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Kotikylän miehellä oli taltioitu-
na melko hyvänä säilynyt Dexta-
vanhus. Sain vinkin sen omista-
jan mahdollisesta halusta myydä 
väsähtänyt talon palvelija ja alka-
va kevät sai innostumaan niin, että 
kaupat tuli tehtyä pääsiäisviikon-
loppuna. 
Dexta tempaistiin narun jatkona 
kotipihaan ja vanhuksen teknii-
kan kuntoon paneuduttiin tar-
kemmin. Tietona oli, että jotakin 
häikkää moottoripuolella on, kun 
kampiakseli ei suostunut pyöräh-
tämään ainakaan kohtuullisella 
voimankäytöllä. Siksi ajokki oli-
kin seissyt ladossa viimeiset viisi 
vuotta. 

Omassa historiassa oli taka-
vuosilta yhteistyötä yhden perus-
Dextan ja kahden Super-sellaisen 
kanssa, joten koneen tekniikka oli 
vanhastaan tuttua ja ajan kultaa-
mat muistot loivat toiveikasta sä-
dekehää tämän uudemman tut-
tavuuden osalta, ”kun noissa ren-
kaissakin on vielä miltei täydet 
pinnat”! 

Nostalgia kohtasi arjen
Siitä heti arkeen päästyä kävin vil-
kaisemaan mitä mahtoi kuulua 
moottorin alakertaan, kun noin-
kin pahasti jumitti. Kolmen tun-
nin työrupeaman jälkeen moottori 
oli kyljellään työpöydällä ja kam-
piakselikin esillä. Kolmossylinte-
rin kiertokangenlaakeri oli leikan-
nut kiinni. Öljypumpun imujohto 

oli tärinästä väsynyt puoliksi poik-
ki ja murtumakohdassa liki parin 
millin rako. Koko moottorivaurio 
oli saanut alkunsa ehkä jo kym-
meniä vuosia sitten, kun matalal-
la oleva öljypohja oli ajettu kiveen. 
Peltinen levy, jossa on kiinni pes-
tävä imusuodatin, oli vääntynyt ja 
siksi suodatin kuormitti muuttu-
neessa asennossaan sivusuunnas-

Alkuaan pikkuremon-
tiksi ounasteltu Dex-
tan moottorin kunnos-
taminen paisui enna-
koimattomiin mittoi-
hin, kun vaurioita löy-
tyi arveltua enemmän.

   Pekka Havukainen
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Kiinnileikanneen koneen korjaus, osa 1

Ilmiön taustaa

Kokoamistyötä helpottaa, jos 
pultit ja pienemmät osat pult-
teineen on moottoria puret-
taessa laitettu nimillä varus-
tettuihin muovi- tai karton-
kipusseihin ja erilaisiin ra-
sioihin. Mikäli mahdollista, 
nimiöinti on viisainta tehdä 
”puhtain käsin” jo ennen työn 
aloittamista. 

Osat tarkasti talteen

Miten männän  
kiinnileikkautuminen tapahtuu

Purkamista on tehty pari tuntia ja kytkinkopan liitos on auki.  Moot-
tori on irti ja etukuormaajan nostoliinan varassa. 

Moottorin surkeutta: loppuun kuluneet laakerit, rosoiset kammen-
kaulat ja murtunut öljyputki

Hyvältä eivät näytä männät, eivätkä puristusrenkaatkaan. 

Mutkarautakin on tässä vaiheessa jo parhaat päivänsä nähnyt. 

Matti Karhunen

Dieselin mäntä ja sy-
linteri joutuvat toimi-
essaan alttiiksi se-
kä isoille voimille et-
tä lämpörasitukselle. 
Pelkkä puristuslämpö-
tila kuumassa konees-
sa nousee 700–900°C 
lämpötilaan. Paloliek-
kien ollessa ”pääl-
lä” puhutaan jo 1 500 
asteen lämpötilois-
ta ja samanaikaisista 
80–120 barin työpai-
neista.

