var piemērot dzīšanai ar gāzi divējādi:

1. pārbūvējot tos par „Otto" motoru, samazinot kompresijas pakāpi

un iebūvējot elektrisku aizdedzināmo iekārtu;

2. dzenot pārbūvētu dīzeļmotoru ar gāzi un aizdedzinot iesūkto un

saspiesto gāzes un gaisa maisījumu ar iesmidzinātu šķidro degvielu.
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Vispirms apskatīsim pirmo paņēmienu. Dīzeļmotoru kompresijas pa-

kāpe normāli svārstās starp 12—20; pa lielākai daļai sastopami dīzeļ-

motori ar s === 16—17. Lai dīzeļmotoru varētu dzīt kā eksplozijas mo-

toru ar gāzi, kompresijas pakāpe jāsamazina līdz 8,5—9. Kompre-

sijas pakāpi var noteikt gluži tāpat kā benzīna motoriem (sk. par

113.zīm.114.zīm.115.zīmPareizi pagatavotas un pievienotas gāzes iesūcamās caurules

116. zīm. Dīzeļmotora virzuļu pārveidošana, piemērojot motoru dzīšanai ar gāzģene-

rātoru gāzi. A — vecais dīzeļmotora virzulis, B — pārveidotais virzulis.
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117. zīm. „Büssing FD6" motora cilindru galvas pārveidošana.

benzīna motoru piemērošanu dzīšanai ar gāzi). Tādā pat kārtā var

arī noteikt, par cik būtu jāpalielina kompresijas telpas tilpums, lai

sasniegtu vēlamo kompresijas pakāpi. Samazināt kompresijas pakāpi

var dažādi. Visvienkāršāk tas panākams, ieliekot starp motora bloku un

cilindru galvu metalla plati, kam galvas blīves forma. Plates biezums jā-

apleš atkarā no vēlamās kompresijas pakāpes. Lietojot šo paņēmienu,

jāliek mīkstas galvas blīves plates abās pusēs. Bez tam jāpagarina vār-

stuļu pacēlāji un reizēm arī cilindru galvas skrūves. Šo paņēmienu ietei-

cams lietot tad, ja motora vispārīgais stāvoklis ir vēl ļoti labs un to va-

rētu dzīt ar gāzi, cilindrus neslīpējot un virzuļus neapmainot. Ja nepie-

ciešams motora ģenerālremonts, vairāk ieteicams ir iebūvēt zemākus

virzuļus, kā parādīts 116. zīm. Atsevišķiem motoru tipiem visizdevīgāk

apmainīt motora cilindru galvas, kas īpaši piemērotas gāzei. Šādas mo-

tora galvas piegādā pašas dīzeļmotoru fabrikas.
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Ja samazina kompresijas pakāpi, iebūvējot jaunus virzuļus vai starp-

plati, jāatrisina aizdedzināmās sveces novietošanas jautājums. Parasti

sveces mēdz novietot degvielas smidzinātāja vietā, neatkarīgi no dīzeļ-

motora tipa. Priekškameru motoriem gandrīz vienmēr izvelk priekška-

meras un to vietā iespiež čaulas ar svecēm (sk. 117. zīm.). Citi sveču

iebūvēs paņēmieni parādīti 118., 119. un 120. zīm.

Ja vien iespējams jācenšas iebūvēt 18 mm sveces; ja telpas dēl tas

nav iespējams, var lietot arī 14 mm sveces. Jāraugās, lai sveču kābelu

118. zīm. Aizdedzināmo sveču iebūve dīzeļmotoru cilindru galvā.

izolācija būtu pareiza un pietiekama, citādi strāva var pārlēkt uz masu.

Jānovērš ūdens sakrāšanās sveces telpas iedobumā, ierīkojot notekamos

kanālus vai nosedzot sveces telpu ar gumijas manšeti. leteicams lietot

augstspiediena sveces. Sveču elektrodu atstatumam jābūt 0,4 mm.

Dīzeļmotoram nav augstsprieguma strāvas avota un strāvas sada-

lītāja, bet toties kļūst lieks dīzeļmotora spiedējsūknis. Tādēļ, pārejot uz

dīzeļmotora dzīšanu ar gāzi, jāiebūvē normālais strāvas pārtraucējs, sa-

dalītājs un indukcijas spole. Firma „Bosch" būvē speciālus pārtraucējus,

kuru izskats atgādina „Bosch" spiedējsūkni (sk. 121. zīm.) un kurus pie-

vieno spiedējsūkņa vietā (sk. 122. zīm.). Zinām, ka spiedējsūkņa vārp-

stiņa griežas tādā pat ātrumā, kādā jāgriežas strāvas sadalītāja ritoša-

jam kontaktam. Tādējādi iespējams „Bosch" dīzeļmotora strāvas sada-

lītāju bez jebkādiem grūtumiem pievienot agrākā spiedējsūkņa vietā.

„Bosch" spec. strāvas sadalītājā atrodas arī rēgulātors, kas neļauj mo-
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119. zīm. Aizdedzināmo sveču iebūve dīzeļmotoru cilindru galvā

tora apgriezienu skaitam pārsniegt maksimālo robežu. „Bosch" spec.

strāvas sadalītāja vietā var lietot arī parasto sadalītāju, ko vienkāršuma

labad var pievienot pat horizontālā stāvoklī. Tādā gadījumā jāpatur

prātā, ka motora apgriezienu skaits netiek automātiski regulēts, un jārau-

gās, lai motoram darbojoties brīvgājienā apgriezienu skaits nepārsniegtu

pieļaujamo robežu. Tomēr prakse rāda, ka, pārbūvējot dīzeļmotoru dzī-

šanai ar gāzi un izņemot motora rēgulātoru, tas bojājas (sakarā ar rēgu-

lātora trūkumu) loti reti un arī tad tikai lielas spēkratu vadītāju nolaidī-

bas vai nemākulīgas rīcības dēļ.

Aizdedzināmās iekārtas saslēguma schēma redzama 123. zīm.

Indukcijas spoles un sadalītāja vietā var izlietot arī magnēto. Sevišķi

labi darbojas t. s. impulsa magnēto. Magnēto pievienošana tieši spiedēj-

sūkņa vietā nav iespējama, jo nepieciešams papildu pārnesums, kas sa-
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skaņotu magnēto griešanās ātrumu ar motora kloķu vārpstas apgrie-

zieniem.

Pēc tam, kad motora kompresija samazināta un iebūvēta elektriskā

aizdedzināmā iekārta, jāpārveido motora iesūcamā caurule. Dīzeļmoto-

ram iesūcamā caurule kalpo tīra gaisa ievadīšanai cilindros un parasti

novietota izpūšamai caurulei pretējā pusē. Pārejot uz motora dzīšanu ar

120. zīm. Aizdedzināmo sveču iebūve dīzeļmotoru cilindru galvā.

121. zīm. „Bosch" pārtraucējs, kas piemērots dīzeļmotoriem.
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122. zīm. „Bosch" pārtraucēja piemontēšana dīzeļmotoram. 1 — savienojums, 2 — pār-

traucēja čaula, 3 — svira aizdedz. rēgulēšanai, 4 — strāvas pārtraucējs, 5 — indukcijas

spole, 6 — rēgulātors, 7 — rēgulātora svira.

gāzi, no iesūcamās caurules jānoņem dīzeļmotora gaisa filtri un to vietā

tai jāpiemontē gāzjaucis un gāzes caurule (sk. 124. zīm.). Ar to pārbūves

darbi nobeigti, un motoru dzīs gāze kā parasto „Otto" motoru. Pārbūvē-

jot dīzeļmotoru un samazinot kompresijas pakāpi līdz 8,5—9,0, teorē-

tiskais jaudas zudums būtu ap 40% resp. tikpat daudz kā benzīna moto-

riem. Prakse gan rādījusi, ka dīzeļmotoru jaudas zudums ir krietni ma-

zāks (20—25%). Starpība izskaidrojama ar to, ka dīzeļmotoru atsevišķo

cilindru tilpums parasti ir liels, motora apgriezienu skaits reti kad pār-

sniedz 2400 apgr./min., iesūcamās caurules dimensijas lielas, un tā labi

tiek dzesēta. Šīs konstruktīvās īpatnības, kā zināms, ļoti labvēlīgi

ietekmē motora jaudu, samazinot zudumu. Bez tam dīzeļmotoru darbību

raksturo gaisa pārpalikuma koeficients, kas, pārejot uz gāzi, vairs nav

vajadzīgs. Degvielu patērē dzīšanai ar gāzi pārbūvētais dīzeļmotors

vairāk nekā ar gāzi darbinātais „Otto" motors.

Pēdējos gados sācis strauji izplatīties otrs paņēmiens dīzeļmotoru

darbināšanai ar gāzģenerātora gāzi. Šā paņēmiena lielā priekšrocība tā,

ka nav vajadzīga gandrīz nekāda motora pārbūve. Dīzeļmotora komprc-
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sijas pakāpe, šķidrās degvielas pievadāmā un izsmidzināmā iekārta pa-

liek gandrīz tāda pati; vienīgi iesūcamo cauruli savieno ar gāzjauci (sk.

125. zīm.).

Motors iesūc gāzes un gaisa maisījumu un to saspiež. lesūktais mai-

sījums sasilst, bet pats no sevis neuzliesmo. Kad virzulis atrodas netālu

pirms augšējā maiņas stāvokļa, spiedējsūknis iesmidzina nelielu dau-

dzumu gāzellas, kas sakarsētajā gāzes un gaisa maisījumā uzliesmo un

123. zīm. Aizdedzināšanas iekārtas saslēguma schēma.

līdz ar to aizdedzina arī iesūkto maisījumu. Šeit motoru dzen pa daļai

gāzeļļa, bet pa lielākai daļai — gāze. lesmidzinātā degviela uzlabo gāzes

sastāvu, un motora jauda pieaug. Lai motors varētu darboties, nepiecie-

šami 20 —30% agrākā gāzeļļas patēriņa. Motoru itin viegli jebkurā laikā

var iedarbināt ar šķidro degvielu vien. Motora jaudas zudums šeit ir pa-

visam niecīgs — praktiski nepārsniedz 10—15%. Pēc „Saurer" firmas

datiem konstruētās līknes rāda jaudas pamazinājumu dīzeļmotoram,

kas pilnīgi piemērots „Otto" motora darbībai, ar kompresijas pakāpi 9,

un dīzeļmotoram, ko darbina gāze ar 25% šķidras degvielas piedevu

(sk. 127. zīm.).

Jāpiebilst gan, ka „Saurer" motoru darbību raksturo sevišķi mazs

gaisa pārpilnības koeficients un tie izmanto ap 80% visa iesūktā gaisa.

Piemērojot dzīšanai ar gāzi, ar gāzeļļas piedevu, tādus dīzeļmotorus, ko

raksturo liels gaisa pārpilnības koeficients, to jauda var ne tikai tad

zust, bet pat pieaugt. To pierāda šādu motoru izmēģinājumi laboratorijās

un praksē. Tas izskaidrojams ar labāku motora cilindru tilpuma iz-

mantošanu.

Tomēr arī otram paņēmienam ir arī savi ļoti ievērojami trūkumi.

