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Ennen autoilun aikakautta olivat hyvät
tiet miltei tuntematon käsite. Niitä ei
suuremmassa määrin tarvittu. Nyt on pa-
rin vuosikymmenen kuluessa kehittynyt
täydellinen tietiede erikoiskoulutuksen saa-

neine teknikkoineen, erikoisteollisuuksi-
neen ja hyvin suurine vaatimuksineen kult-
tuurimaiden menoarvioon nähden. Tiet
tulevat suoremmiksi ja tasaisemmiksi, viet-
tävin e kaarteineen ja kiinteine tiepintoi-
neen. Yhä suuremmat nopeudet käyvät
mahdollisiksi.

On helppo käsittää, ettei tämänkaltainen
moottorin tehon lisääminen ole voinut ta-

pahtua ilman vastaavaa moottoripoltto-
aineiden parannusta. Tällä alalla ei kehitys
koskaan pysy paikoillaan. Menetelmiä pa-
rannellaan, erikoispolttoaineita valmistel-
laan, kaikki suurempaa nopeutta ja paran-
nettua kävttötaloudellisuutta kohti.

Kasvanut moottorien kehittämä voima,

joka on voitu aikaansaada lisäämättä ko-
neiden kokoa ja painoa, asettaa luonnolli-
sestikin yhä suurempia vaatimuksia moot-

torin rakentamiseen käytettyihin aineisiin.
Juuri tässä nykyaikainen öljytekniikka as-
tuu kilpailuradalle päästen täysiin oikeuk-
siinsa. Ellei saataisi erikoisilla voitelu-
ominaisuuksilla ja erikoisella vastustus-

kyvyllä varustettua öljyä, joka kestäisi
nämä äärettömät rasitukset, olisi kehitys
muilla aloilla arvoton. Ei olisi ollut mitään
hyötyä tie-insinöörin, moottoriteknikon ja
polttoainekemistin työstä.

Parantuneiden teiden mukana alkoivat
autojen nopeudelle asetetut vaatimukset
itsestään kasvaa. Moottori-insinööri näki
eron moottorin maksimiaikaansaannoksen
ja tien salliman nopeuden välillä pienene-
vän, ja nyt oli hänen vuoronsa lisätä työ-
tahtia. Viimeisten 10 vuoden kuluessa on

onnistuttu tekemään automoottori kierros-
luvultaan n. 20 % nopeammaksi jan. 50 %

tehokkaammaksi lisäämättä sen kokoa.
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Essolube
Uusi moottoriöljy, joka nyt käy voitto-

kulkuaan kautta koko moottorimaailman,
on ensiluokkaisen raaka-aineen ja kään-
teentekevän valmistusmenetelmän tuote.

Tämä öljy, joka on saanut nimekseen
ESSOLUBE, kuuluu saavuttamattomaan

tähtiluokkaan, ei ainoastaan yhdessä, vaan

viidessä tärkeässä suhteessa. Se on sen-
tähden saanut nimityksen viisitähtinen öljy.

Seuraavassa tehdään lyhyesti selkoa
syistä, jotka tekivät välttämättömiksi uu-

den öljytyypin valmistuksen. Lisäksi se-
lostetaan viisitähtisen öljyn ominaisuudet
ja sen valmistustapa.

* Lyhyt selostus puhdistuksesta hydroimismene-
telmäUä on sivulla 8.

LISÄÄNTYNEEN PURISTUKSEN AIKAANSAAMA
LISÄÄNTYNYT VOIMA

timuksia öljylle. Lisääntynyt puristus mer-

kitsee myös lisääntynyttä kuumuutta. Ne
moottoriöljyt, jotkatoimivat tyydyttävästi
moottorissa, jolla on alhainen puristus,
menettävät oleellisen osan voiteluominai-
suuksistaan moottorissa, jossa on korkea
puristus. Tästä on seurauksena lisääntynyt
kulutus ja suuremmat menot johtuen kars-
tan janoen poistamisesta, hiomisesta j.n.e.
Tässä ilmeni siis uuden öljyn tarpeellisuus.

Mitä enemmän bensiini-ilmasekoitusta
tiivistetään, sitä voimakkaammaksi tulee
teho palaessa. Tätä seikkaa, joka aikaa sit-
ten oivallettiin, ei kuitenkaan ole voitu
hyväksi käyttää ennenkuin vasta verrat-

tain äsken, sittenkuin oli valmistettu sopi-
via, nakutusvastaisia polttoaineita. Uuden-
aikaisessa moottorissa on puristussuhde,
s.o. koko silinteritilavuuden ja tiivistetyn
kaasumassan tilavuuden (palamistilan) vä-
lillä kohonnut aina 6:1, sen ollessa
aikaisemmin 4:1.

