
«KnkOÅEE
FÖR CENCASBILAR

'MercasUite



INLEDNING

Mercantiles luft- och värmetekniska avdelning har under de senaste

30 åren bl.a. haft sig förelagt uppgiften, att för industrin utföra allehanda
dammavskiljare och sålunda införskaffat sig en stor erfarenhet på detta
område. År 1937 inköptefirman nyttjanderätten till finska patentansökan
N:o 5746 innefattande en stoftavskiljare med hittills okänt hög verknings-
grad. Denna apparat är avsedd, att på dammavskiljningsområdet inom
industrin fylla ett länge känt behov.

Vintern 1940 blev gengasfrågan aktuell hos oss och då började våra
ingenjörer experimentera med en avskiljare av denna typ, avsedd att

lämpa sig för de flesta gengasaggregat. Experimenten kröntes med fram-
gång och i maj 1940, efter ingående laboratorie- och praktiska prov,
utsläppte Mercantile i handeln den nya renaren, vilken fick en oanad
framgång.

Ursprungligen gjordes avskiljarena för kolgasgeneratorer, men senare
konstaterades, att de mycket väl lämpade sig även för vedgasgenerato-
rer. En del generatorer fordra dock en renare med speciella egenskaper
och ha vi numera ett specialutförande för dylika.

Även för mycket små aggregat ha vi specialtyper och äro de till sina
dimensioner mycket små. Dessa apparater kunna även användas som
vattenavskiljare. De inkopplas strax före biandaren och förhindra sålunda
vatten att intränga i motorn. På grund av sina små dimensioner, rymmas
de vanligen väl under motorhuven.



DIAGRAM
OBSERVERA VERKNINGSGRADSLINJEN 99%

Vidstående diagram utvisar avskiljnings-
förmåga och motstånd vid olika luft-
mängder, för »Mercantile» stoftavskilja-
ren MB-I, uppgjord enligt Finska Tekniska
Högskolans värmekraftlaboratoriums mät-
ningar den 14/3-1941.

Som av diagrammet framgår, är avskilj-
ningsförmågan oförändrat 99 % både vid
en så liten luftmängd som 1 7,5 I/sek.,
och så stor som 76 I /sek. I detta fall
motsvarar 60 I/sek. luftmängd den gas-
hastighet, som uppstår då man kör med
en 4 I motor 90 km/t.

Observera det låga motståndet: Vid
exempelvis en luftmängd av 38 I/sek. är
motståndet endast 90 mm V.P. d.v.s.
0,009 atm., och vid 60 I/sek. endast 129 mm
VP eller ca 0,013' atm. Detta obetydliga
mottryck inverkar försvinnande litet på
aggregatets verkningsgrad.

LUFTMÄNGD



MONTERING

Stoftavskiljaren monteras vanligen mellan gengasgeneratorn
och gaskylaren och i vertikalt läge. Den kan även placeras i något
lutande ställning. Helst bör den placeras så nära generatorn som
möjligt. Emedan avskiljaren fastsättes på bilen på olika sätt, har den
icke kunnat förses med fastsättningsanordningar, utan böra dessa
utföras vid montaget. Fig. I visar exempel på en fastsättning.
Stöd kunna fastsvetsas var som helst på del B. 10, men bör man
härvid undvika en deformation av denna del. lakttagas bör, att
plats finnes att svänga bygeln B 1 3, samt att ratten 814 blir lätt
åtkomlig. Typ MB-0 och MB-V ha bygeln B 1 3 flyttbar. På grund
av sina små dimensioner och goda avskiljareegenskaper ha dessa
senast nämnda typer med framgång använts för avskiljande av
kondensvatten vid vedgasgeneratorer och ha då placerats under
motorhuven närmast blandningsventilen.

Om generatorns konstruktion är sådan, att grövre partiklar
kunna uppsugas till avskiljaren, bör anstalter vidtagas för för-
hindrandet av detta. I dylika fall kan även, om typ MB-I ursprung-
ligen varit påtänkt, istället anordnas MB-2 eller MB-3.