Vispirms ir nepieciešama šķidrā degviela, kaut arī tikai 20 —30% no nor-
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124. zīm. Gāzes vada pievienošana dīzeļmotora gaisa filtra vietā. 1 — gāzes pievads,

2 — kvēlsveces cauruma noblīvējums, 3 — iesūcamā caurule, 4
— aizdedzināmā sve-

ce, 5
— augstsprieguma vads, 6 — starpsavienojums, 7

— gāzjaucis, 8 — gaisa filtra

pievien. 9 — gāzes vārsta svira, 10 —
karburātora gāzes sviras vilktnis, 11 — kar-

burātors, 12 — stūres stieņa čaula, 13 — gāzes pievads uz ventilātoru, 14 — karburā-

tora gaisa vārsta svira, 15 —
strāvas sadalītājs, 16 — gāzes vārsta sviras vilktnis,

17 — „Busch" pārtraucējs, 18
— savienojums.
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125. zīm. Dīzeļmotora piemērošana dzīšanai ar gāzi, motoru nepārbūvējot.

126. zīm. „Saurer" dīzeļmotora jaudas zudums, pārejot uz dzīšanu ar gāzģenerātoru

gāzi.
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mālā patēriņa. „Saurer" firma savos prospektos norāda, ka 100 km no-

braukšanai ar pilnīgi piekrautu 5 t automobili, tas patērē 63 kg malkas un

5,8 1 gāzeļļas; bet šāda paša attāluma nobraukšanai ar 5 t automobili,

Kura motoru dzen tikai gāzģenerātora gāze, nepieciešami ap 110 kg

malkas.

Prakse rāda, ka šādus rezultātus var sasniegt tikai sevišķi apzinīgi

un labi apmācīti spēkratu vadītāji; parasti, pālrejot uz dīzeļmotora dzī-

127. zīm. Gāzģeneratoru iekārtas iebūves skices.

sanu ar gāzi un gāzeļļas piedevu, tiek izlietoti ap 30% no līdzšinējā gāz-

eļļas patēriņa. Bez tam piedzīvojumi rāda, ka šoferu neapzinīgas rīcības

dēl gāzellas patēriņš bieži pieaug pat līdz 50%, pie kam gāzģenerātora

nepilnīgā noslogojuma dēl motori piesērē ar darvu.

Vispār jāsaka, ka, pārejot uz dīzeļmotora dzīšanu ar gāzģenerātora

gāzi, ieteicams arvien izlietot pirmo paņēmienu — pārbūvēt dīzeļmotoru

par eksplozijas motoru. Tikai tad, kad spēkrata īpatnības nepieļauj mo-

tora jaudas samazināšanu, būtu attaisnojams otrs paņēmiens.

5. PRAKTISKI NORĀDĪJUMI GĀZĢENERĀTORA IEKĀRTAS

IEBŪVĒŠANAI SPĒKRATOS.

a) Spēkratu iepriekšējā pārbaude.

Stājoties pie spēkrata pārbūves dzīšanai ar gāzģeneratora gāzi, ne-

pietiek, ja motoru tikai pārbauda un piemēro: vispirms jāpārbauda ari
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visas pārējās automobiļa mechanisma daļas. Vispareizāk pirms pārbūves

automobili pārbaudīt braucienā, novērojot motora, sajūga, ātruma kār-

bas, kardansavienojumu, diferenciāļa, bremžu, stūres un apgaismojamās

iekārtas darbību, kā arī atzīmēt visus trūkumus. Liela vērība jāpiegriež

dinamo mašīnas, startera un akumulātora stāvoklim, jo tieši šiem spēk-

rata piederumiem jābūt vislabākā kārtībā, lai to sekmīgi varētu darbināt

ar gāzi. Visi konstatētie trūkumi jānovērš. Pārbaudot spēkratu, jāno-

skaidro spēkrata konstrukcijas vai darbības īpatnības. Ja spēkratā iebū-

vētas palīgierīces (piem., apgāžamās platformas ceļamā ierīce, speciālo

128. zīm. Gāzģeneratoru iekārtas iebūves skices.

uzdevumu ierīces), tad jau iepriekš jāapsver gāzģenerātora iebūvēs ie-

spējas, lai gāzģenerātora iekārtas daļas netraucētu spēkrata īpašo ierīču

apkalpošanu. Tāpat svarīgas arī spēkrata darbības īpatnības; piemēram

spēkrats var būt būvēts garu materiālu pārvadāšanai. Tādēļ gāzģenerā-

tora iekārtas daļas jānovieto tā, lai būtu iespējama pareiza materiālu

uzkraušana. Sevišķi uzmanīgi gāzģenerātora iekārta iebūvējama speci-

ālo uzdevumu spēkratos (skatlogu stiklu pārvad., ielu aptīrāmās mašīnās

v. t. t.). Arī vieglo automobiļu pārbūvei jāpiegriež lielāka vērība, jo šeit

jāņem vērā automobiļa forma, atsperu un riepu izturība, rezerves deg-

vielas novietošanas iespējas v. t. t.

leteicams pagatavot iekārtas novietojuma skici (sk. 127., 128. un 129.

zīm.) un tikai pēc tam stāties pie gāzģenerātora iekārtas iebūvēs.
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129. zīm. Gāzģenerātoru iekārtas iebūves skices.

b) Gāzģenerātora iekārtas lieluma izvēle

Izraugoties gāzģenerātora iekārtas lielumu, arvien jāturas pie attie-

cīgas gāzģenerātora būvētājas firmas noteikumiem un instrukcijām. Teo-

rētiski nav iespējams noteikt gāzģenerātora un tā piederumu derīgumu

vienam vai otram spēkratam. Pat lielākās gāzģenerātoru fabrikas iet vie-

nīgi praktisku izmēģinājumu ceļu, pārbaudot attiecīgu iekārtu piemērotību

gan laboratorijās, gan praksē, un uz gūtās pieredzes pamata sastāda attie-

cīgiem spēkratiem piemēroto iekārtu tabulas. 11. tabulā sakopoti dati par

dažādu ~Imbert" iekārtu piemērotību visvairāk izplatīto sistēmu spēkra-

tiem.

11. tabula sastādīta, ievērojot „Imbert" firmas noteikumus, un pēc

tās var orientēties, izraugoties „Imbert" iekārtu kādam šeit neminētās

firmas spēkratam.

levērojot to, ka „Imbert" vai tai līdzīgas iekārtas pagaidām vis-

vairāk izplatītas, turpmāk sīkāk apstāsimies tieši pie „Imbert" iekārtas

iebūvēs spēkratos. lebūvējot sistēmu iekārtas, visumā jāievēro tas pats.

c) Gāzģenerātora iebūvēšana.

Gāzģeneratora iebuve atkarājas no spēkrata tipa.

Smagajiem automobiļiem un traktoriem un vieglajiem automobiļiem

ir savas īpatnības, kas vienmēr jāievēro.
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11. tabula.

Gāzģenerātora Kādam spēkratam iekārta

piemērota

Nepieciešamais

dzesētāja
Oāzjaucis

Cauruļu
caurmērs Piezīmes

tips un lielums mm

tips mm

i 2 3 4 5 6

MR

8,5/43/12

„Fordson- 25 PS; 4,38 1. 1,75 50 65,50 Trnktors

MR

8,5/43/15
MR

10/50/16

„Opel-Super 2,456 1. .

„Phānomen" Typ 17 . .

1,175

1,75

50

50

65,50

65,50

„Ford BB" 3,23 1. . . 1,175 50 65,50

.Ford G 188 TG" . . . AT 4/14 50 65,50

MR

13/50/16

„Opel-Blitz" 3,5 .... 1,75 50 65,50

„Borgward' 70 PS . . . 1,75 50 65

Pasažieru

.Ford" V 8 1,75 50 65,50

.Biissing" LD 4 . . . .

„MAN" Typ E 2 . . .

1,75 50

50

65,50

65,501,75

.Opel-Blitz" 3,6 .
.

. . 1,75 50 65,50

.Prāga" Typ RN . . . .
„Skoda" Typ 254 D .

.

.Chevrolet" 3,6 ... .

1,175

1,75

65

50

65

65

1,75 50 65,50

MR

13/50/12
„Chevrolet" 3,6 ... . 1,175 50 65

.Ford" V 8 1,175

2,63

50 65,50

MR

13/55/17
„Kruppu LDEH 62 . .

65 85,65

VilcējsMR

15/55/17
.Hanomag" SS 55 .

.
. 1,75 65 65

,4T3" un „XT3" . . . . Dzesētāja
vietā šķērs-
sienu tīrīt.

65 85,65 Traktors

„GMC" 1,75 65 65

MR

15/55/17

,3HC"

.Borgvvard" 4 t
. . . .

1,75

1,75

65

65

65

85,65

MR

15/55/21
.Bussing-NAG" 7,4 1

. 2,63 65 85,65

„Daimler-Benz" 3750 .
.

1,75 65 85,65

„Henschel" Typ G . . .

.MAN" ATD 6/6 . . .

„Saurer" 4 BTD-s . . .

2,63 85 85,65

2,63 65 65,50

Pasažieru

1,75 65 85,65

85,65

65,50

„Vomag" 5 LR . . . .

„Opel-Admiral" . . .
.

2,63 85
SD

16/55/12 1,175 50

iMR

13/55/10 „Horch" 8 Zyl 1,175 65 65

SD

16/43/2 .Daimler-Benz" Typ 200 1,175 50 65,50



192

Smagajiem automobiļiem gāzģenerātorus normāli iebūvē tieši aiz

šofera kabīnes, pie kam nav stingri noteikts, kurā pusē gāzģenerātoram

jāatrodas. Galvenokārt jāraugās, lai gāzģenerātora apkalpošana būtu

ērta, bet gāzes pievadu garums un novietojums, cik iespējams, vienkāršs.

130. zīm. Gāzģeneratora novietošana un piestiprināšana.

No gāzģenerātora apkalpošanas viedokļa izdevīgāk tos novietot automo-

biļa labajā pusē, skatoties braukšanas virzienā. Ja automobilis brauc pa

ceļa labo pusi un pietur labajā pusē, tad degvielas papildināšanu, gāz-

ģenerātora iekurināšanu v. t. t. arī izdevīgāk izdarīt no labās puses; tur-

pretim gāzģenerātora svara un gāzes pievadu vienkāršuma dēl reizēm

izdevīgāk gāzģenerātoru novietot automobiļa kreisajā pusē.

Gāzģenerātors jāpiestiprina pie automobiļa rāmja ar divām U sijām.

Piestiprinājuma veidi var būt dažādi un atkarīgi no automobiļa rāmja un
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gāzģenerātora atbalsta gredzena augstuma. Gāzģenerātoram jāatrodas

vismaz 150 mm no šofera kabīnes un preču nodalījuma sienām un vismaz

15 mm no automobiļa rāmja; no zemes tam jāatrodas vismaz 400 mm.

Dažādi gāzģenerātora piestiprinājuma veidi parādīti 130., 131. un 132.

zīm. Piestiprināmo siju dimensijas atkarīgas no gāzģenerātora lieluma.

131. zīm. Gāzģenerātora novietošana un piestiprināšana.

Maziem gāzģeneratoriem jāņem normālais U profils, 5 nr.; lielākiem (ar

550 mm un lielāku caurmēru) — 6,5 līdz 8. nr.

