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HÅLLER OUAN STÄNDIGT REN UNDER MOTORNS GÅNG

De förändringar, som försiggå i smörjoljan under drift äro i huvudsak:

a) Föroreningar med vägdamm
Detta hindras att cirkulera med oljan då det kvarstannar i oljerenaren HaVeDe

b) Förorening med fasta metallpartiklar, som falla av motorns cylindrar och rörliga delar genom slit-
ning och korrosion (rostbildning, frätning).

Dessa partiklar borttagas av oljerenaren HaVeDe.

c) Förorening med oxidationsprodukter, i form av asfaltartade små partiklar, s. k. asfaltener, i kemiska
oljeanalyser i allmänhet kort kallade »asfalt», som. bildas genom oljans beröring med luft under påver-
kan av den permanenta kontakten med motorns heta delar, varvid oljan oxideras.

Asfalten kvarhålles i oljerenaren, i vars massa andra konstgjort tillförda kolloider bilda flockar, som

fånga asfaltkolloiderna. HaVeDe's massa är särskilt kemiskt behandlad för detta ändamål.

d) Förorening med syror. Praktiskt taget alla nu saluförda, kända smörjoljemärken äro så gott som fria
från syror. Syrahalten överstiger sällan 0,03 %, en syrahalt, som icke kan förorsaka korrosion i nämn-

värd grad. Men i den mån förutnämnda oxidationsprocess fortskrider bildas allt mera ny syra, vilken,
om oljan icke i tid utbytes, förorsakar stark korrosion med därav resulterande stark förslitning av cylind-
rar och andra rörliga delar. Vid drift med vanliga bränslen bildas vid själva förbränningen i motorn



syror, som i ännu högre grad bidraga till att göra oljan sur. Syran är i själva verket motorns farligaste
fiende, farligare än en moderat mängd sot.

HaVeDe är så beskaffad, att den med lätthet under tiotusental km:s drift håller syrahalten nere, hur

stark syrabildningen än skulle vara. I detta hänseende står den i särklass bland världens oljerenare av
denna typ.

e) Under drift med täta starter vid kall eller otillräckligt varm motor kan vid förbränningen alstrat och
på cylinderväggarna kondenserat vatten arbeta sig förbi kolvringarna och förena sig med vevhusoljan.
Om ingen renare finnes har vattnet en tendens att förena sig med asfaltkolloiderna och bilda slam,
som kan bli så tjockt att det allvarligt nedsätter oljans smörjförmåga.

HaVeDe har stor förmåga att absorbera vatten och är dessutom försedd med en vatten- och slamfälla,
som kan tömmas genom lossandet av en särskild slamskruv.

f) Vid drift med de vanliga bränsleslagen, såsom bensin, bensol,petroleum, råolja m.m. kondenserar en
del oförbränt bränsle på cylinderväggen, innan motorn blivit driftsvarm, tränger förbi kolvringarna och
späder ut oljan i vevhuset. Denna utspädning fortskrider dock icke så länge, att oljan mister sin smörj-
förmåga. Efter en tid, vanligen efter 250—500 km, beroende på förhållandena vid driften, blir utspäd-
ningen stationär, emedan överskottet av bränsle vid uppvärmningen förflyktigas och avlägsnas genom

vevhusventilationen. Utspädningen uppnår således i regel ingen farlig grad, och åtgärder häremot äro
överflödiga.



RENAR OCH AVSYRAR

Varken HaVeDe eller någon annan renare inmonterad i bilen, kan hindra eller minska utspädningen.

g) Vid drift med gengasgeneratorer. Såväl vid drift med träkol som med vedgas uppstår en stark
sotbildning. De brukliga gasfinfiltren kvarhålla den största delen av sotpartiklarna, som själva vid en
viss tjocklek på filterdukens sotlager verka som finfilter, men en liten del av de finaste kolloidala par-
tiklarna gå dock genom filtret, särskilt strax efter rensningen av detsamma, och förena sig med smörj-
oljan på cylinderväggarna samt tränga samman med denna ned i vevhuset. Får vevhusoljans anrik-
ning med sotpartiklar fortgå ostört förena sig partiklarna med oljan, anrikad med syra och andra oxida-
tionsprodukter, och bilda en massa, som under inflytande av den höga temperaturen hårdnar till en koks-
liknande slipmassa, vilken verkar i hög grad förstörande på cylindrarnas glidytor.