Sylinterin, männän tai 
painerenkaan jo mel-
ko mitättömältäkin 
kuulostava 0,2 milli-
metrin soikeusvirhe 
tai naarmut johtavat pahaan palokaasujen ohivuotoon. Pulssi tois-
tuu jokaisella työiskulla - 6-sylinterinen kone on 4-sylinteristä parem-
massa asemassa sen vuoksi, että kuorma jakautuu tasaisemmin ja 
mäntä+sylinteri ehtii paremmin johtaa ylimäärästä lämpöä pois. 

Tulikuuma kaasu työntää tehokkaasti voiteluöljykalvon syrjään ja 
polttaa öljyn. Se karstoittaa männänrenkaan uran pohjaa ja usein 
myös itse männänrenkaan takapinnaltaan. Näin männänrenkaiden 
vapaa liikkuminen mahdollisimman pyöreinä ja tiiviinä pyöreässä sy-
linterissä estyy.

Koska valurautaisen sylinteriputken ja alumiiniseosteisen männän 
lämpölaajenemiskertoimet ovat hyvin eripariset, laajenee mäntä lo-
pulta kiinni sylinteriputkeen. Välysten kadotessa voiteluöljy ei enää 
mahdu  lainkaan kulkeutumaan männän työvälykseen.

Männän runko-osan lämpötila sen kun jatkaa kohoamistaan ja kun 
sylinteriputkikaan ei myötäile, koko ”paketti” kiristyy kiristymistään. 
Mäntä käy kuumana ja erittäin puutteellisesti voideltuna, ja taas syn-
tyy lisää lämpöä männän läpimittaa turvottamaan.

Tarttuman alkuvaiheessa vaurio kohdistuu nimenomaan männän 
ylimpään painerenkaaseen: Rengas hitsautuu tiukkaan metalliseen 
kosketukseen sylinteriseinämän valuraudan tai valuteräksen kanssa.

Samaan aikaan koneen toimivat ja voimissaan olevat sylinterit jatka-
vat käyntiään ja vääntävät väkipakolla tätä yhtä takertavaa sylinteriä. 
Saattaapa kuskikin vielä survoa kaasupoljinta syvemmälle, kun ko-
neesta ei oikein tunnu löytyvän tehoja. 

Tapahtumaketjun surullisena päätöksenä takertava pytty leikkaa lo-
pullisesti kiinni voittaen kunnossa olevat veljensä väännössä ja py-
säyttää lopulta koneen.

Kiinnileikkaantuminen moottorin muissa osissa johtuu yleensä voi-
telun puutteesta. Osan kuumentuminen ja lopulta kiinnileikkaaminen 

tapahtuu kuitenkin periaatteessa samalla tavalla. 

ã

ã

ã

ã



NRO 18     15. 12. 2011 55HUOLTO JA KORJAUS54 HUOLTO JA KORJAUS NRO 18     15. 12. 2011

sa öljyputkea, joka jännittyneenä 
ollessaan lopulta tärinästä murtui 
poikki. Vajavaisen voitelun takia 
kaikki runko- ja kammenlaake-
rikaulat olivat saaneet melkoisen 
lämpökäsittelyn. 

Kun tuli hommaan tartuttua, 
pitihän sitä vilkaista myös kan-
nen alle – josko tuohon män-
nänrenkaatkin vaihtaisi samalla 
rutistuksella. Lisää tuli lunta tu-
paan: ilmeni että kaksi ylintä pu-

ristusrengasta jokaisesta kolmes-
ta männästä oli katkennut pirs-
taleiksi. Osa palasista oli noussut 
männän päälle ja lähtenyt pako-
putken kautta ulos. Siinä ryskees-
sä kaikki sylinterit olivat saaneet 
naarmuja ja melko syviä leikkau-
tumia. Myös pakoventtiilien istu-
koissa ja venttiililautasissa oli lo-
via, jotka olivat syntyneet män-
nänrenkaiden pätkien pyrkiessä 
ulkoilmaan. 

Osia onneksi saa
Uudet sylinteriputket, täydelliset 
männät, alikoon laakeriliuskat, 
öljypumppu molempine käyttö-
hammaspyörineen, venttiilit, tii-
vistesarjat ja muuta tarpeistoa pi-
ti nyt laittaa tilaukseen. Onneksi 
Suomessa on useita liikkeitä, jo-
pa nettikauppoja, joista osia saa 
jo seuraavan aamun toimituksiin. 
LH-osa Iisalmessa, Konekorjaamo 
Marjakangas Alavieskassa ja Isojo-

en Konehalli ovat niistä toimitus-
kykyisimpiä. 