MUTTA

korkeampi puristus asettaa suurempia vaa-



PAREMMAN KAASUSE-
KOITUKSEN AIKAANSAA-
MA LISÄÄNTYNYT VOIMA

Autoinsinöörit pyrkivät tätä nykyä pitä-
mään kaasusekoituksen räjähdyskam-
miossa yhtämittaisessa liikkeessä, sillä siten
lisätään palamisen tehokkuus. Hienon-
hienoksi kaasutettu polttoaine pannaan
kiertämään, jolloin kaasusekoitus tulee
täydellisemmäksi ja yhtenäisemmäksi ja sen
kautta helpommin syttyväksi. Räjähdys
on, yksinkertaisesti sanottuna, ilman hapen
yhtyminen bensiiniin. Ääretön kuumuus,
joka kehittyy yhtymisessä, pakoittaa kaa-
sun laajenemaan, jolloin kannu suunnat-

tomalla nopeudella painuu alas silinteriin.

MUTTA

KORKEAMMASTA KIER-
ROSLUVUSTA JOHTUVA
LISÄÄNTYNYT VOIMA samalla lisääntyvät vaatimukset öljyyn.

Silinteriseinämät ja laakerit ovat kovem-
malla koetuksella ja niitä on paremmin voi-
deltava. Lämpötila kohoaa voimakkaasti
verrattuna vanhempaa mallia oleviin moot-

toreihin, ja öljyn ominaisuus kestää läm-
mön vaihteluja joutuu kovalle koetukselle.
Uudenlainen

Korkeampi kierrosluku moottorissa mer-

kitsee useampia räjähdyksiä minuuttia
kohti. Jos jokainen räjähdys kehittää sa-
man voiman, on ilmeistä, että se moottori,
jollaon enimmät räjähdykset aikayksikköä
kohti, synnyttää suurimman voiman. Kym-
menen vuotta sitten saavutettiin maksimi-
voima n. 1800—2400:11 a kierroksella mi-
nuutissa. Nyt on 3200 kierrosta minuutissa
tavallinen ja useilla automerkeillä on vielä-
kin korkeampi kierrosluku.

öljy on välttä-
mättömyys.

Tasainen palami-
nen kiertokulun
kautta

MUTTA

ajatelkaa, mitä tämä lisääntynyt nopeus
merkitsee öljylle. Vastikään selitti tek-
niikka, ettei männännopeutta n. 300 metriä
minuutissa saisi ylittää, jos mieli pitää suo-
jaavaa öljykerrosta laakereissa vahingoit-
tumattomana. Uudenaikaisissa mootto-

reissa nousee männännopeus aina 1000
metriin minuutissa ja sen lisäksi tulee kor-
keampi lämpötila jakorkeampi paine. Uu-
den öljyn tarve tuli yhä kipeämmäksi.

Tasainen lämmi-
tys kiertokulun
kautta
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PAINEVOITELUN
AIKAANSAAMA
LISÄÄNTYNYT VOIMA

Essolube

Nykyaikaisen automoottorin voima ja
nopeus eivät olisi ajateltavissakaan, ellei
olisi tehty perusteellisia voitelujärjestel-
män parannuksia. Nykyisin yleisesti käy-
tetty painevoitelu kuljettaa öljyä paineen
alaisena kampiakseliin, männän tappiin,
sihnteriseinämille, sytytyslaitteen pyöräs-
töön ja venttiilikoneistoon. Tämä voitelu-
muoto on ylen tehokas, mutta asettaa pal-
jon suurempia vaatimuksia öljylle kuin
vanha roiskevoitelu. Suojeleva öljykalvo ei
missään tapauksessa saa repeytyä, sillä
silloin kohoaa moottorin lämpötila nopeasti
ja öljy ohenee, jolloinkitka vuorostaan li-

Kuvaa painevoitelua

sääntyy ja nyt on lähellä se vaara, että
moottori leikkaa kiinni tai sen liukupinto-
jenkulutus kasvaa. Uudenaikaista voitelua
varten on uudenaikainen öljy välttämätön.