Gāzģenerātorš jāiebūvē tā, lai tas neierobežotu spēkrata vadītāja

redzes laukumu un nekas netraucētu tīrāmo lūku atvēršanu un gāzģene-

rātora apkalpošanu.

Lai būtu iespējams gāzģenerātoru iebūvēt, parasti jāsamazina preču

platforma. Samazinot preču platformu, ieteicams pagatavot īpašu kasti

rezerves degvielai (sk. 133. zīm.). Gāzģenerātorš arvien jāatdala no pre-
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ču nodalījuma ar starpsienām, kuru augstumu ieteicams piemērot gāzģe-
nerātora augstumam. Degviela nedrīkst sakrāties starp gāzģenerātoru

un starpsienām.

Gāzģeneratora iebuve šofera kabīnes viena puse ieteicama vienīgi

tad, ja preču platformas laukuma samazināšana nav pieļaujama spēkrata

132. zīm. Gāzģeneratora novietošana un piestiprināšana.

133. zīm. Degvielas krātuves izveidošana uz preču automobiļa.

darbības īpatnējo apstākļu dēl. Šofera kabīnes pārbūves darbs ir samērā

komplicēts, un bez tam kabīnē iebūvētais gāzģenerātorš apgrūtina auto-

mobiļa vadīšanu. Ja tomēr nepieciešama gāzģenerātora iebūvē šofera ka-

bīnē, darbs jāveic loti rūpīgi, piegriežot lielu vērību kabīnes izolācijai pret

siltumu un atstājot samazinātu lodziņu un durvis (sk. 134. zīm.). Sevišķi
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134. zīm. Gāzģeneratora iebūve sānos šofera kabīnei. 1 — gāzģenerātors, 2 — šofera

kabīnes izolācija, 3 — durvis, 4 — gāzes pievads uz ūdens atdalītāju.

jārūpējas, lai gāzes nevarētu iekļūt spēkrata vadītāja resp. pasažieru no-

dalījumā. lebūvējot gāzģenerātoru traktorā, gāzģenerātora apkalpošanai

tāpat jābūt ērtai, bet gāzu pievadiem, cik iespējams, vienkāršiem. 135.,

136., 137. un 138. zīm. parādīta „Imbert" gāzģenerātora iekārtas iebūvē

dažāda tipa traktoros, bet 140. un 141. zīm. „Fordson" traktors ar iebū-

vētu „Bolinder" iekārtu.

Vieglajiem automobiļiem gāzģeneratorus iebuve gandrīz vienmēr

pakaļgalā; tikai koka ogļu gāzģenerātorus reizēm iebūvē pašā automo-
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135. zīm. „Imbert" iekārtas iebūve „Fordson" traktorā. 1 — gāzģenerātors, 2 — ūdens

atdalītājs, 3 — dzesētājs, 4 — smalkais tīrītājs, 5 — ventilātors, 6 — gāzjaucis,

7 — gāzes pievads.

136. zīm. „Imbert" iekārtas iebūve „Fordson" traktorā.
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biļa priekšā. „Imbert" gāzģeneratorus normāli iebūvē automobiļa koferu

telpā, pārbūvējot šim nolūkam automobiļa rāmi (sk. 142. zīm.). lebūvē-

jot gāzģenerātoru, sevišķi jārūpējas, lai gāzes nevarētu iekļūt pasažieru

137. zīm. "Imbert" iekārtas iebūve „Deutz" traktorā

138. zīm. Vilcējs ar gāzģenerātoru.

telpā un lai tā labi būtu izolēta pret siltumu. Rezerves degvielas novie-

tošanai tādā gadījumā uz automobiļa jumta atrodas viegla, ar brezentu

pārklājama platforma (sk. 143. zīm.).

Ja vieglo automobili neveļas pārbūvēt, var novietot visu gāzģenera-

tora iekārtu uz piekaramiem ratiņiem, savienojot gāzģenerātora gāzes
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pievadus ar elastīgu cauruli. Šāda iekārta redzama 144. attēlā. lekārtas

trūkums — tās dārgums; bez tam riepu taupīšanas dēl nav attaisnojama

šādas iekārtas lietošana kara laikā.

139. zīm. „Lanz-Buldog" traktors ar "Imbert" gāzģenerātoru

140. zīm. "Bolinder" gāzģeneratora iebūve "Fordson" traktorā.

d) Tīrītāju un dzesētāja piestiprināšana

„Imbert" iekārtas dzesētāju arvien iebuve automobiļa priekšgala,

motora radiātoram priekšā. Kur iespējams, dzesētāju novieto zem mo-
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141. zīm. "Bolinder" gāzģenerātora iebūve „Fordson" traktorā.

142. zīm. Vieglā automobiļa rāmja pārbūve un pastiprināšana.
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tora radiātora režģiem (piem., „Ford V8" automobiļiem, sk. 145. zīm.).

Zem dzesētāja jānovieto ūdens atdalītājs. Ūdens atdalītāja un gāzu dzesē-

tāja piestiprināšanu parasti apvieno (sk. 146. un 147. zīm.). Kā dzesētājs,

tā ūdens atdalītājs jānovieto tā, lai tie netraucētu automobiļa kopšanu un

143. zīm. Rezerves degvielas novietojamā platforma uz pasažieru automobiļa jumta.

144. zīm. Īpaša piekabe gāzģenerātora iekārtas un rezerves degvielas uzņemšanai

remontus (piem., priekšējo atsperu noņemšanu, stūres iekārtas ziešanu

un pārbaudi un taml.). Jāvairās no tālu uz priekšu izvirzītām konstruk-

cijām, raugoties, lai piebūvētās iekārtas daļas būtu glītas un nebojātu

automobiļa izskatu (sk. 148. un 149. zīm.). Reizēm ūdens atdalītājs jāno-

vieto gareniski (sk. 150. zīm.). „Imbert" smalko tīrītāju piestiprina pa-

rasti pie tām pašām sijām, pie kurām piestiprināts gāzģenerātorš, (sk.

151. zīm.). Ja tas nav iespējams, tad to var piestiprināt, kā parādīts 152.
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145. zīm. Dzesētāja iebūve „Ford V8" preču automobilī.

146. zīm. Dzesētāja un ūdens atdalītāja piestiprināšana.

147. zīm. Dzesētāja un ūdens atdalītajā piestiprināšana.
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148. zīm. Pareizi iebūvēts gāzģenerātors.

149. zīm. Skats no gāzģeneratora priekšpuses
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150. zīm. Ūdens atdalītāja iebūve gareniski automobiļa asij.

zīm. Loti bieži jau no fabrikas piegādā kombinētu tīrītāju, kas apvieno
kā ūdens atdalītāju, tā arī smalko tīrītāju. Šai gadījumā kombinēto tīrī-

tāju arvien iebūvē automobiļa priekšā zem dzesētāja (sk. 153. zīm.).

Tīrītāju un dzesētāja iebūvē traktoros redzama iepriekšējos attēlos

un principā atbilst jau minētajiem noteikumiem.

Lieliem, spēcīgiem automobiļiem un traktoriem, kā arī spēkratiem,

kam piemēroti gāzģenerātori kūdras vai brūnogļu pārgāzēšanai, starp

gāzģenerātoru un ūdens atdalītāju papildus iebūvē šķērssienu tīrītāju

(sk. 154. zīm.). Viegliem automobiļiem gandrīz vienmēr lieto kombinētu

ūdens atdalītāju un smalko tīrītāju, kura formu pielāgo automobiļa izska-

tam un īpatnībām (sk. 155. un 156. zīm.). Arī vieglajiem automobiļiem
aiz gāzģenerātora bieži iebūvē papildu šķērssienu tīrītājus.

Ar pietiekami dimensionētu šķērssienu tīrītāju ir iespējams aizstāt

gāzes dzesētāju un ūdens atdalītāju.

e) Caurules un ventilātors.

No cauruļu caurmēra un izveidojuma atkarājas gāzģenerātora iekār-

tas pretestība un līdz ar to motora jauda. Tādēļ cauruļu caurmēram jābūt

pietiekoši lielam, bet cauruļu kopējam garumam, cik iespējams, mazam.
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Sakarā ar to jāizvairās no līkumiem un nevajadzīgām cauruļu caurmēra

maiņām (sk. 157. un 158. zīm.). Cauruļu kritumam jābūt uz vienu pusi,

pie kam zemākajā vietā jāierīko ūdens nolaižamais pagrieznis. Jābūt vēl

iegrieznim cauruļu skalošanai. Caurules labi jānostiprina (sk. 159. zīm.),

bet līkumu vietās jāsavieno ar gumijas caurulēm (sk. 160. zīm.). Arī cau-

rules jānovieto tā, lai tās netraucētu automobiļa apakšbūves mechanisma

dalu darbību. Gāzģenerātora ventilātoru var iebūvēt dažādi. Ļoti bieži

151. zīm. Smalkā tīrītāja piestiprināšana.

tas atrodas zem motora apvalka, zem šofera sēdekļa, uz kāpšļa v. t. t.

Ventilātors arvien jānovieto tādā stāvoklī, kāds parādīts 161. un 162.

zīm., bet nekādā ziņā 163. zīm. parādītajā. Šādā stāvoklī ventilātoru no-

vietojot, tanī var sakrāties ūdens.

Ventilātors ieslēdzams un izslēdzams no šofera kabīnes; tāpat arī

ventilātora izpūšamās caurules slēdzamais vārstulis jādarbina no šofera

kabīnes. leteicams slēdzamo vārstuli iekārtot tā, lai, to atverot, automā-

tiski tiktu ieslēgts ventilātors; vārstuli aizverot, ventilātoram jātiek iz-

slēgtam.

Gāzes un gaisa vārsta darbināmam svirām jabut ērti ierīkotam stū-

res rata tuvumā vai uz tā.

f) Spēkrata pārbaude pēc gāzģeneratora iekārtas iebūves.

Pēc tam, kad gāzģenerātora iekārta iebūvēta spēkratā, visa iekārta

vēlreiz sīki jāpārbauda. Rūpīgi jāpārbauda, vai visas skrūves un savie-

nojumi labā kārtībā un labi pievilkti, jāpārbauda arī visu lūku un pa-

griežņu blīvums. Bez tam jāpārliecinās, vai visi vārstuli un to darbinā-

mās sviras brīvi un pareizi funkcionē. Pēc tam, lietpratējam klātesot,
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152. zīm. Gāzģenerātora iekārtas iebūve spēkratā ar paceļamo preču platformu. 1 —

gāzģenerātors, 2 — gāzģenerātora piestiprin. sijas, 3 — smalkais tīrītājs, 4 — stīpa

smalkā tīrītāja piestiprināšanai, 5 — sija smalkā tīrītāja piestiprināšanai, 6 — gāzes

pievads uz ventilātoru, 7 — ventilātors, 8 — kaste rezerves malkas uzņemšanai.
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153. zīm. „Imbert" kombinētais tīrītājs preču automobilim. 1 — gāzģenerātors, 2 —

skalojamais iegrieznis, 3 — plēšveida starpgabals, 4 un 5 — gāzes pievads virs ūdens

atdalītāja, 6 — kombinēts tīrītājs, 7 un 10 — tīrītāja nostipr. stīpas, 8 — pievadi no

ūdens atdalītāja uz gāzes dzesētāju, 9 — pievads no gāzes dzesētāja uz tīrītāja

korķu nodalījumu.

