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MITÄ VAATIMUKSIA
tulee ostajan asettaa hiilikaasulaitteelleen?

seuraavista seikoista
1 että kaasulaite on pitkäaikaisen kokeilun ja kokemuk-

sen tulos eikä vasta nykytilanteessa ja vain nykytilan-
teen tarkoituksia silmälläpitäen hätäisesti konsfruoitu ja
kokoonpantu;

2 että kaasulaitteita on jo ollut riittävästi käytännössä tar-
peellisen kokemuksen saamiseksi niistä ja tarpeellisten,
käytännön osoittamien parannusten tekemiseksi niihin;

3 että kaasulaite on suunnittelultaan niin täydellinen ja
rakenteeltaan niin kestävä ja käyttökelpoinen, että se te-
kemillään säästöillä nopeasti korvaa itsensä jääden nyky-
tilanteen ohimentyäkin pysyvään käyttöön alentamaan
omistajansa kuljetus- ja ajokustannuksia;

4 että kaasulaite on niin rakennettu, ettei useampi kuin
kerran päivässä (200 km) tapahtuva puhdistus ole tar-
peen ja että moottori on täysin suojattu sellaisilta epä-
puhtauksilta, jotka voisivat siinä aikaansaada suurta
vahinkoa;

Hänen tulee varmistua

6 että laite, tehohukasta huolimatta, on maamme suhteelli-
sesti vaikeissa ajo-olosuhteissa jo osoittanut selvästi ja
kiistattomasti antavansa riittävän tehon tärkeimpien
kuljetuslaatujen ollessa kyseessä;

7 että laitteen myyjä on jo saavuttanut riittävän kokemuk-
sen voidakseen asennus-, huolto- y.m. kysymyksissä antaa
pätevät ohjeet, jotka takaavat asennuksen ja siten myös-
kin saavutettavien ajotulosten onnistumisen;

8 että laiteon niin tehokas, että jokainenmoottorimies, joka
on selvillä sen eduista ja taloudellisuudesta, normaali-
oloissakin katsoisi edulliseksi siirtyä bensiinikäytöstä puu-
hiilikäyttöön.

itkekää

5 että k.o. laitteen myy liike, jolla on täydelliset mahdolli-
suudet myöskin vastata siitä ostohetkeäkin pitemmälle
opastaen sen hoidossa ja huoltaen ja hoitaen sen huolto-
asemillaan;

oikealta sivulta tiedot Kelo-kaasutta-
jasta ja todetkaa — tarvittaessa lisä-
tietoja pyytäen — että se täyttää
kaikki yllämainitut vaatimukset.

*£MMjUZDinCr€s^^

A Kelo-kaasulaitteet ovat nerokkaan yksinkertaiset, äärimmäisen
helpot asentaa, käyttää ja hoitaa.

(_) Kelo-kaasulaitteet ovat uusi todistus Ruotsin moottori- ja kone-
pajateollisuuden kautta maailman arvossapidetystä korkeasta
tasosta.

(£ Kelo-kaasulaitteiden suunnittelijoina on ollut päteviä käytännön
miehiä, m.m. kuuluisa moottorispesialisti insinööri Folke Manner-
stedt.

Kelo-kaasulaitteita on — osittain Ruotsin valtion asiantuntijalau-
takunnan tarkkailun alaisena käytetty jo vuodesta 1932 lukien.

A Kelo-kaasulaitteilla on johtava asema maassamme käytössä ole-
vista hiilikaasuttimista. Ruotsissa on Kelo-kaasukäyttöisiä autoja,
joilla saavutettu ajokilometrimäärä ylittää luvun 400.000.

Kelo-kaasulaitteisiin soveltuu mikä puuhiililaatu tahansa,
ollen tämä maassamme erittäin tärkeä seikka.

Q Kelo-kaasulaitteiden palamistilassa ei tarvita
muurausta.

•£ Kelo-kaasulaitteissa tapahtuu hiilen palaminen
ja kaasuuntuminen patentoidulla, nerokkaalla
menetelmällä, joka samalla puhdistaa kaasun
jättäen ainoastaan lopullisen puhdistamisen
suodatinpuhdistajan varaan.

Ruotsin valtion asiantuntijakomitean suosittelemat ja hyväksy-
mät Gragas-kaasulaitteet, jotka Suomessa ovat saaneet nimenKelo-
kaasu, tarjoavat m.m. seuraavat edut:

Kelo-kaasulaitteita kyetään huoltamaan sadoissa autokorjaamoissa
ympäri maata — kiitos niiden laajan levikin.

£ Kelo-kaasulaitteiden käyttö tulee talvisaikaankin olemaan täysin
turvallista, koska Kauthal-teräksinen ensi-ilmasuutin ei tarvitse
vesijäähdytystä.

Kelo-kaasulaitteita seuraa työkalusarja ja ohje- ja käsikirjat.

Q) Kelo-kaasulaitteita valmistaa lukuumme maamme huomatuimmat
konepajat, joiden toimituskyky on hyvä ja työn laatu arvostelun
kestävä. Kelo-laite on 100 % kotimainen valmiste.

Me toimitamme KEL O-kaasulaitteita ainoastaan
autoihin, joissa tiedämme niiden tuottavan

omistajalle
TÄYDEN HYÖDYN

Yksinvalmistaja ja -myyjä Suomessa:

KORPIVAARA & HALLA OY.
Helsinki — Heikinkatu 9 — Puhelin 20 202.