Purin moottorin loppuun ja 
ensivaiheena pesin osat kotikor-
jaamon altaassa. Ensiparannukse-
na korjattiin murtunut imuputki. 
Työstöjä moottorikoneistamolla 
päästiin tekemään seuraavan vii-
kon alussa. 

Dextan moottoriremontti 
jatkuu KV:n numerossa 1/2012!

Omatoimihoonausta on tehty kokeeksi reilu 0,1 mm. Urat sylin-
tereissä ovat edelleen pahoja. Mutta mitäpä tuosta: uusilla sylinte-
riputkilla tuokin ”homma” saadaan kuntoon. 

Tämä rengasmännällä varustettu hydraulinen työkalu on kätevä peli 
sylinteriputkien vaihdossa. Veto/puristustehoa on jopa yli 15 tonnia. 

Ensimmäiset paketit varaosia saapui-
vat, tässä ne vielä odottavat asentamista. 

Istukkajyrsin teki tarkat seetit, joten tulevat kaasunpaineet pysyvät 
jatkossa oikealla puolella.

Kantta piti oikaista ja ainetta poistettiin hieman myös puris-
tussuhteen takia.

Kansi 4,5 barin painekokeessa. Numerosarjan ylä-
puolelta löytyi hiushalkeama. Se korjattiin ajamalla 
sauma jyrsimellä auki ja täyttämällä ura kemiallisella 
metallilla. Sauman pitävyyttä on nyt tarkkailtu kesän 
verran – vuotoa ei ole 60–70 käyttötunnin jälkeen ha-
vaittu.

Tehopesun ja ensikiillotuksen jälkeen 
mittailtiin kammenkauloja. Työstöön nekin 
laitetaan. 

Väinö Väistö, kokenut koneistamomies, asentaa venttiileitä. 

Etukammio 
avattuna. Kaksi-
reikäisen tappi-
suuttimen toinen 
suihku suuntau-
tuu etukammioon 
ja toinen suoraan 
männän päälle.
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Perkins-tehtaat Peterboroughis-
sa sai kehitettyä nopeakäyntiset 
P-sarjan dieselit juuri toisen maa-
ilmansodan alla. Sodanaikainen 
tuotanto palveli brittiarmeijaa, 
mutta jo 1950-luvulla tehdas tar-
josi lukuisia dieselmoottorivaih-
toehtoja kevyisiin ja raskaampiin-
kin ajoneuvoihin. 

Sodan jälkeen Euroopassakin 
nopeasti elpyvä maatalous kai-
pasi niin ikään vetokaluston uu-
simista. Perkins-diesel oli silloin 
luonnollinen valinta monelle 
traktorivalmistajalle varsinkin, 
kun omassa tuotannossa sopivaa 
voimakonetta ei silloin vielä ollut. 
Niinpä esim. Fordson E27N-trak-
toriin Perkinsin P6-dieselkonetta 
asennettiin jo 1940-luvun lopul-
la. Perkins-dieseleitä tarjottiin 
myös jälkiasennuspaketteina mo-
niin alkuaan kaasutinmoottorilla 
varustettuihin englantilaistrakto-
reihin.

Pikkuharmaan dieselöinti
Harry Ferguson oli vastahakoinen 
ottamaan lainkaan dieselmootto-
ria ”pikkuharmaaseen”, mutta lo-

pulta myyntiosasto jyräsi Harryn 
yli. Mies piti kuitenkin päänsä sii-
nä, ettei suostunut valitsemaan 
kolmos-Perkinsiä voimakoneek-
si, vaikka Frank Perkins Ltd:llä oli 
siihenkin jo dieselkonversio val-
miina. Sen sijaan Ferguson antoi 
dieselmoottorin kehittämisen  lii-
kekumppaninsa Standard-tehtaan 
insinööreille. Ja vaikka siitä ei ko-
vin hääppöstä peliä tullutkaan, tätä 
Standard-Ricardo konetta istutet-
tiin harmaan lisäksi vielä FE35- ja 
alkutuotannon MF35-malleihin.