Eri öljytyypeillä on hyvin erilaiset omi-
naisuudet. Ei mikään aikaisemmin käyte-
tyistä öljyistä täyttänyt kaikkia niitä vaa-
timuksia, jotka kehitys moottoritekniikan
alalla on saanut aikaan. Sovelluttamalla
Nobel-palkinnon saajien Bosch'in ja Ber-
giuksen hvdroimisprosessia siihen erikoisen
sopivaan raaka-aineeseen, onnistuttiin vih-
doin lukuisten vaikeiden japitkällisten ko-
keilujen jälkeen valmistamaan moottori-
öljy ESSOLUBE. Tällä öljyllä, joka aloit-
taa uuden aikakauden voitelutekniikan
alalla, on seuraavat tärkeät ominaisuudet:Kuvaa roiskevoitelua

★ OMINAISUUS KESTÄÄ SUURTA LÄMMÖNVAIHTELUA
★ OMINAISUUS KESTÄÄ SUURTA KYLMYYTTÄ
★ ALHAINEN NOENMUODOSTUMINEN
★ VÄHÄINEN ÖLJYNKULUTUS
★ SUURIN VOITELUKYKY

Essolube



Essolube

OMINAISUUS
KESTÄÄ SUURTA
LÄMMÖN VAIH-
TELUA.

Essolube ei pala eikä haihdu koskettaessaan kuumia silinteriseinämiä korkealla pu-
ristuksella varustetussa moottorissa. Essolube tarttuu silinteriseinämiin ja muihin
metallipintoihin, jotka ovat alttiita kitkalle. Suojeleva öljykalvo ei repeydy syty-
tyshetkenä. Kuumimpana kesäpäivänä ja voimankehityksen ollessa suurimmillaan
täyttää Essolube suojelevan tehtävänsä.

OMINAISUUS
KESTÄÄ SUURTA
KYLMYYTTÄ

Ei pidä uskoa, että helppo käynnistys kylmässä ilmassa välttämättä merkitsisi
sitä, että tehokas voitelu heti olisi alkanut. Usein on jäänyt öljyä silinteriseinämille,
mikä helpottaa käynnistystä. Todellinen vaara piilee siinä, että jos öljyllä ei ole omi-
naisuutta kestää kylmää, niin se ei juoksekaan öljypumppuun. Tietenkin tulee öljy
jälleen helpostijuoksevaksi, kun moottori on käynyt jonkun aikaa, mutta sitä ennen
voi syntyä suuri vahinko. Essolube pysyy juoksevassa muodossa alhaisessakin lämpö-
tilassa. Moottorin käynnistys on helppo ja voitelu toimii heti kaikissa paikoissa.
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Essolube
ALHAINEN NOEN-

MUODOSTUMINEN
Jokainen moottorimies tuntee palamis-

kammioon, kannunrenkaisiin ja venttiilei-
hin muodostuneen noen haitalliset vaiku-
tukset. Jotta saavutettaisiin paras teho ja
paras käyttötaloudellisuus, on välttämä-
töntä käyttää öljyä, josta jää mahdollisim-
man pieni määrä pehmeätä, helposti pois-
tettavaa nokea. Essolube-öljyssä ovat va-

hingolliset ainekset erikoisella valmistus-
prosessilla supistettu mahdollisimman vä-
häisiksi. Asiantuntijat, jotka ovat tutki-
neet Essoluben noenmuodostusominaisuuk-
sia, ovat yksimielisesti lausuneet ihailunsa.

VÄHÄINEN
ÖLJYNKULUTUS

Se, että Essoluben kulutus on hyvin vä-
häinen ja siis erittäin taloudellinen, on tie-
tenkin seuraus sen suuresta vastustusky-

vystä ja erikoisesta puhtaudesta. Se ei
nopeasti kulu korkeassa lämpötilassa. Al-
hainen noenmuodostuminen kannunrenkai-
siin ja öljyn kyky eri tilanteissa säilyttää
kokoomuksensa aikaansaa sen, ettei poltto-
ainetta valu kannun ja silinteriseinämän
välitse koneen alustaan. Tämä poistaa yh-
den huonon öljytalouden ja huonon voite-
lun tärkeimmistä tekijöistä.

SUURIN VOITELUKYKY
suuksineen muuttumattomana. Valmistet-
taessa joutuukin Essolube korkeamman
paineen alaiseksi kuin mitä laakeripaine
on automoottorissa jakorkeamman lämpö-
tilan alaiseksi, kuin mihin se joutuu uuden-
aikaisessa, korkealla puristuksella varuste-

tussa moottorissa. Siihen yhdistetään li-
säksi vetyä, minkä vuoksi se voi vastustaa

hapettumista ja noenmuodostumista.