154. zīm. Šķērssienu tīrītājs starp ūdens atdalītāju un gāzģenerātoru. 1 — gāzģenerā-

tors, 2 — dzesētājs, 3 — kombinēts tīrītais. 4 — šķērssienu tīrītājs, 5 — ventilātors,

7 — gāzjaucis.
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pirmo reizi jāiepilda degviela un jāstājas pie gāzģenerātora iekurinā-

šanas. Motoru iedarbinot, jāpārbauda tā darbība vispirms brīvgājienā,

noregulējot aizdedzināmo iekārtu un vārstuļus; tāpat (motoram darbo-

joties brīvgājienā) jāpārbauda un, ja vajadzīgs, jānoregulē motora eļļas

spiediens un dinamo mašīna. Visi konstatētie trūkumi nekavējoties jāiz-

labo. Izslēdzot motoru, jānovēro, vai gāzes neplūst caur savienojumu

vietām jeb neblīvumiem; ja tas notiek, neblīvās vietas jānoblīvē. Tikai

pēc tam, kad spēkratā un gāzģenerātora iekārtā nav ievērojami ne ma-

155. zīm. Kombinēts "Imbert" tīrītājs pasažieru automobilim

zākie trūkumi, ar spēkratu jāveic neliels mēģinājuma brauciens, vēlreiz

jau galīgi noregulējot aizdedzināmo iekārtu un pārbaudot visu pārējo

spēkrata mechanisma dalu darbību.

Brauciena laikā konstatētie trūkumi jāatzīmē un jānovērš.

Tikai pēc tam, kad spēkrats vispusīgi pārbaudīts, to var nodot eks-

pluatācijai.

VII. GĀZĢENERĀTORA SPĒKRATA

EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMI UN TO

SALĪDZINĀJUMS AR ŠĶIDRĀS DEGVIELAS

SPĒKRATU EKSPLUATĀCIJAS IZDEVUMIEM.

Gāzģenerātoru fabrikas savos prospektos un reklāmās loti bieži

ievieto kalkulācijas, ar kurām pierāda, ka gāzģenerātora spēkrata eks-

pluatācija krietni lētāka par šķidro degvielu spēkratu ekspluatāciju.

Labvēlīgos rezultātus tās parasti panāk, teorētiski iegūtus datus iz-

lietojot, kas ne vienmēr saskan ar prakses atzinumiem. Gāzģenerātoru

pretinieki savukārt cenšas pierādīt, ka gāzģenerātoru ekspluatācija ir ne-

saimnieciska, izlietodami savos aplēsumos praksē iegūtos datus, kas,

diemžēl, arī ne ik reizes pilnīgi objektīvi. Šķidro degvielu ierobežojumu

laikā uz spēkratu dzīšanu ar gāzģenerātoru gāzi spiesti pāriet arī gāzģe-

nerātoru pretinieki, jo citādi tiem būtu jāatsakās no spēkratu ekspluatā-
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cijas. Līdz ar to pieaug piedzīvojumi ar gāzģenerātoriem, tiek uzlabota

gāzģenerātoru konstrukcija un piegriezta arī lielāka vērība degvielas pa-

tēriņa samazināšanai. Tas, bez šaubām, pozitīvi ietekmē ekspluatācijas

156. zīm. Kombinēts „Imbert" tīrītājs pasažieru automobilim

izdevumu samazināšanu, tā ka pakāpeniski tie tuvojas teorētiski iegūta-

jiem datiem. Tomēr patlaban šai jautājumā vērojama neskaidrība; tādēļ,

ievērojot pašreizējos apstākļus, mēģināsim šeit objektīvi konstatēt eks-
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157. zīm. Gāzes caurules izveidojums no gāzģeneratora uz ūdens atdalītāju

158. zīm. Gāzes cauruļu izveidojums no dzesētāja uz smalko tīrītāju.

pluatacijas izdevumu apmērus dažādas celšanas spējas smagajiem auto-

mobiļiem ar benzīna, dīzeļ- un gāzģenerātoru gāzes motoriem:

Kalkulējot gāzģenerātora spēkrata ekspluatācijas izdevumus, jāņem

vērā, ka šeit papildus nāk klāt šādi posteņi:

t. gāzģenerātora iekārtas iegādes un iebūvēs izdevumi;

2. gāzģenerātora iekārtas amortizācija;

3. 'gāzģenerātora iekārtas remonti;

4. palielināti spēkrata motora remontu izdevumi, palielināti

spēkrata kopšanas izdevumi;

5. palielināti izdevumi apkalpes algošanai.
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Šai izdevumu palielināšanai stāv pretim ietaupījumi no degvielas

cenu starpības un samazinātā spēkrata nodokļa, kā arī valdības pie-

maksas, ko saņem katrs spēkrata īpašnieks, kurš vēlas pārbūvēt savu

spēkratu dzīšanai ar gāzi.

Apskatīsim šos posteņus atsevišķi.

159. zīm. Gāzes cauruļu nostiprināšana

160. zīm. Gāzes cauruļu savienošana ar gumijas caurulēm.

1. GĀZĢENERĀTORA IEKĀRTAS IEGĀDES UN IEBŪVES

IZDEVUMI.

Gāzģenerātora iekārtas cena atkarā no lieluma un veida svārstās

no RM 1200 — līdz RM 2300,—. Malkas gāzģenerātora iekārta 2—3 t

automobilim maksā RM 1200,—; koka ogļu vai antracīta gāzģenerātora

iekārta maksā RM 1200, 1600,—; 3,5—5 t automobilim iflalkas gāz-

ģenerātora iekārtas cena ir ap RM 1450,—, bet ogļu gāzģenerātora iekār-

tas — RM 1400,— — 1800,—. Vēl lielākiem spēkratiem gāzģenerātora

iekārtu cena attiecīgi augstāka.
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ļWS

161. zīm. Ventilātora iebūve zem motora apvalka.

162. zīm. Ventilātora piestiprināšana pie automobiļa kāpšļa. 1
—

smalkais tīrītājs, 2
—

stīpas smalkā tīrītāja piestiprināšanai, 3 — sijas smalkā tīrītāja piestiprināšanai, 4 —

ūdens nolaižamā ierīce, 5 — gāzes pievads no ūdens atdalītāja, 6 — gāzes pievads uz

motoru, 7
—

ventilātors.
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Gāzģenerātora iekārtu iebūvēs izdevumi ļoti lielā mērā atkarīgi no

spēkrata tipa, veida un stāvokļa, kā arī no tam, par cik paredzēts sama-

zināt motora jaudas zudumu.

163. zīm. Nepareiza ventilātora iebūve.

Ja preču automobilī jāiebūvē gāzģenerātora iekārta un motors līdz

ar kompresijas pakāpi jāpiemēro dzīšanai ar gāzģenerātora gāzi, pare-

dzami šādi izdevumi:

a) Automobilim ar benzīna motoru.

Motora piemērošanas izdevumos ietilpst jaunas cilindru galvas pir-

kuma summa, iesūcamās caurules pārbūves izdevumi un taml. lebūvēs

Automobiļacelšanas

spēja tonnās

Motora piemērošanas

izdevumi

RM

Gāzgenerātora iekārtas

iebūvēs izdevumi

RM

2 — 3

3V2
-5

>5

150 —

200 —

250,-

700-

750-

800,-
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izdevumi aplēsti gadījumam, ja gāzģenerators netiks iebūvēts šofera

kabīnē.

b) Automobilim ar dīzeļmotoru

Dīzeļmotora piemērošana, kā redzams, izmaksā daudz dārgāk, jo šai

gadījumā gandrīz vienmēr vajadzīgi jauni virzuļi un jāslīpē cilindru

bloks; bez tam papildu izdevumi rodas sakarā ar elektriskās aizdedzinā-

mās iekārtas iebūvi.

Motora piemērošanas un gāzģenerātora iekārtas iebūvēs izdevumi

traktoriem arī atkarīgi no traktora lieluma un veida. Traktora benzīna

motora piemērošana un gāzģenerātora iekārtas iebūvē traktorā parasti

izmaksā RM 750, RM 1000,—; iebūvē dīzeļmotoru traktoros iz-

maksā par RM 600, 700,— vairāk. Izdevumi par gāzģenerātora

iekārtas iebūvi vieglajos automobiļos ļoti lielā mērā atkarīgi no tam, par

cik paredzēts gāzģenerātora iekārtu piemērot automobiļa izskatam. Pa-

rasti tie mazāki tāpēc, ka motora kompresijas pakāpe nav jāpaaugstina.

lebūvēs izdevumi svārstās no RM 800, 1000,—.

2. GĀZĢENERĀTORA IEKĀRTAS AMORTIZĀCIJA.

Gāzģenerātora iekārtas mūžs atkarīgs galvenokārt no iekārtas pa-

reizas apkalpošanas un kopšanas. lekārtas vārīgākā dala — gāzģenerā-

tora degtuve un gaisa pievadāmā iekārta. Neatkarīgi no iekārtas tipa

gāzģenerātora degtuvi resp. gaisa pievadāmo sprauslu var sabojāt pavi-

sam īsā laikā. Tādēļ nav iespējams precīzi noteikt gāzģenerātora iekār-

tas sastāvdaļu mūžu, bet gan jāievēro visas iekārtas iespējamais kalpo-

šanas ilgums.

Preču automobiļa gāzģenerātora iekārtas mūžs mēdz būt 100.000 km,

traktora — 4 gadi, bet vieglā automobiļa — 150.000 km. Saprotams, ka

šai laikā vairākkārt jāapmaina gāzģenerātora degtuve, jāremontē tīrītāji

un ventilātors un pa daļai jāapmaina caurules; tomēr visus šos izde-

vumus ietilpina iekārtas remontu izdevumos.

Automobiļa celšanas
Motora piemērošanas

izdevumi

Gāzģenerātora iekārtas

iebūvēs izdevumi
spēja tonnas

RM RM

2-3 600,— 700 —

3V2-5 800,— 750 —

>5 1000— 800 —
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3. GĀZĢENERATORA IEKĀRTAS REMONTI UN MOTORA

REMONTU IZDEVUMU PALIELINĀŠANĀS.

Kā jau minēts, gāzģenerātora stāvoklis loti lielā mērā atkarājas no

pareizas gāzģenerātora kopšanas. Līdz ar to arī remonta izdevumi se-

višķi atkarājas no tam, kā gāzģenerātors tiek apkalpots un tīrīts. Nemā-

kulīgi vai nolaidīgi rīkojoties, gāzģenerātora svarīgākās sastāvdaļas bo-

jājas loti bieži un gāzģenerātora iekārtas remonta izdevumi pieaug. Otrs

faktors, no kura lielā mērā atkarājas remonta izmaksa, ir gāzģenerātora

konstrukcija un lietojamā degviela. Piem., malkas gāzģenerātoru re-

montu izdevumi ir mazāki nekā antracītā vai koka ogļu gāzģenerātoru,

kas ir arī saprotams, ņemot vērā konstrukcijas īpatnības.

Ja 3 t preču automobilī iebūvēts „Imbert" malkas gāzģenerātors un

gada laikā tas nobrauc 25.000 km, remontu izdevumi ir apm. šādi:

a) gāzģenerātora iekārtas remonts:

L degtuves metināšana (2 reizes) RM 80,—

2. degtuves sašaurin. apmaiņa
„

120,—

3. tekošie iekārtas remonti un rezerves daļas . „
150,—-

RM 350,—
b) automobiļa remonts:

1. motora bloka slīpēšana un virzuļu apmaiņa,

ievērojot motora paātrināto dilšanu
. . .

