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moottori-grafiittia öljyssä on aivan välttämätöntä,
sillä tavallisten voiteluaineiden lam pokesta vyys
polttokammion voitelussa ei ole tarpeeksi suuri.
Pelkällä kivennäisöljyllä ei ole mahdollisuus saa-
vuttaa ihannevoitelua. Kolloidaali-grafiitti, joka
myös soveltuu päällisvoiteluun, muodostaa kaikkiin
liukupintoihin, ennenkaikkea polttokammioon, gra-
fiittifilmin, joka aina kiinnittää tarpeellisen öljymää-
rän ja kestää lämpöä. Auto-Kollag takaa sen-
vuoksi varman suojan kuivakitkaa, lämminkäyntiä
ja mäntien syövytystä vastaan.
Täydellinen puristus ja moottoriteho saavutetaan.
Bensiini käytetään mahdollisimman tarkoin hyväksi.
Kuluminen vähenee. Mäntärenkaitten tiivistys pa-
ranee.
Tekee moottorin käynnin joustavaksi ja hiljaiseksi.
Auto-Kollag on ERIKOISESTI SUUNNITELTU
polttomoottoreita varten ja valmistetaan sitä ete-
vien kolloidi-kemistien valvonnan alaisena.
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Kolloidaali-Moottorigrafiitilla,
joka lisätään moottoriöljyyn, saavutetaan teknilli-
sesti paras polttomoottoreiden vaikeitten voitelu-
kysymysten ratkaisu. Vaikeudet syntyvät useim-
missa tapauksissa nim. siitä, että useat öljyt eivät
kestä silinterien polttokammiossa syntyvää suurta
lämpöä.

Grafiitti sietää mitä lämpöä tahansa polttokam-
miossa ja voi siten suojata metallipinnan kulumista
vastaan.

Jotta grafiittia voisi käyttää polttomoottoreis-
sa, tulee sen voida läpäistä hienoimmatkin suodat-
timet ja örjyjohdot.

Auto-Kollag grafiitti on vapaa kaikista vahin-
gollisista epäpuhtauksista ja se on mahdollisimman hienoa. Allaoleva ana-

lyysi-yhdistelmä Auto-Kollag'ista, — joka on otettu lyijyleimalla varustetusta
alkuperäisastiasta, — minkä analyysin Upsalan Fysikalis-Kem iällinen Lai-
tos on laatinut, osoittaa, että moottorimies voi suhtautua siihen rauhallisesti.

Yhteenveto: Hiukkaset ovat äärimmäisen ohuita levyjä (paksuus huo-
mattavasti pienempi kuin tuhannesosa millimetriä), joiden suurin pituus-
ulottuvaisuus on keskimäärin 1 a 2 tuhannesosa millimetriä eikä ylitä 6 tuhan-
nesosa millimetriä.

Upsalassa, 12 p:nä toukokuuta 1932

ARNE TISELIUS,
Fil. toht. Kemian dosentti.

Pieni määrä "Auto-Kollag'ia" öljylitraa kohti takaa
perinpohjaisen parannuksen polttomoottoreiden
voitelussa.

Sekä tieteellisesti että käytännöllisesti on kokeiltu ja tultu tulokseen, että
kolloidaali-grafiitti voiteluaineena eniten vähentää kitkaa ja samalla eni-
ten säästää öljyä. Kolloidaali-grafiitilla tehdyt kokeet (Dosentti Noriin,
Insinööritiedeakatemien asiakirjat N:o 4) ovat varmuudella osoittaneet,
että lääkereiden, jotka ovat voidellut kolloidaali-grafiitin sekaisella öljyllä,
kitkakerroin on huomattavasti alhaisempi kuin pelkällä öljyllä voideltujen
lääkereiden. Lisäksi on todettu, että grafiitti-öljy sekoitus voitelee noin 6
kertaa pitemmän ajan kuin tavallinen öljy, öljyntulon ollessa suljettu.



Auto-Kollag vähentää
kitkaa.

Kolloidaali-grafiitti tasoittaa
seinämien epätasaisuudet ja
muodostaa täysin tasaisen liuku-

Paljas"silmänä-
kee metallipin-
nan tavallisen
konehionnan
jälkeen kuten
kuv. 1.

pinnan, mikroskoopissa katsot-
tuna. Tämä »grafiitti-kyllästys»
on varmin suoja kitkavastusta ja
lämminkäyntiä vastaan. Grafii-
tin itsevoitelukyky on, kuten
tunnettua, hyvin suuri. Tämän
lisäksi tulee sen kyky sietää erit-
täin suurta kuumuutta ja kor-
keata painetta sekä sen ominai-
suus öljyn ja metallin välisenä
ihanteellisena sitomisaineena.

Samapinta mik-
roskoopissa.Ku-
va 2.

Pintaa on edel-
leen hiottu ja
kiilloitettu. Ku-
va 3. Reijälli-
nen osa muo-
dostaa 30 °/o
koko pinnasta.

Voiteleva grafiittiöljyfilmi on 3

—5 kertaa vahvempi kuin taval-
linen öljyfilmi ja se vähentää
kitkaa 30 % enemmän kuin jäl-
kimmäinen, joten kaasuttajaan
on kiinnitettävä huomiota, ja on

Kuva 4. Kitka-
pinta, kun jon-
kun aikaa on
käytetty Auto-
Kollag'ia voite-
luaineena.