Essolube säilyttää kokoomuksensa äärim-
mäisissäkin tilanteissa. Se ei tule veden-
kaltaiseksi lämpiminä kesäpäivinä eikä
myöskään siirappimaiseksi talvipakka-
sessa. Eroitukseksi tavallisesta öljystä on
Essolubella suuri vastustuskyky korkeata
painetta jakorkeata lämpötilaa vastaan, se
ei muuta kokoomustaan hapettumisen
kautta, vaan pysyy erinomaisine ominai-

Täsmällinen kuin kello Essolubella

ENNENKUIN ESSOLUBEA ENSI KERRAN KÄYTETÄÄN, ON
VANHA ÖLJY POISTETTAVA JA KAMPIKAMMIO HUUHDOTTAVA
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Essolube
PUHDISTUS HYDROIMISMEN ETELMÄLLÄ

Käänteentekevää valmistusmenetelmää,
joka on tehnyt Essoluben mahdolliseksi,
nimitetään puhdistukseksi hydroimismene-
telmällä, ja sen ovat saksalaiset tiedemie-
het Bosch jaBergius keksineet saaden tästä
keksinnöstään Nobel-palkinnon. V. 1926
kiinnosti Standard Oil Co:a tämä mene-
telmä ja se suoritti viiden seuraavan vuo-

den kuluessa useita perusteellisia kokeiluja.
Tämän ajanjakson lopussa oli puhdistus
hydroimismenetelmällä käytännöllisesti jo-
kaista yksityiskohtaa myöten selvitetty.
Suuria tehtaita rakennettiin Essoluben val-
mistusta varten.

Hydroimismenetelmän avulla puhdiste-
taan ja parannetaan öljy siten, että sen
kemiallinen kokoomus muutetaan. Kun
öljy asetetaan korkean paineen ja korkean
lämpötilan alaiseksi, avautuvat öljymole-
kyylit, jolloinniihin painetaan vetyä, mikä
yhtyy öljyyn. Menetelmän tuloksena on

öljy, joka on äärettömän vastustuskykyi-
nen hapettumista ja noenmuodostumista
vastaan ja joka sisältää mahdollisimman
pienen määrän vahingollisia aineita. Tämä
öljy on Essolube, viisitähtinen öljy.

Tavalliset moottoriöljyt kuuluvat johon-
kin niistä kolmesta ryhmästä, joiden —

niihin sisältyvän raakaöljyn mukaan —

sanotaan olevan parafiiniperus-tyyppiä, as-
falttiperus-tyyppiä tai kasvistyyppiä. Ku-
kin näistä täyttää eräissä suhteissa tyydyt-
tävälle moottoriöljylle asetetut vaatimuk-
set, kuten allaolevasta taulukosta käy sel-
ville, mutta ei mikään omaa yksinään
kaikkia viittä voitelun perusominaisuutta.
Kokemus osoittaa, ettei mitään voiteta
sekoittamalla useita öljytyyppejä: silloin
tulevat vain kunkin tyypin huonoimmat
ominaisuudet esille. Ainoastaan ESSO-
LUBE on kauttaaltaan täydellinen.

Parafiini- Asfaltti- Kasvis- ESSO-
perusöljy perusöljy öljy LUBE

Ominaisuus kest. suur- , , -fe
ta lämmön vaihtelua

Ominaisuus kestää .

suurta* kylmyyttä
Alhainen noenmuo- .

dostuminen

Vähäinen öljynkulutus * T*r *

Suurin voitelukyky ~k * ESSOLUBEa saadaan kaikilla
STANDARD-ASEMILTA

NOBEL-STANDARD OSAKEYHTIÖ SUOMESSA

TILGMANNIN KIRJAPAINO, HELSINKI
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SUOSITTELUTAULUKKO ESSOLUBE'IIe.
On kauan kaivattu yhdenmukaisia merkkejä ilmaisemaan autoöljyjen paksuus-

astetta*, näinollen on toisen öljyliikkeen »Heavy» tässä suhteessa vastannut toisen liik-
keen »Mediumia» j.n.e. Korjatakseen tämän epäjohdonmukaisuuden on Society of
Automotive Engineers (S.A.E.) Amerikassa jaoittanut öljyt määrättyjen viskositeetin
(= sakeus) maksimi- ja minimiarvojen rajoittamiin ryhmiin. Kaikki öljyt, jotka jou-
tuvat samojen rajojen sisäpuolelle, merkitään yhteisellä numerolla.