RM 350,—

2. tekošie remonti un rezerves daļas .... „ 450,—

RM 800 —

Kopējie automobiļa remonta izdevumi RM 1.150,—

resp. 4,6 Rpf. uz 1 nobraukto km.

Lietojot benzīnu, protams, nerodas nekādi gāzģenerātora iekārtas

remonta izdevumi un bez tam par apm. 50% samazinās motora remontu

izdevumi. Tātad 3 t benzīna automobiļa remonta izdevumi ir tikai

450 + 175

oc nnn

= 2,5 Rpf. uz 1 nobr. km.
20.000

4. SPĒKRATA KOPŠANAS IZDEVUMU PALIELINĀŠANĀS.

Tā kā gāzģenerātora spēkrats ir daudz komplicētāks un rūpīgi kop-

jams, pieaug arī automobiļa kopšanas izdevumi. Ja normāli preču auto-

mobiļa kopšanai jāizdod 0,5 Rpf. par katru nobrauktu kilometru, gāzģe-

nerātora automobiļa kopšanas izdevumi jādubulto. Pieaug izdevumi pa-

līgmateriālu (koka ogļu, lupatu, ellas, blīvmateriālu, grafīta un ellas sa-

jaukuma v. t. t.), kā arī darba spēka dēļ. Tā kā veicami lielāki priekš-
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darbi gāzģenerātora spēkrata iedarbināšanai, lielākas auto saimniecības

spiestas algot īpašu cilvēku, kas tīra un sagatavo gāzģenerātorus brauk-

šanai.

3 t gāzģenerātora automobiļa kopšanai caurmērā nepieciešams

Rpf. 1,— uz vienu nobraukto kilometru; lielākiem automobiļiem šie iz-

devumi pieaug pat līdz Rpf. 1,2—1,5 uz 1 nobr./km.

5. IZDEVUMI APKALPES ALGOŠANAI.

Gāzģenerātora spēkrata vadītāja darbs ir daudz grūtāks, nepatīka-

māks, un tam vajadzīga augstāka kvalifikācija un lielāka piepūle nekā

benzīna vai dīzeļautomobiļa vadītājam. Tādēļ arī šofera atalgojumam jā-

būt lielākam. Vēl labāk, ja gāzģenerātora spēkrata vadītājs ieinteresēts

viņam uzticētās mašīnas kārtībā turēšanā, saņemot prēmijas, piem., par

pārvadātās kravas daudzumu, nobrauktiem kilometriem, degvielas ietau-

pījumiem un taml. Gāzģenerātora spēkrata vadītāja izpeļņai vajadzētu

but par 25% augstākai nekā šķidrās degvielas spēkrata vadītāja.

6. IETAUPĪJUMI NO DEGVIELAS CENU STARPĪBAS.

Lai varētu runāt par ietaupījumiem, no šķidro un cieto degvielu ce-

nas starpības, vispirms jāzina attiecīgu degvielu patēriņš un degvielu

cenas.

12. tabula redzams, cik degvielas patere, 100 km nobraucot, dažādas

celšanas spējas preču automobili.

12. tabula

Degvielas Degvielas
Automobiļa cel

tonnī

>anas spēja Degvielas patē-

riņš uz 100km
izmaksa

E|ļas patēriņš

uz 100 km
izmaksa uz 1 km Piezīmes

!s
Rpf.RM

Benzīns . . 251 10,— 0.45 kg 10 —

3 t bez pie- Gāzella . .
20 kg 6,20 0,45 kg 6,20

kabes Malka .
.

Antracīts .

80 kg 4,80 0,60 kg 4,80

3,2040 kg 3,20 0,60 kg

,5 t bez pie-

Benzīns . . 35 1
.

14,— 0,60 kg 14,-

Gāzella . . 30 kg 9,30 0,90 kg 9,30

kabes Malka . . 110 kg 6,60 0,90 kg 6,60

Antracīts . 55 kg 4,40 0,90 kg 4,40

4,5 t ar 5 t

Benzīns . . 40 1 16,— 0,60 kg 16 —

Gāzelļa
.

. 35 kg 10,85 0,90 kg 10,85

7,50piekabi Malka . . 125 kg 7,50 0,90 kg
Antracīts . 65 kg 5,20 0,90 kg 5,20
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12. tabulu sastādot, ņemtas verā šādas degvielu cenas:

benzīns — RM 0,40 par 11;

gāzeļļa —

„ 31,30 par 100 kg;

malka —

„
6,00 par 100 kg;

antracīts —

„ 0,08 par 1 kg.

Visas minētās cenas ir mazuma tirdzniecībā parastās. Kā malka, tā

arī antracīts ir pilnīgi sagatavoti lietošanai gāzģenerātorā.

7. VALDĪBAS PABALSTS GĀZĢENERĀTORA SPĒKRATU

ĪPAŠNIEKIEM.

Lai atvieglotu šķidras degvielas spēkratu pārbūvi dzīšanai ar gāz-

ģenerātora gāzi, Jvacijā katrs spēkrata īpašnieks, kas to dara, saņem

valsts pabalstu. Šis pabalsts nav atmaksājams, un tā lielums atkarājas

no spēkrata tipa. Pārbūvējot dīzeļmotora spēkratu dzīšanai ar gāzģene-

rātora gāzi, spēkrata īpašnieks saņem RM 1000,—. Benzīna spēkratu

pārbūvējot pabalsta apmērs —RM 600,—. Tikpat lielu pabalstu izmaksā,

ja dīzeļmotoru pa daļai dzen ar gāzģenerātora gāzi, bet izlieto kā aiz-

dedzināmo līdzekli gāzelļu. Protams, ka šādu pabalstu nesaņem grez-

numa automobiļu un taml. spēkratu īpašnieki. Bez tam valdība veicina

gāzģenerātora spēkratu izplatīšanos, samazinot nodokļus.

8. DAŽĀDA TIPA PREČU AUTOMOBIĻU EKSPLUATĀCIJAS

IZDEVUMU APLĒSUMS.

levērojot iepriekš iztirzātos apstākļus, kas ietekmē spēkratu eks-

pluatācijas izdevumus, aplēsti un 13. tabulā sakopoti dati par preču auto-

mobiļu ekspluatācijas izdevumu apmēriem atkarā no automobiļu celšanas

spējas un degvielas. No tabulas redzams, ka gāzģenerātoru spēkratu eks-

pluatācijas izdevumi pagaidām ir vēl nedaudz lielāki par šķidrās degvie-

las spēkratu ekspluatācijas izdevumiem pat tad, ja valsts maksā pabalstu

gāzģenerātora iegādei un iebūvei, kā arī samazina nodokļus.

Spēkratu gāzģenerātora attīstība tomēr jāveicina visiem iespēja-

miem līdzekļiem, jo tā mums rodas iespēja lietot pašu kurināmo mate-

riālu krājumus un kļūstam arī neatkarīgi no šķidro degvielu krājumiem

un cenām pasaules tirgū.

Ja arī miera laikā visus neizdodas pārliecināt par tautsaimniecisko

vajadzību lietot iekšdedzes motoros šķidrās, no ārzemēm importējamās

degvielas vietā gāzģenerātora gāzi, tad starptautisko konfliktu gadījumos

gāzģenerātoru nepieciešamība kļūst bez liekiem pierādījumiem sapro-

tama ikvienam, kam sakars ar iekšdedzes motoriem — vai transporta vai

rūpniecības vajadzībām. Tāpēc vispusīga iepazīšanās ar šo enerģijas

avotu ir ne vien nepieciešamība, bet arī pienākums.
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13.

tabula.

Spēkrata

celšanas
spējas

Izdevumu
veidi

8

t

3

t

3

t

3

t

4,5

t

4,5

t

4,5

t

4,5

t

«

1

Motora
tips Degviela

Otto

Otto

Otto

Dīzelis

Otto

Otto

Otto

Dīzelis Gāzella

Benzīns

Malka

Antracīts

Gāze]]a

Benzīns

Malka

Antracīts

Automobiļa
iegādes

izdev.,

iesk.

gāzģenerātora
vēr-

tību

un

iebūvēs

izdevumus

6.000

8.050

m

a

RM

16.700

15.000

8.250

6.800

14.000

16.400

balsts

piemaksa
Automobiļa
neto

izm

6.000

600 7.450

600 7.650

6.800

14.000

600 15.800

600 16.100

15.000

\utomob.

amortizāc.
25°/

0

1.700

1.500

-1.865

-1.915

3.500

3.950

4.025

3.750

eguld.

kapitāla
%

5%

gadā

300

~

372

~

383

340

700

790

805

750

Nodoklis

500

250

250

500

670

335

335

670

Apdrošināšana

445

445

445

445

570

570

570

570

jarāžas
īre

350

350

350

350

400

400

400

400

Šofera

alga

2.900

3.600

3.600

2.900

2.900

3.600

3.600

2.900

5.996

6.882

6.943

6.235

8.740

9.645

9.735

9.040

I.

Nemainīgie
izdevumi

Izdevumi
uz

vienu

obr.

km,

a

gadā
n<

brauc
25j

i0;km

Rpf.

24,0

I

27,5

I

28,0

25,0

35,0

38,5

;

39,0

36,0

2.

Degviela
3.

EHa

10,0

4,8

3,2

6,2

14,0

6,6

4,4

9,3

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,4

1,4

1,0

1.

Riepas

3,0

3,0

3,0

3,0

4,5

4,5

4,5

4,5

5.

Remonti
un

daļas

5.

Auto

kopšanas

�izdevumi

2,5

4,6

5,4

3,5

4,0

7,5

8,0

5,0

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

1,5

1,5

0,7

Kopējie

izdevumi
uz

1

nobr.

km
.

.

.