Massey–Ferguson osti Perkinsin
Kun Massey–Ferguson sitten os-

ti Perkins-tehtaat vuonna 1959, 
Standard menetti ison asiakkaan. 
Se oli katkera paikka, vaikka har-
miin yritettiin hakea apua mm. 
asentamalla samaa dieseliä teh-
taan omaan tuotteeseen, Standard 
Vanguard -henkilöautoon. 

Pientä kiilaa tehdas yritti siinä-
kin, kun sai kaapatuksi Perkins-
asiakkaana olleen Allis–Chalmer-
sin brittitraktorin uuden mallin 
ED-40 (1960–1968) moottori-
toimitukset itselleen. Allishan oli 
jo ollut Perkins-asiakas ainakin 
D270-ja D272-traktorien osalta. 

Kerrotaan, että Allis-tehdas sai 
Standard-koneet silloin ihan pilk-

kahinnalla, mutta silti uusitun Al-
lis Chalmers-mallin menestys oli 
heikonpuoleinen. Kokonaisval-
mistus jäi vain noin neljään tu-
hanteen traktoriin. Lähimmät 
kilpailijat, Massey Ferguson 35 ja 
Fordson Dexta-versiot, olivat jo 
silloin A-C- tehtaan mallia huo-
mattavasti kehittyneempiä. 

Jälkeenpäin on arvioitu, että 
tappiolliset moottoritoimitukset 
saattoivat kyllä osaltaan joudut-
taa Standard Motorsin joutumista 
rahoitusongelmien takia Leyland 
Motors Ltd:lle 1960-luvun tait-
teessa ja edelleen osaksi BMC-yh-
tymää vuonna 1968.

Perkins-dieselin pääty-
minen Dextan mootto-
riksi ei ollut mikään it-
sestäänselvyys, sillä tar-
jokkaita oli useita. Kil-
pailu moottoritehtai-
den kesken oli kovaa, 
ja toisen maailmanso-
dan jälkeen tällä nope-
asti kehittyvällä alal-
la nähtiin sekä huimia 
menestystarinoita et-
tä katkeria tappioita ja 
konkursseja.  

 Pekka Havukainen

Nokalle päätyi kilpailijan 
valmistama kone

Dextan ja Perkins P3 -dieselmoottorin historiaa
Perkins-diesel Dextaan
Englannin Ford-tehdas ehti sol-
mia asiakkuuden Perkinsin kanssa 
muutamia vuosia ennen yrityksen 
siirtymistä pahimmalle kilpailijal-
le, Massey–Fergusonille. Sopimus 
oli asiakirja jota silti kunnioitettiin: 
Perkinsin P3-moottorista tehtyä 
versiota F3 alettiin asentaa uutena 
traktorimallina markkinoille tul-
leeseen Dextaan elokuussa 1957. 
Kone oli yhteisessä Ford/Perkins-
tuotannossa aina vuoteen 1964. 
Valut tehtiin Fordin Dagenhamin 
valimolla, mutta työstöt ja kokoa-
minen tapahtui Perkins-tehtaalla. 
Syksystä 1962 perus-Dextan rin-
nalle tulleet Super Dextat mukaan 
laskien valmistusmääräksi tuli pit-
kälti yli 200 000 moottoria. 

Jälkidieselöity pikkuharmaa 
Perkins P3TA-moottorilla. Ko-
neessa on ketjuvetoinen jako-
pyörästö ja paljon ulkopuolisia 
putkistoja.
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Tuskinpa Fordson Dextaan voisi muunlaista moottoria kuvitellakaan kuin tämä Perkinsin kolmonen. Pe-
ruskehitelmillä oli ikää lähes parikymmentä vuotta, kun se vuonna 1957 tuli Fordin uuden pikkutraktorin 
voimakoneeksi. Moottori ei ollut huono valinta – kuvassa oleva 1962-mallin yksilökin ehti palvella kaikki-
aan kolmea eri omistajaa 45 vuotta ja 7500 käyttötuntia. Kytkin oli kerran vaihdettu, mutta moottori avat-
tiin ensimmäisen kerran vasta keväällä 2011!
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