ESSOLUBE'a markkinoille laskettaessa on päätetty ottaa käytäntöön nämä

ulkomailla yhä enemmän käytetyt »S.A.E.-numerot» aikaisempien, usein epäselvien tai
harhaanjohtavien merkkien tilalle. N.s. »Talviöljy» joutuu S.A.E. 20:lle määrättyjen
rajojen sisäpuolelle, n.s. »A-öljy» S.A.E. 30:nrajojen sisäpuolelle j.n.e. Mitä korkeampi
S.A.E.-numero on, sitä paksumpi on siis öljy.

Henkilöautot

Merkki Kesä Talvi Merkki Kesä Talvi

Auburn 40 20 Lincoln 40 30
Austin 40 20 Marmon 40 30
Buick 30 20 Marquette 30 20
Cadillac 40 20 Minerva 50 20
Chevrolet 30 20 Morris 40 20
Chrysler 30 20 Nash 30 20
Citroen, 4 syl 30 20 Oakland 30 20

» 6 » 40 20 Oldsmobile 30 20
De Soto 30 20 Opel 40 20
Dodge 30 20 Packard 30 20
Durant 30 20 Peerless 30 20
Erskine 30 20 Pierce Arrow 30 20
Essex 30 20 Plymouth 30 20
Fiat, 508, 509, Balilla 40 20 Pontiac 30 20

» muut mallit Reo 30 20
Ford, T 20 20 Rockne 30 20

» A, V 840 20 Rolls-Royce 40 20
Graham 30 20 Stearns-Knight 40 20
Graham-Paige 30 20 Studebaker 30 20
Hudson 30 20 Stutz 40 20
Hupmobile 30 20 Volvo 40 20
La Salle 40 20 Willys-Knight 30 20



Kuorma- ja Linja-autot

Merkki Kesä Talvi Merkki Kesä Talvi

Bedford...
Brockvvay
Chevrolet

30 20 G. M. C. 40
40 20 International

Mercedes-Benz
Reo

20
40 20

. 30
Citroen, 4 syl. > 30

» 6 »

Diamond T ..

Dodge

20 30 20
20 30 20

40 20 Republic 30 20
30 20 Rochet Schneider

Selden
30 20

40 20 30 20
Federal
Ford, T

40 20 Sisu
20 20 Studebaker

Tidaholm ..

Volvo
» AA 40 20

Fordson, V8
Garford

40 20

40 20
30 20
40 30
40 20

40 20 Willys-Knight 30 20

Traktorit ja Tiekoneet

Merkki Kesä Talvi

50 30
50R 40
50 30
50 30

Merkki Kesä Talvi

Case Munktell
Standard

30 30
Caterpillar
Fordson 50
McCormick

30Western Harvester
40 20

Moottoripyörät

Merkki Kesä Talvi

Kaikki moottoripyörät normaaliajolle 50R 40



UUDET JA UUDELLEEN HIOTUT MOOTTORIT.
Uusien ja uudelleen hiottujen moottorien kuntoonajoöljyksi suositellaan kaikille

henkilöautoille »ESSOLUBE BREAK-IN OIL 5.A.E.20» ja kuorma-autoille ja auto-

busseille »ESSOLUBE BREAK-IN OIL 5.A.E.30». Näitä öljyjä voidaan käyttää
sekä kesällä että talvella. Kuntoonajoöljy on vaihdettava vastaavasti 500:n ja 1500:n
km:n ajon jälkeen. Kun on ajettu 1500 km, täytetään

ESSOLUBE MOTOR OlL'ia.

Merkki

30
i 30

30
40

Venemoottorit

Merkki

Andros 50 Nopsa
Archimedes 30
Åres, 15—150 hv 30

Olympia
Osmo

Caille
» 500 » 40 Penta

30 » ulkolaitamoottori
PyrkijäChrysler

Elto ...

40
30

Evinrude
Falcon, 35—45

» 45HS, 70, 80
» muut mallit

Gray, H5O, H75

30 Red Wing, AA, D, K, KK
» » B, F, 884—6
» » muut mallit ...

30

30
30
40

40
50

50
Scripps

30 Sterling, Neptune ...

» muut mallit50
» muut mallit

Johnson
30R

50

Universal, 1 syl.
» muut

30

40

30

50

50R
Karhu
Kipinä

40 Wikström, 5—7 hv. 1 syl.
» muut mallit

30

Lockwood
30 40
30