KUVA 4-.
se tarkistettava, ettei synny liian voimakas kaasusekoitus

Auto-Kollag suurentaa moottorin tehoa.
Moottorin teho suurenee sen kautta, että »grafiittikyllästys» muodostaa

ihanteellisen tiiveyden mäntärenkaitten ja silinteriseinämien välille, mitä
tiiveyttä ei muulla tavoin voi saavuttaa. Puristus paranee ja öljy säilyttää
voitelukykynsä, sillä palamattomat bensiinikaasut estetään tunkeutumasta
kampikammioon.

Auto-Kollag suurentaa käyttövarmuutta jja
pienentää kulumista.

»Grafiittikyllästämällä» moottorin kaikki liukupinnat estetään metallin
kuluminen. Moottorin kestävyysaika suurenee täten. Jos moottori saa öljyä
riittämättömästi, ei kuitenkaan synny kitkavastusta ja lämminkäyntiä, sillä
grafiitin itsevoitelu-ominaisuus tulee tällöin täysin oikeuksiinsa. Kitkavastus
grafitoitujen pintojen välillä on noin 3,6 kertaa pienempi kuin babbitpintojen
välinen, mistä selviää grafiitin suuri suojeluarvo.

Jokainen uusi tahi hiottu moottori olisi ensi kertoja
ajettaessa varustettava Auto-Kollag9illa.

Täten saavutetaan lyhyempi »sisäänajo-aika» ja varmuus siitä, että mootto-
rin nopeasti voi saada täyteen tehoonsa. Hyvä »sisäänajo» on moottorinkestä-
vyyden perusta.



AUTO-KOLLAG on monivuotisten valmistavien kokeilujen perusteella
saavutettujen kokemusten tulos ja se valmistetaan Europan etevimpien kol-
loidi-asiantuntijoiden tarkastuksen alaisena.

Se luotettavaisuus, minkä moottorin lämpöolosuhteet ja kierrosluku vaati-
vat, on Auto-Kollag'issa saavutettu asiantuntemuksella valitun öljyliuoksen
ansiosta.

AUTO-KOLLAG'ia myyvät alkuperäispakkauksessa autotarvikeliikkeet,
moottorikorjaamot ja autohuoltoasemat.

Hu o m.! Allamainitut, öljyyn lisättävät Auto-Kollag määrät ovat lasketut
»grafiittifilmin» muodostamiseksi moottoriin. Kun muutaman ker-
ran on kaadettu moottoriin Auto-Kollag'ia käsittävää öljyä, voi
grafiittimäärää vähentää, sillä tämän jälkeen on ainoastaan säi-
lytettävä muodostunut grafiittifilmi.

Kun Auto-Kollag'ia niinmuodoin on joku aika käytetty mootto-
rissa, voi sen jakaa vielä suurempaan öljylitramäärään.

AUTO-KOLLAG'ia myydään seuraavissa pakkauksissa:
40 gr. ( 4 litraan öljyä) a Smk. 20

200 » (20 » » ) » » 45
400 » (40 » » ) » » 75

5 kg. (500 » » ) » » 875

Täydellinen käyttöohje on painettuna kunkin purkin kylkeen.

Autoihin: AUTO-KOLLAG'ia pannaan tavallisesti silloin kun öljy vaihde-
taan kokonaan. Edullisinta on samalla panna sitä niin runsaasti, että
se riittää seuraavaan täydelliseen öljyvaihtoon. Tällöin ei Auto-
Kollag'ia tarvitse panna öljyä lisättäessä moottoriin.

Päällisvoiteluun : Purkin kierrekannen mitallinen (7 2 cl.) AUTO-KOLLAG'ia
10 litraanbensiiniä. (Ei Essoa eikä bentyliä.)

4-tahtimallisiin moottoripyöriin: 40 gr. (n. 8 ruuvikannen mitallista) 4 lit-
raan öljyä kiertovoitelussa. Painevoitelussa sekoitetaan 40 gr. AUTO-
KOLLAG'ia 8 litraan öljyä.

Vene- ja muihin 2-tahtisiin moottoreihin: Öljyllä sekoitettuun bensiiniin (ei
Essoa eikä bentyliä) lisätään 2—3 kierrekannen mitallista (1 —1 1/2 cl.)
10 litraa kohti.

AUTO-KOLLAG sekoitetaan öljyyn tai kaadetaan se samanaikaisesti kuin
öljykin moottoriin. Bensiiniin sekoitettaessa pannaan AUTO-KOLLAG'ia
ensin pienempään määrään bensiiniä ennenkun se kaadetaan säiliöön.

Kaikkialle missä rasvavoitelua käytetään, ehdottaisimme kolloidaali-
grafiitilla preparoitua konsistenssirasvaamme nimeltä KOLLAG-AUTO-
RASVA, jonka hinta on Smk. 85: — kilolta. Tämän rasvan voitelukyky
on erinomainen vieläpä 25° C. pakkasessa ja saavuttaa sulamispisteen

vasta 140° C.
Ainutlaatuinen voitelu- ja kiinnityskyky. Riittävää.

iuomal. Kirjall. Seuran Kirjap. Oy