Piiriedustajia kautta maan.
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Kelo-kaasulaitteen osat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensim-
mäiseen kuuluu generaattori, joka muodostaa puuhiilestä moottorin

polttoaineeksi sopivan kaasun. Toiseen kuuluu puhdistaja sekä lauhdut-
tajat, joiden tehtävänä on: ensiksimainitun, erittää mahdolliset nokihiuk-

kaset ja muut kiinteätepäpuhtaudet ja jälkimmäisen, lauhduttaakaasu sopivaan
lämpötilaan. Kolmanteen ryhmään kuuluu n.k. sekoittaja ja imuri. Lisäksi kuu-
luu Kelo-kaasulaitteeseen kojelauta, josta säädetään kaasun ja ilman sekoitus-
suhde, käynnistetään imuri j.n.e. sekä suoritetaan yliheitto bensiinikäytöstä
puuhiilikäyttöön ja päinvastoin.

Kelo-kaasulaite toimii seuraavasti:
Kun generaattorin yläosassa olevasta täyttöaukosta on laskettu riittävä

polttoainemäärä generaattoriin, on moottori käynnistettävissä suoraan
puuhiilikaasulla seuraavasti:

Kojetaulusta olevasta katkaisijasta pannaan imurilaite toimimaan. Puhallin
toimii sähkömoottorilla, joka saa voimansa akkumulaattorista. Tämän jälkeen
pannaan generaattorin sivussa olevaan ensi-ilmanottoaukkoon pieni, esim. ben-
siiniin tai kuivaan spriihin kastettu trasselitukko, joka sytytetään. Puhallin-
laitteen antaman vedon johdosta syttyvät puuhiilet heti ja kaasun muodostus
alkaa. 4 min. kuluttua on kaasun muodostuminen jo siksi rajua, että moottori
voidaan käynnistää puuhiilikaasulla, jolloin puhallinlaite kytketään pois toi-
minnasta. Kaasu virtaa generaattorista kahden lauhduttajaputkiston kautta
kaasunpuhdistajaan, joka erottaa kaasun mukana mahdollisesti kulkevat noki-
muodostumat ja muut kiinteät epäpuhtaudet. Täältä kaasu virtaa edelleen n.s.
sekoittajaan, jossa kaasu saa ohjaajahytin sisällä olevan säätölaitteen avulla
sopivan sekundaari-ilmamäärän. Tällaisena kaasu tunkeutuu suoraan imuput-
kiston kautta moottoriin.

Kelo-kaasulaitteen erikoisuuksista voidaan myöskin mainita, että uuni ei ole
muurattu. Tämä rakenne on mahdollinen seuraavasta syystä. Palaminen tapah-
tuu käännettynä, t.s. ilma tulee ylätietä uuniin ja poistuu kaasuna uunin ala-
osasta arinan alta sen keskiöstä lauhduttajiin. Täten tapahtuu palaminen kes-
kitetysti generaattorin keskiosassa eikä korkeammat kuumuusasteet näinollen
pääse vahingoittavasti vaikuttamaan generaattorin seinämiin.

Palamisvyöhykkeessä, missä hiili ilmaa saatuaan palaa, muodostuu hiili-
dioksiidia (CO2). Supistusvyöhykkeessä, missä hiilidioksiidi hehkuvan hiiliker-
roksen (1.200—1.400° C) läpäistessään muuttuu hiilioksiidiksi, tulee lämpö sido-
tuksi. Palamisvyöhykkeen palauttama lämpömäärä on riittävä hiilidioksiidin
muuttamiseksi hiilioksiidiksi.

Kaavakuva Kelo-kaasu laitteesta

hapot j.n.e. Puuhiilestä saatu kaasu ei näinollen vähimmässäkään määrin
vahingoita moottoria.

Puuhiili polttoaineena merkitsee myöskin huomattavasti pienempää painoa
vaunun mukana kuljetettavaan polttoainemäärään nähden, sillä noin 1,2 kg
koivuhiiltä vastaa 1 Itr. bensiiniä, jotavastoin noin 2,3 kg puuta tarvitaan vas-
taamaan samaa bensiinimäärää. Kelokaasu-generaattoriin mahtuu noin 2,5 hl.
puuhiiltä ja jos käytetään koivuhiiltä, joka painaa noin 20 kg hehtolitraa kohti,
saamme tuloksena, että generaattorissa oleva polttoaine vastaa noin 4-2 Itr.
bensiiniä. Kelokaasugeneraattorissa voi erittäin edullisesti käyttää kaikkia
puuhiililaatuja eikä tämä generaattori ole missään suhteessa arka puuhiilen
laatuun nähden paitsi, jos puuhiilen kosteuspitoisuus on liian suuri. Vertauksen
vuoksi mainittakoon seuraavien puuhiililaatujen paino:

Rimoista poltettu puuhiili painaa noin 14- kg hehtolitra
Mänty- ja kuusipuista poltettu puuhiili painaa noin 15,5 ~ ~

Sekapuista (pihka ja lehtipuut) poltettu puuhiili painaa ..
17

~ ~

Koivuista poltettu puuhiili painaa 20 ~ ~

Kelokaasu-generaattoreita valmistetaan neljää eri suuruutta: malli 3000
pakettiautoja, malli 4000 kuorma-autoja — malli 5000 linja-autoja —ja malli
350 henkilöautoja varten. Kuhunkin erikoistapaukseen olemme valmiit suo-
sittelemaan sopivimman mallin.

Polttoaineena käytetään puuhiiltä. Puusta häviää hiilletyksessä useimmat
moottoria vahingoittavat ainekset, joista mainittakoon pihka, terva, etikka-
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