40,7

41,9

41,6

39,2

59,0

60,0

58,8

56,5
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	15. zīm. Gāzu dzesētāja un ūdens atdalītāja iebūve „Bussing-NAG" automobilī. 1 — ūdens atdalītājs, 2 — gāzu dzesētājs, 3 — galvenais gāzes vads, 4 — ventilātors, 5 — elastīgais savienojums, 6 — ventilātora sūcamā caurule.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	16. zīm. „Imbert" ūdens atdalītājs, kas piemērots iebūvei automobiļa gareniskās ass virzienā. Gāzes caurules jānovieto tā, lai būtu nodrošināta ūdens atdalītāja tilpuma pilnīgāka izmantošana.�〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〱㙢〰㘴〰㘵〰㙥〰㜳〰㈰〰㘱〰㜴〰㘴〰㘱〰㙣〱㉢〰㜴〱〱〰㙡〰㘱〰㈰〰㘹〰㘵〰㘲〱㙢〰㜶〰㘵〰㈰㈰ㅥ〰㐲〰㜵〰㜳〰㜳〰㘹〰㙥〰㘷〰㉤〰㑥〰㐱〰㐷〰㈲〰㈰〰㘱〰㜵〰㜴〰㙦〰㙤
	17. zīm. Šķērssienu ūdens atdalītājs.�背鬤ꃍ鬤胍鬤��������0㜴1〱烋鬤鬤鬤Î鬤���
	18. zīm. „Imbert" smalkais tīrītājs.��������������������
	19. zīm. Smalkā tīrītāja iebūve smagajā automobilī. 1 — galv. gāzes vads, 2 — ventilātora iedarbināmā svira, 3 un 4 — smalkā tīrītāja piestiprināmās sijas, 5 — smalkais tīrītājs, 6 — stīpas smalkā tīrītāja piestiprināšanai, 7 — gāzes pievads no dzesētāja.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	20. zīm. „Imbert" kombinētais tīrītājs.�nāmās sijas, 5 — smalkai
	21. zīm. „Imbert" kombinētā tīrītāja iebūve smagajā automobilī. 1 — gāzģenerātors, 2 — skalojamais iegrieznis, 3 — plēšveida savienojums, 4 — galv. gāzes vads, 5 — kombinētais tīrītājs, 6 — tīrītāja piestiprināmās stīpas, 7 — pievadi uz dzesētāju, 8 — pievads uz korķu nodalījumu, 9 — pievads uz motoru, 10 — gāzu dzesētājs zem motora ūdens dzesētāja apvalka.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����Ѐ
	22. zīm. „Imbert" gāzjaucis.����������
	23. zīm. Gāzjauča pievienošana pie motora iesūcamās caurules�������������������������
	24. zīm. Gāzjauča un karburātora pievienošana pie motora iesūcamās caurules. 1 — galv. gāzes vads, 2 — gāzjaucis, 3 — gāzes vārsta ass, 4 — starpsavienojums, 5 — regulējamā vārsta ass, 6 — trose benzīna karburātora droseļu vārsta darbināšanai, 7 — trose uz karburātora gaisa vārstu, 8 — karburātora gaisa filtrs, 9 — karburātors, 10 — ventilātors.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	25. zīm. Aizdedzināma svece gāzģeneratora motoram�a karburātora drose
	26. zīm. „Imbert" gāzģenerātors malkas, kūdras un brūnogļu pārgāzēšanai (jaunākais izpildījums FSD). 1 — gāzģenerātora vāks, 2 — ārējā čaula, 3 — iekšējā tvertne, 4 — misiņa skārda apvalks, 5 — pretsitiena vārstulis ar liesmas ķērāju, 6 — degtuve, 7 — grozāmie ārdi, 8 — gaisa sprauslas.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	26a zīm. „FSD-Imbert" gāzģenerātora degtuves griezums��������������������
	26b zīm. „FSD-Imbert" gāzģeneratora ārdu konstrukcija.��������������������
	27. zīm. „ Vairoga" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma.������������������������������
	28. zīm. "Vairoga" kārbas tīrītājs.�偪鬤恜鬤��������������������
	29. zīm. „Bolinder" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerators, 2 — gāzu dzesētājs, 3 — smalkais tīrītājs, 4 — ventilātors, 5 — gāzjaucis, 6 — benzīna palīgtvertne.������������������������������������������������������������������������������������������
	30. zīm. „Bolinder" gāzjauča iebūve.�㈰〰㘴〰㝡〰㘵〰㜳〱ㄳ〰㜴〱〱〰㙡〰㜳
	31. zīm. Benzīna karburātors motora iedarbināšanai aukstā laikā.������������������������������
	32. zīm. Gāzģeneratora piestiprināmais atbalsts�����€鰤ꂫ鰤悓鰤ꂬ鰤�������
	33. zīm. Ventilātora piestiprināšana.���������������
	34. zīm. "Bolinder" malkas gāzģenerātora iekārta vieglajam automobilim.�������������������������
	1 gāzģenerātora vāks, 2 gaisa ieplūdes kārba, 3 gaisa pievadcaurules, 4 gaisa sprauslas, 5 degvielas tvertne, 6 degtuve, 7 redukcijas joslas ogles, 8 ārdi, 9 gāzu novadcaurule, 10 centrbēdzes atputekļotājs, 11 caurule uz ūdens trauku, 12 kondensētā ūdens trauks, 13 pagrieznis, 14 atgaisojamais pagrieznis, 15 caurule uz ūdens atdalītāju, 16 ūdens atdalītājs, 17 dzesētājs, 18 smalkā tīrītāja pildījums, 19 gāzu novadcaurule, 20 ūdens, 21 vāks tīrīšanai. 35. zīm. „Hesselman" malkas gāzģenerātora schēma.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0㌸〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘷〰㘱〰㘹〰㜳〰㘱〰㈰〰㜳〰㜰〰㜲〰㘱〰㜵〰㜳〰㙣〰㘱〰㜳〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�　　　　　㴀需　〄怃怜씛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	36. zīm. „Hesselman" iekārta pasaž. automobilim.����������
	37. zīm. „Hesselman" iekārta pasažieru automobilim.����������
	38. zīm. „Nati-14-G" malkas gāzģenerātora schēma. 1 — gāzģenerātors, 2 — gāzes novadcaurule, 3 — šķērssienu tīrītājs, 4 — novadcaurule uz tīrītāju, 5 — virsas tīrītājs, 6 — caurule uz gāzjauci, 7 — ventilātors.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	39. zīm. „Nati-14-G" gāzģenerātora iekārtas iebūve preču automobilī.�㜲〱〱〰㜴〰㙦〰㜲〰㜳〰㉣〰㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘷〱〱〰㝡〰㘵〰㜳〰㈰〰㙥〰㙦
	40. zīm. „Nati-14-G" šķērssienu tīrītājs.�������1〱0㙡�鴤鴤æ鰤ꃥ鰤��������0㘹İ
	41. zīm. „3ИC-21" gāzģeneratora iekārtas schēma.������������������������������
	42. zīm. „3ИC-21" gāzģeneratora iekārtas iebūve preču automobilī.����������������������������������������
	43. zīm. Pareiza koka ogļu iepildīšana „Imbert" gāzģenerātorā�����������������������������������
	43a zīm. Nepietiekams ogļu augstums ap „Imbert" gāzģenerātora degtuvi�������������������������
	43b. zīm. Pareizi iepildītas koka ogles „Imbert" gāzģenerātorā������������������������������
	44. zīm. Vītņu ieziešana ar grafīta un eļļas sajaukumu.�����ꁑ鴤⁑鴤ꁖ鴤⁒鴤������������ꁒ鴤聑鴤⁐
	45. zīm. „Imbert" gāzģenerātora iekurināšana.����　�　郴鰤烴鰤⃕鰤샔鰤���������　
	46. zīm. Malkas papildināšana.����������
	46a. zīm. Dzesētāja un ūdens atdalītāja skalošana.������������������������������
	46b zīm. Smalkā tīrītāja skalošana.�Ā�Ā�ꂙ鴤�鴤ꂞ鴤肟鴤������������
	47. zīm. „Wisco" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. a — gāzģenerātora vāks, b — degvielas tvertne, c — ūdens telpa, d — nedegamais izoderējums, e — ūdens tvertne, f — ūdens nolaižamais pagrieznis, g — svira ārdu kustināšanai, h — ārdi, i — gaisa kanālis, k — gaisa eja, 1 — pretsitiena vārstulis gaisa ieplūdei, m — caurule uz centrbēdzes atputekļotāju, n — aizdedzināmais caurums, o — liesmas telpas durtiņas, p — pelnu telpas durtiņas, r — gaisa sprauslas, s — atbalsti gāzģenerātora piestiprināšanai, q — brīvgājiena gaisa sprausla, u — starpsavienojums, v — elastīgais sav., w — ventilātora izpūšamā caurule, x — gaisa ieplūdes regulējamais aizbīdnis, y — gaisa filtrs, z — gāzes vārsts.�〰嘀꼀　〃⠄⠄〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0㑥ㄾ‼〴␀㰀
	48. zīm. Prof. Dr. ing. Feifeļa centrbēdzes atputekļotājs.�������������������������
	50. zīm. 51. zīm. Prof. Dr. ing. Feifela centrbēdzes atputekļotājs samontētā un izjauktā stāvoklī��������������������������������������������������
	52. zīm. „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. a — gāzģenerātora vāks, b — noslēdzēja kloķis, c — ūdens apvalks, d — gaisa sprausla, e — liesmu kārbas durtiņas, f — grozāmie ārdi, g — pelnu telpas durtiņas, h — pretsitiena vārstulis, i — kondensētā ūdens tvertne, j — plēšveida savienojums, k — filtrējamais materiāls, 1 — tīrāmā lūka, m — drošības vārstulis, n — gaisa filtrs, o — gāzes droseļa vārsts, p — gaisa vārsts.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������渀需Āă㠗鐍ࣿ輍caurule, x
	53. zīm. „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātora iekārtas iebūve uz spēkrata rāmja����������������������������������������
	54. zīm. „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātors traktoriem, a — gāzģenerātors, b — aizdedzināmais caurums, c — pretsitiena vārstulis, d — pelnu telpas durtiņas, e — svira, f — ūdens tvertne, g — lūka, h — centrbēdzes atputekļotājs, i — pildāmlūka, k — dzesētājs, l — smalkais tīrītājs, m — gāzjaucis, n — gaisa vārsts, o — gaisa filtrs, p — gāzes vārsts, s — inžektors, t — papildu gaisa ieplūdes rēgulējamais aizbīdnis, u — rezerves degvielas tvertnes.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������渀
	55. zīm. „Klöckner-Deutz" malkas gāzģenerātora traktors��������������������
	56. zīm. 25 PS sūcamgāzes motors.�郛騤Ā�Ā�耊鸤怊鸤�鸤䀏鸤