Vid montage av MB-1 C, ställning 0, med löst uttagsrör, bör man
observera, att uttagsröret riktas åt rätt håll (se tabell å sid. 7).rätt håll (se tabell å sid. 7).
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SKÖTSEL

Ju mindre sot man har i behållaren B-1 2, desto bättre resultat. Töm därför
behållaren ofta.

Sotmängden får ej i allmänhet stiga högre från behållarens kant än dess dia-
meter. Se vidst. skiss, där höjden och diametern är angiven med D.

Genom lösning av ratten B 14 kan bygeln B 13 svängas så att behållaren B 12
och könen B II kunna borttagas och rengöras.' I könens B II överdel finnas
3 hål, genom vilka man, genom att sticka in en spik eller dylikt, kan underlätta
uttagandet av könen. Man bör tillse att asbestpackningen 815 förblir oskadad,
samt om den är defekt bör den utbytas och läggas slätt, utan knölar i skarven.

Vid fastskruvning av handratten B 14, bör man icke skruva alltför hårt, utan
endast så mycket att god tätning åstadkommes. Under inga omständigheter
får härvid något verktyg komma till användning.

Tömningen kan ske efter varje 500 km sträcka, men är denna dock beroende
på kolets kvalitet och generatorns konstruktion, varför det är rådligt att ut-
prova denna sak i varje särskilt fall. Tömningen utföres ledigt på ett par minuter.

Vid tömningen bör även könen B 11 rengöras. Det är viktigt, att springan r
och vinghjulet s äro fullkomligt rena. Om de äro tilltäppta, är renarens funktion
mycket dålig.

Om man vill åstadkomma en särdeles god reningseffekt, bör springan r pla-
ceras så, att den kommer mittför inre sidan av inloppsröret, såsom av vidstå-
ende figur framgår, så att avståndet x blir ungefär 2—3 cm. På senare tider har
en tapp gjorts i könens B 11 ring, som tvingar insättning av springan på rätt
sätt.



•

VAL AV STOFTAVSKILJARETYP
(se även tabell vidst. sida)

För ordinära aggregat
Typ MB-1 lämpar sig för de flesta fall och bör man helst använda

typ MB-1 A, som har den största behållaren. Om denna dock är för
hög, tages MB-IA- 1 00. Ifall avskiljaren placeras under flaket, är
det ofta fördelaktigt att använda typ MB-IC, som har även uttaget
från sidan. Normalt levereras denna med ställning O, varvid man
har den fördelen, att man i varje enskilt fall kan rikta uttagsröret
i lämplig riktning.

Normal rördimension 64 och 76 m/m 0 yttre mått.

För stora aggregat ocfi
speciella träförgasare

O Om motorn är särskilt stor, eller om generatorn genomsläp-
per synnerligen stora partiklar samt för speciella vedgasaggre-
gat, bör man använda typ MB-2 eller MB-3.

Normal rördimension 76 och 90 m/m 0 yttre mått.

För småvagnar och båtmotorer
• För mindre bilar ca. 2 liters cylindervolym samt för båt

motorer på ca. 15—25 HK användes typ MB-O.
Normal rördimension 50 m/m 0 yttre mått.
För mindre båtmotorer5—12 HKfinnes en specialtypMß-V
Normal rördimension 35 m/m 0 yttre mått.

Vid beställning bör typ och rördimension uppgivas, exem
pelvis MB-lA-1 00, 76 0.

Se tabell vidst. sida!



MATTSKISSER

För stora aggregat och speciella träförgasare

För småvagnar och båtmotorer
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är lätt att montera

billig i anskaffning
lätt att tömma

lätt att rengöra

inga rörliga delar

ingenting som kan haka upp sig

inga spjäll, som strypa luftströmmen

högsta verkninsgrad även då motorn går med lågt varvantal

Ett flertal modeller anpassade för olika generatorer

Finnes hos alla välförsedda bilaffärer.

Helt inhemskt fabrikat.

Centraltryckeriet


