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Uusi menetelmti moottorisylinteriea 
ja muitten kulutuksellle alttifden 
pintojen suojelemfseksi 

O n  todettu, ettei kannurenkaitten ja sylinterien kulu- 

minen johdu IaheskBar: niin paljon rnetallipintojen 

keskinaisen kosketuksen aiheuttamasta hankauksesta, 

kuin palamistuotteiden, voiteluoljysta erittyneiden nes- 

teiden ja hapen syovyttavasta vaikutuksesta. Toisin 

sanoen: kuten rauta ruostuu ilman vaikutuksesta, ellei 

sita ole kasitelty kromosoimalla tai jollain muulla 

suojarnenetelmalla, samoin ruostuvat rnoottorin' sylin- 

terit ja kannurenkaat viela suurernmassa maarin joutues- 

saan kosketukseen ilman tai hapen kanss< lrnpotilan 

ollessa korkea, kuin tavallisessa Iampotilassa. Sen- 

tahden on sylinterit ja kannurenkaat suojattava hapen 

vaikutukselta. 

lhanteellinen suoja-aine tahan tarkoitukseen on KROMI, 

koska se ei rnuutu hapen vaikutuksesta. 

Kromosoirniscn aiheuttarna hyoty on yleisesti tunnettu. 

Siita on todistuksena ruosturnaton teras, johon keksin- 



toon johduttiin sekottamalla rautaan kromia, ja joka 

pystyy vastustamaan hapen syovyttavaa vaikutusta 

seka rautaoxidin muodostumista (ruostetta). 

On  luonnollisesti mahdotonta kromosoida sellaisia. 

koneosia, jotka liikkeessa ollessaan hankaavat toisiaa n 

Niiden suojaamiseksi on keksitty menetelma, jonka 

avulla sekoitetaan voiteluoljyyn pieni maara kromi- 

liuosta. 

Tama . keksinto ja sen kaytantoon sovelluttamisen 

salaisuus on C. C. Wakefield & C:o Ltd:n hallussa. 

Tama keksinto, jonka avulla voiteluoljyyn siis liittyy 

pysyva suojakalvo kromiliuosta, suojelee moottoria 

kaikelta syovytyksesta johtuvalta kulumiselta, pidentaa 

sen ikaa seka suojaa sylinteriseinamia ja kannurenkaita, 

josta seuraa etta oljyn kulutus vljhenee ja sylinterien 

poraaminen kay tarpeettomaksi. 



Millii tavalla voidaan suojella 
bljp hapen turmelevalta 
vaikutukselta ? 

Jo kauvan on oltu selvilla siita, etta olkootpa voitelu- 

oljyjen raaka-aineet miten puhtaita tahansa, suoritetta- 

koonpa niiden sekoittaminen kasvioljyihin miten huolelli- 

sesti hyvansa, joutuvat ne kuitenkin alttiiksi hapen 

vaikutuksille, jota oljy korkeassa llmptitiiassa erittai. 

Tasta on serauksena, etta oljyn kemiallinen kokoo- 

mus eittamattomasti muuttuu, se tulee paksummaksi 

ja siihen muodostuu limaa seka tahmeita aineksia. 

Tahan vahitellen paksummaksi muuttuvaan oljyyn tart- 

tuu helpommin poly- ia hiilihiukkasia, joita keraantyy 

kampikammioon, ja jotka oljyn mukana kulkeutuvat 

laakereihin ja liukuviin pintoihin. Ja mika pahinta: 

~ l j~suodat t imet  tukkeutuvat, oljyn kiertokulku ohuem- 

missa putkissa kay vaikeammaksi ja kannurenkaat 

tulevat tahmeiksi. 

Happea on aina olemassa,se tunkeutuu kampikammioon 

sekoittuen siella oljyyn, siirtyy polttoaineen keralla 

rajahdyskammioon ja tiivistyy siell l ennen rajahdysta. 



Hapen poistaminen moottorista on mahdotonta, ja 

tahan mennessa on se kaytannossa vahitellen huonon- 

tanut hienoimpiakin oljylaatuja, aiheuttaen siten monen- 

laisia hankaluuksia. 

Monen vuoden aikana voitelyoljyilla suoritettujen 

kokeilujen paamaarana on ollut keinon keksiminen 

hapen neutralisoimiseksi joko poistamalla oljysta h 

alttiit ainekset tai lisaamalla siihen aineksia, 

katalyysin kautta tai muulla favoin estavat 

vaikutub 

apelle 

jotka 

hapen 

aittu mahd 

I, koska 

poistaa olj 

oituu kok 

O n  hav ottomaksi jysta oxydoitavia 

aineksia se oxyd :onaisuudessaan. 

Kokeilu rajoitettiin sentahden vain sellaisen aineen 

selvillesaarniseen, joka imee itseensa happea silti 

vahentamatta oljyn voitelukykya ja samalla pysyy 

kiinteasti sekoittuneena oljyyn 

Taman probleeman on C. C. 

nyt ratkaissut. 

iield & C: 

Keksinto perustuu siihen, etta oljyyn sekoitetaar 

maara siihen liukenevaa TINAA, joka erittain 

imee itseensa happea ja siten ehkaisee lim,,. ,, 
tahmeiden ainestc turnisen. 



Jos tahdoaae, 

etta rnoottorinne toirnii kaikissa olosuhteissa varrnasti ja 

hairioitta ja pysyy ilrnan korjauksia hyvassa kunnossa niin 

kauvan kuin rnahdollista, on Teidan kaytettava sen voite- 

luun ainoastaan parasta rnoottorioljya rnita on saatavissa. 

PATENT CASTROL on nykyaan markkinoilla olevista 

oljyvalrnisteista tunnustetusti paras jB siten rnyos 

ksytannossa h a l v i n rnoottorioljy. 
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