	57. zīm. „Gustloff" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. a — gāzģenerātora vāks, b — skatlūka, c — savienojuma gredzens, d — pretsitiena vārstulis, e — gaisa sprauslas, f — degtuve, g — ārdi, h — degtuves sienas, i — skārda plātnīte, k — pelnu telpas durtiņas, l — aizdedzināmā caurule, m — aizdedzin. caurules atbalsts, n — lūka. o — kārbas tīrītājs, p — dzesētājs, q — ūdens nolaižamais pagrieznis, r — smalkais tīrītājs, s — lūkas, t — ūdens atdalītājs, u — gāzes vārsts, v — gaisa vārsts, w — ventilātora vārsts, x — ventilātora izpūšamā caurule.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������渀ă㠗鐍ࣿ輍氀餀���D頍 x — gai栀鴀��⣖錍ꀦ餍des regulējamais aizbīdnis, y — gaisa filtrs, z — gāzes vārsts.�〰嘀꼀　〃⠄⠄〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	58. zīm.����瀆
	59. zīm. „Gustloff" gāzģenerātora degtuve��������������������
	60. zīm. „Gustloff" smalkais tīrītājs.��������������������
	61. zīm. „Gustloff" gāzģenerātors ar centrbēdzes atputekļotāju.�����������������������������������
	62. zīm. „Gustloff" gāzu dzesētājs.���������偘鸤큗鸤끟鸤큘鸤���
	63. zīm. „Gustloff" iekārta uz preču automobiļa šasijas.��������������������
	64. zīm. „Gustloff" gāzģeneratora iekurināšana������鸤恻鸤偣鸤っ鸤������
	65. zīm. "Zeuch" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģen. vāks. 2 — kloķis vāka noslēgš., 3 — gāzģenerātors, 4 — skatlūka, 5 — ūdens uzkrājējs, 6 — pretsitiena vārstulis, 7 — gaisa kamera, 8 — gaisa sprauslas, 9 — sašaurinājuma plate, 10 — ārdi, 11 — svira ārdu kustināš., 12 — ārdu tīrītājs, 13 — ūdens nolaižamā ierīce, 14 — aizdedzin. caurums, 15 — liesmas telpas durtiņas. 16 — pelnu telpas durtiņas, 17 — plēšveida savienojums, 18 — rupjais tīrītājs. 19 — skalojamais pagrieznis, 20 — gāzes dzesētājs, 21 — ūdens nolaižamā ierīce, 22 — ūdens nolaižamā ierīce, 23 — smalkais tīrītājs, 24. — stikla vate, 25 — maisījuma droselvārsts, 26 — gāzes vārsts, 27 — gaisa vārsts, 28 — gaisa filtrs, 29 — ventilātora vārsts, 30 — ventilātors.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㜵〰㙤〰㜳䐀섀　㈃頃ý㈰ㄴ〰㈰〰㙣〰㘹〰㘵〰㜳〰㙤〰㘱〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〰㙣〰㜰〰㘱〰㜳〰㈰〰㘴〰㜵〰㜲〰㜴〰㘹〱㐶〰㘱〰㜳〰㉣〰㈰〰㜰〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜰〰㘵〰㙣〰㙥〰㜵〰㈰〰㜴〰㘵〰㙣〰㜰〰㘱〰㜳〰㈰〰㘴〰㜵〰㜲〰㜴〰㘹〱㐶〰㘱〰㜳〰㉣〰㈰〰㜲〰㈰㈰ㄴ〰�����␀��頂࣯锍�����������������������������������������������������������������������������������������������������ԁ��㣁輍⣒琍�����������Ⴙ輍⣒琍��
	66. zīm. "Zeuch" gāzģenerātora griezums.��������������������
	67. zīm."Zeuch" iekārta uz automobiļa šasijas.���������������
	68. zīm. "Zeuch" tīrītājs griezumā�������������������������
	69. zīm. "Svedlund" malkas gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors. 2 — centrbēdzes atputekļotājs, 3 — ūdens atdalītājs. 4 — gāzu dzesētājs. 5 — smalkais tīrītājs. 6 — gāzes žāvētājs. 7 — drēbes tīrītājs. 8 — gāzjaucis. 9 un 10 — izpūšamā caurule, 11 — trokšņu slāpētājs.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	70. zīm. "Svedlund" drēbes filtrs. 1 — gāzes ieplūde, 2 — apakšējā saturamā plate, 3 — drēbes filtrs. 4 — ārējā čaula. 5 — caurumotā skārda cilindrs. 6 — filtra vāks. 7 — gāzes izplūde.�〰㘵〰㜲〱〱〰㜴〰㙦〰㜲〰㜳〰㉥〰㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘳〰㘵〰㙥〰㜴〰㜲〰㘲〱ㄳ〰㘴〰㝡〰㘵〰㜳〰㈰〰㘱〰㜴〰㜰〰㜵〰㜴〰㘵〰㙢〱㍣〰㙦〰㜴〱〱〰㙡〰㜳〰㉣〰㈰〰㌳〰㈰
	71. zīm. "Svedlund" gāzģenerātora iekārta iebūvēta smagajā automobilī.���������������������������������������������
	72. zīm. „Wisco" koka ogļu gāzgenerātora iekārta "Müller-Hauers". 1 — gāzģenerators. 2 — degvielas krātuve, 3 — gaisa pievads. 4 — liesmas telpas durtiņas, 5 — pelnu telpas durtiņas. 6 — vārstulis, 7 — ūdens tvertne. 8 — tīrītājs, 9 — ūdens, 10 — eļļas un petrolejas sajaukums, 11 – korķu pildījums, 12 – metalla gredzeni, 13 – ventilātora vārsts, 14 – ventilātors, 15 – ventilātora izpūšamā caurule, 16 – gāzjaucis, 17 — karburātors.� t — ūdens atdalītājs, u — gāzes vārsts, v — gaisa vārsts, w — ventilātora vārsts, x — ventilātora izpūšamā caurule.�謀　〄퀁뀯鬛　　　　　　　　　　　　　　
	73. zīm. "Wisco" koka ogļu gāzģenerātors Typ Hw 2. 1 — gāzģenerātora apakš. daļa. 2 – degvielas krātuve. 3 – ūdens telpa. -4 – pārkarsējamā telpa. 5 – pelnu telpa. 6 — gaisa pievadāmais vārstulis. 8 — pārplūdes kanālis. 10 – pelnu telpas durtiņas. 13 — degtuves durtiņas. 15 — gāzes izplūde. 17 — noslēdzēja platīte, 19 — ūdens nolaižamais pagrieznis. 20 – gāzģenerātora atbalsts, 21 — kontrolcaurums. 22 pildāmlūka. 23 — noslēdzamā svira. 25 — velkmes caurule.� gāzes vārsts, v — gaisa vārsts, w — ventilātora vārsts, x — ventilātora izpūšamā caurule.�謀　〄퀁뀯鬛　　　　　　　　　　　　　　〰䌀鄀　〄逃贍〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰js, 24㴀需 �怃怜씛la vate, 25 — maisījuma
	74. zīm. "Wisco" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors. 2 — ventilators, 3 — pludiņš. 4 — gaisa caurule, 5 — ūdens filtrs. 6 — vēdināmā caurule. 7 — caurules vāks, 8 — centrbēdzes atputekļotājs, 9 — eļļas filtrs, 10 — ūdens sildītājs, 11 — ūdens tvertne. 12 — ūdens atdalītājs, 13 — gāzjaucis, 14 — gaisa ieplūdes regulējamais aizbīdnis, 15 — karburātors, 16 — motors.�ā caurule, 16 – gāzjaucis, 17 — karburātors.� t — ūdens atdalītājs, u — gāzes vārsts, v — gaisa vārsts, w — ventilātora vārsts, x — ventilātora izpūšamā caurule.�謀
	75. zīm. „Wisco" koka ogļu gāzģenerātora apakšējā dala. 1 — pludiņš, 2 — gāzes izplūde. 3 — gaisa ieplūde, 4 — pelnu telpas durtiņas, 5 — degtuves durtiņas, 6 — kontrolpagrieznis, 7 — regulējamā skrūve, 8 — piltuve.��������������������������������������������������������������������������������
	76. zīm. "Delbag" ellas tīrītājs�鼤瀉鼤������������怇鼤퀈鼤
	77. zīm. "Hansa" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors, 2 — rupjais tīrītājs, 3 — smalkais tīrītājs, 4 — slapjais tīrītājs. 5 — šķērssienas, 6 — korķu pildījums, 7 — gaisa kanālis, 8 — sprauslas, G — gāzes ceļš, L — gaisa ceļš. WS — ūdens līmenis.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	78. zīm. „Källe" gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — degvielu krātuve, 2 — gāzģenerātora vāks, 3 — membrānas ierīce, 4 — gaisa ieplūde, 5 — membrānas čaula, 6 — membrāna, 7 — aizdedzināmā cauruma vāks, 8 — gaisa sprausla, 9 — režģis. 10 — gāzes caurule, 11 — caurule no atputekļotāja uz membrānas ierīci, 12 — centrbēdzes atputekļotājs, 13 — caurulīte uz motora izpūšamo cauruli, 14 — gāzes dzesētājs, 15 — savienojums, 16 — drēbes tīrītājs, 17 — pelnu telpa, 18 — drēbes maisiņi, 19 — ventilātors, 20 — ventilātora vārsts, 21 — gāzjaucis, 22 — drošības tīrītājs, 23 — caurule, 24 — gāzes droselvārsts.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌱〰㌷〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙢〰㘱〰
	79. zīm. „Källe" gāzģenerātora membrānas ierīce. 1. un 2. — membrānas čaula, 3. — drošības platīte (pretsitiena vārstulis), 4. — liesmas ķērājs, 5. — cepurīte, 6. — aizdedzināmā cauruma vāks, 7. — membrāna, 8. un 9. — membrānas darbināmais rokturis, 10. — gāzes nosūcamā caurule, 11. — atspere, 12. gaisa sprauslas caurule, 13. — režģis, 14. — gaisa sprausla, 15. — skrūves membrānas nostiprin., 16. — aizgrieznis sprauslas kontrolei.� t — ūdens atdalītājs, u — gāzes vārsts, v — gaisa vārsts, w — ventilātora vārsts, x — ventilātora izpūšamā caurule.�謀　〄퀁뀯鬛ऀ贀　〄쀁댛　
	81. zīm. Pasažieru automobilī iebūvēts „Källe" gāzģenerātors.�����������������������������������
	82. zīm. Mazautomobilis ar „Källe" gāzģenerātoru.���끊鼤遊鼤耬鼤鼤���������
	83. zīm. „Mercedes-Benz" pasažieru automobilis ar „Källe" koka ogļu gāzģenerātoru.�������������������������
	84. zīm. "Abogen" lejupdedzes koka ogļu gāzģenerātors�������鼤큖鼤ꀵ鼤䀵鼤����������
	85. zīm. „Kohne" lejupdedzes koka ogļu gāzģenerātors�����　Ā㘀烵鴤샤鴤�����　�㤀鴤鴤�
	86. zīm. „Gohin-Poulenc" šķērsdedzes koka ogļu gāzģenerātors�����������������������������������
	87. zīm. „Kaga" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors, 2 — gāzģenerātora vāks, 3 — pretsitiena vārstulis, 4 — degtuve, 5 — gaisa sprausla, 6 — ārdi, 7 — pelnu telpa, 8 — svira ārdu grozīšanai, 9 — koka ogļu pildījums, 10 — gāzu dzesētājs, 11 — pārslēdzamais vārsts, 12 — stāvfiltrs, 13 — vāks, 14 —drēbes filtrs, 15 — centrbēdzes atputekļotājs, 16 — pelnu telpa, 17 —papildu gaisa ieplūde, 18 — gāzjaucis, 19 — ventilātors, 20 — ventilātora izpūšamā caurule, 21 — motors.�, w — ventilātora vārsts, x — ventilātora izpūšamā caurule.�謀　〄퀁뀯鬛ऀ贀　〄쀁댛　〰㝡〰㈰〰㙤䌀鄀　㘄逃贍〱〱〰㙥〰㘱〰㜳〰㈰vārsts㴀需��怃怜씛㬀餀��倃惬섛 25 — maisījuma 㔀鼀�� 錍rsts, 26 — gāzes vārsts, 27 — gaisa vārsts
	88. zīm. Pasažieru automobilis ar „Kaga" gāzģenerštoru.���������������
	89. zīm. „Autark" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1. — gāzģenerātors, 2. — degvielas krātuve, 3. — centrbēdzes atputekļotājs, 4. — gāzu dzesētājs, 5. — pārslēdzamā ierīce, 6. — smalkais tīrītājs, 7. — filtrētājs materiāls, 8. — caurumotā skārda cilindrs, 9. — drošības tīrītājs, 10. — gaisa sprausla, 11. ārdi, 12. — gāzes kārba.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	89a. zīm. „Volvo" koka ogļu gāzģenerators pasažieru automobilim. 1. — gāzģen. vāks, 2. — liesmas ķērājs, 3. — pretsitiena vārstuļa slēgs, 4. — pelnu telpas durtiņas, 5. — centrbēdzes atputekļotājs, 6. — pelnu kaste, 7. — rāmja un dzesējamā caurule, 8. — drēbes tīrītājs, 9. — ventilātors.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	89b. zīm. „Volvo" koka ogļu gāzģenerātora iekārtas schēma. 1. — degtuve, 2. — ārējā čaula, 3. — ārdi, 4. — dzesējamās caurules, 5. — ventilātors, 6. — drēbes filtri, 7. — drošības tīrītājs, 8. — iesūcamā caurule, 9. — gāzes galv. pievads, 10. — gaisa filtrs, 11. — centrbēdzes tīrītājs, 12. — vāks, 13. — aizdedzināmais caurums un gaisa ieplūde, 14. — gāzģenerātora degvielas tvertne, 15. — gaisa sprausla.�ieznis sprauslas kontrolei.� t — ūdens atdalītājs, u — gāzes vārsts, v — gaisa vārsts, w — ventilātora vārsts, x — ventilātora izpūšamā caurule.�謀　〄퀁뀯鬛ऀ贀　〄쀁댛　　　
	89c. zīm. „Volvo" koka ogļu gāzģenerātora iekārta, kas veidota kā pasažieru automobiļa piekabe.����������������������������������������
	89d. zīm. „Volvo" gāzģenerators preču automobilim.�鼤მ鼤鼤������������鼤
	90. zīm. Pasažieru automobilis ar „Autark" koka ogļu gāzģenerātoru.�������������������������
	91. zīm. „Autark" smalkā tīrītāja piestiprināšana pasažieru automobilim������������������������������
	92. zīm. „Mercedes-Benz" antracīta gāzģenerators uz 3 t preču automobiļa������������������������������
	93. zīm. „Mercedes-Benz" antracīta gāzģenerātora garengriezums.��　�挀ꀄꀤ耄ꀤ䃫鼤惾鼤���������Ā戀
	94. zīm. „Mercedes-Benz" antracīta gāzģenerātors (Typ G303). 1. — gāzģenerātors, 2. — gāzģenerātora sašaurin., 3. — degvielas tvertne, 4. — aizbīdnis, 5. — gāzģen. vāks, 6. — apakš. gāzģen. vāks, 7. — starpgrīda, 8. — gāzes izplūde, 9. — gaisa sprausla, 10. — papildu sprausla, 11. — siets, 12. — gaisa sprauslas dzesējamā ūdens caurule, 13. — izlīdzināmais trauks, 14. — liesmas ķērājs, 15. — gāzģenerātora balsts.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������謀　〄퀁ぱ锛ऀ贀　〄쀁댛　　　　　　　
	95. zīm. „Mercedes-Benz" stāvfiltrs.����������
	96. zīm. Drēbes maisiņi „Mercedes-Benz" stāvfiltrā.�������������������������
	97. zīm. Drēbes maisiņu izņemšana no „Mercedes-Benz" stāvfiltra.�������������������������
	98. zīm. „Mercedes-Benz" antracīta gāzģenerātora iekārtas sastāvdaļu piestiprināšana uz preču automobiļa. 1. — gāzģenerātors, 2. — gāzes dzesētājs, 3. — stāvfiltrs, 4. — motors, 5. un 7. — gāzes caurules, 6. — gāzes caurule ziemas laikam, 8. — drošības filtrs, 9. — liesmas ķērājs, 10. – kāpšļi gāzģenerātora apkalpošanai.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	99. zīm. „Wisco" gāzģenerātora iekārta antracītam�s caurules, 6. — gāzes caurul
	100. zīm. „Wisco" "antracīta gāzģenerātors.�������������������������
	101. zīm. „Henschel" antracīta gāzģenerātoru iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors, 2 — tvaika caurule, 3 — sprauslas dzesējamās caurules, 4 — pretsitiena vārstulis, 5 — gaisa sprausla, 6 — tvaika telpa, 7 — pelnu kārba, 8 — papildu gaiss, 9 — nedegamais izoderējums, 10 — gāzģenerātora vāks, 11 — ūdens telpa, 12 — centrbēdzes atputekļotājs, 13 — pelnu kārba, 14 — dzesētājs, 15 — ūdens atdalītājs, 16 — smalkais tīrītājs, 17 — ūdens atdalītājs, 18 — gāzjaucis, 19 — maisījuma droseļvārsts, 20 — gaisa vārsts, 21 — gaisa filtrs, 22 — ventilātors, 23 — ventilātora vārsts, 24 — motors.�㜰〱㘱〱㍣〰㘹〰㈰〰㘷������䤀需��쀃샽阛���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	102. zīm. „Henschel" antracīta gāzģenerātors. 1 — gaisa sprausla, 2 — sprauslas dzesējamā ūdens telpa (Ar punkt. līnijām parādīta ūdens pievadīšanas caurule.), 3 — aizdedzināmais caurums, 4 — ūdens pārtvaicējamā telpa, 5 — ūdens kanālis (Šai konstrukcijai ūdens rezervuārs atrodas ārpus gāzģenerātora.), 6 — ārdi, 7 — nedegamais izoderējums, 8 — gāzes nosūcamā caurule, 9 — gaisa pievadāmā un vēdināmā caurule.�tīrītājs, 17 — ūdens atdalītājs, 18 — gāzjaucis, 19 — maisījuma droseļvārsts, 20 — gaisa vārsts, 21 — gaisa filtrs, 22 — ventilātors, 23 — ventilātora vārsts, 24 — motors.�㜰〱㘱〱㍣〰㘹〰㈰〰㘷�
	103. zīm. Preču automobilis ar „Henschel" gāzģenerātora iekārtu������������������������������
	104. zīm. „Deutz" antracīta gāzģenerātora griezums�ꀤ������������₪ꀤ邫ꀤ킬ꀤ났ꀤ���
	105. zīm. „Deutz" antracīta gāzģenerātora iekārtas schēma. 1 — gāzģenerātors, 2 — degvielas krātuve, 3 — vāks, 4 — ūdens pievads, 5 — tvaika pievads, 6 — pretsitiena vārstulis, 7 — ārdu grozāmā svira, 8 — gaisa pievads, 9 — ventilātors, 10 — pelnu telpas durtiņas, 11 — grozāmie ārdi, 12. — degtuves durtiņas, 13. — kompensātors, 14 — vēdināmā caurule, 15 — drošības vārstulis, 16 — vāka slēdzamā ierīce, 17 — centrbēdzes atputekļotājs, 18 — ūdens atdalītājs, 19 — drošības vārstulis, 20 — slapjais tīrītājs, 21 — gāzes vārsts,- 22 — gaisa vārsts, 23 — maisījuma vārsts, 24 — drošības vārstulis, 25 — smalkais tīrītājs (darvas atdalītājs).���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������〰〰㰀준　〃堃塨阍〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0����␀�頂࣯锍锍���������
	106. zīm. Elektriskā gāzes tīrītāja schēma. 1 — gāzes ieplūde, 2 — augstsprieguma strāvas vads, 3 — tīrītāja čaula, 4 — augstsprieguma taisngriezis, 5 — augstsprieguma transformātors, 6 — slēdzamā ierīce, 7 — tīkla strāva, 8 — zemes vads, 9 — sinchronisks motors.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	107. zīm. Spēkrata elektriskais gāzes tīrītājs. 1 — netīra gāze, 2 — tīra gāze 3 — augstsprieguma kābelis.�������������������������������������������������������
	108. zīm. Spēkrats ar elektr. gāzes tīrītāju.���0㜰0㜲냓ꀤ郓ꀤ탌ꀤ炷ꀤ��������0㜲İ㘱〰㙥〰
	109. zīm. Teorētiskā indikātora diagramma eksplozijas (Otto) motoram.��������������������
	110. zīm. 70 PS benzīna motora jauda, pārejot uz gāzģenerātora gāzi, atkārā no motora kompresijas pakāpes.��������������������������������������������������
	111. zīm. „Brown-Boveri" turbokompresors gāzģenerātoriem 112. zīm. „Brown-Boveri" turbokompresora ieslēgšana gāzģenerātora iekārtā. 1 — aizdedzināmais caurums, 2 — šķērssienu ūdens atdalītājs, 3 — gāzes dzesētājs, 4 — smalkais tīrītājs, 5 — ventilātors, 6 — gāzes svira, 7 — gaisa svira, 8 — turbokompresors.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	113. zīm. 114. zīm. 115. zīm Pareizi pagatavotas un pievienotas gāzes iesūcamās caurules�aurums, 2 — šķērssienu ūdens 
	116. zīm. Dīzeļmotora virzuļu pārveidošana, piemērojot motoru dzīšanai ar gāzģenerātoru gāzi. A — vecais dīzeļmotora virzulis, B — pārveidotais virzulis.����������������������������������������������������������������������
	117. zīm. „Büssing FD6" motora cilindru galvas pārveidošana.�ulis.����
	118. zīm. Aizdedzināmo sveču iebūve dīzeļmotoru cilindru galvā.�����������������������������������
	119. zīm. Aizdedzināmo sveču iebūve dīzeļmotoru cilindru galvā�ꄤ������������ꀵꄤ耵ꄤ쀦ꄤꀦꄤ����������Ā��
	120. zīm. Aizdedzināmo sveču iebūve dīzeļmotoru cilindru galvā.�　　㘀㔀　㌀挀　　㘀搀　　㘀昀　　㜀㐀　　㘀昀　　㜀㈀　　㜀㔀　　
	121. zīm. „Bosch" pārtraucējs, kas piemērots dīzeļmotoriem.�����0㘵1㍣끫ꄤ遫ꄤꁎꄤꁂꄤ��������0㘹İ㙣〰
	122. zīm. „Bosch" pārtraucēja piemontēšana dīzeļmotoram. 1 — savienojums, 2 — pārtraucēja čaula, 3 — svira aizdedz. rēgulēšanai, 4 — strāvas pārtraucējs, 5 — indukcijas spole, 6 — rēgulātors, 7 — rēgulātora svira.������������������������������������������������������������������������������������������
	123. zīm. Aizdedzināšanas iekārtas saslēguma schēma.�㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㘱〰㜶〰㘹〰㘵〰㙥〰㙦〰㙡〰
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	144. zīm. Īpaša piekabe gāzģenerātora iekārtas un rezerves degvielas uzņemšanai�����������������������������������
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	152. zīm. Gāzģenerātora iekārtas iebūve spēkratā ar paceļamo preču platformu. 1 — gāzģenerātors, 2 — gāzģenerātora piestiprin. sijas, 3 — smalkais tīrītājs, 4 — stīpa smalkā tīrītāja piestiprināšanai, 5 — sija smalkā tīrītāja piestiprināšanai, 6 — gāzes pievads uz ventilātoru, 7 — ventilātors, 8 — kaste rezerves malkas uzņemšanai.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	153. zīm. „Imbert" kombinētais tīrītājs preču automobilim. 1 — gāzģenerātors, 2 — skalojamais iegrieznis, 3 — plēšveida starpgabals, 4 un 5 — gāzes pievads virs ūdens atdalītāja, 6 — kombinēts tīrītājs, 7 un 10 — tīrītāja nostipr. stīpas, 8 — pievadi no ūdens atdalītāja uz gāzes dzesētāju, 9 — pievads no gāzes dzesētāja uz tīrītāja korķu nodalījumu.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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