HaVeDe motverkar särdeles effektivt möjligheten för sotet att cirkulera och med olja och slam bilda slip-
material i cylindrarna.

h) Utom sot kan i vissa vedgasaggregat under ogynnsamma betingelser tjära medfölja till cylindrarna
och därifrån med oljan tränga vidare till vevhuset, varifrån den därefter deltager i cirkulationen. Den-
na ytterligare förorening av oljan ökar givetvis ännu mera de ide föregående punkterna beskrivna
olägenheterna. Mindre samvetsgranna försäljare av oljerenare påstå, att deras apparater äro i stånd
att frånskilja tjäran. Varje verklig fackman kan bekräfta, att tjära, som ingått i äkta lösning med ol-
jan icke kan frånskiljas medelst mekanisk filtrering, av vad slag den vara må, utan endast genom frak-



tionerad destillation under hög temperatur, en process, som är möjlig att genomföra endast i större,
komplicerade, stationära, specialbyggda reningsanläggningar.

Varken HaVeDe eller någon annan renare av liknande typ, vilken som helst, är i stånd att utskilja mera än
en liten del av tjäran. Tjärbildningen i motorn kan endast förhindras genom anordningar, som placeras
före gasens inträde i motorn. Däremot avskiljer HaVeDe med lätthet tjärpro d u k t e r, d.v.s. oxida-

tionsprodukter av tjära, vilka övergått till fast eller kolloidal form, även om de äro så små, att de lig-
ga nära gränsen till äkta lösning.

Oljerenarens verksamma del är en insats, som innehåller en aktiv reningsmassa, utexperimenterad av
en svensk kemist. Vid filtrering i allmänhet strävar man att begagna sig av ett filtreringsmaterial med

stor ytverkan. Diatomacéer (diminutiva snäckskal) äro kända som ett material med ofantligt stor ytver-

kan och äro höggradigt porösa, med särdeles betydlig absorptionsförmåga.
En viss procentsats av filtreringsmassan i HaVeDe utgöres av diatomacéer från Otteröns vid Grebbestad
postglaciala avlagringar, genom bindemedel enligt en patentanmäld metod bundna till ett block med
andra aktiva ämnen i filtermassan.

ovanstående framgår:
Att HaVeDe-renaren är inrättad för alla funktioner, som rimligen kunna fordras av en förstklassig appa-
rat för rening av oljan under motorns gång, nämligen,



FRAMFLYTTAR DAGEN FOR CYLINDRARNAS OMBORRNING MED FLERE 10000 KM:S DRIFTSTID

I. Förmåga att frånskilja:
a) Vägdamm och fasta metallpartiklar,
b) Sot och slam i grövre form,
c) Sot och oxidationsprodukter av olja och tjära, även i kolloidal form

11. Förmåga att neutralisera de syror, som uppstå genom oljans oxidation eller som eventuellt in
komma med gengasen.

I detta hänseende överträffar HaVeDe allt som hittills funnits på världsmarknaden

Resultat av reningsarbetet.
Detta blir tydligen, att man icke behöver byta filterinsats förrän oljan visat sig åter ha blivit förore-

nad, vilket, beroende på motorns kondition, antalet starter med kall motor, vederbörandes körsätt och
bränslets natur, kan inträffa i sämsta fall efter några tusen kilometers drift och under gynnsamma om-
ständigheter efter 20.000—30.000 km och därutöver.

Varje filterinsats, ja, varje i densamma ingående partikel, t.ex. de starkt absorberande diatomacéerna, är
full av håligheter, och även om dessa äro endast mikroskopiskt små upptaga de i sig de i oljan befint-
liga föroreningarna. Summan av de hålrum, som håligheterna bilda, representerar insatsens upptagnings-
kapacitet. Det är utan vidare klart att om t. ex. ett visst gengasaggregat släpper fram till motorn en sä
stor sotkvantitet, att denna överstiger hålrummets upptagningskapacitet, blir insatsen tilltäppt och släp-
per icke mera igenom olja. Några gengasaggregat släppa igenom så mycket sot, att filterinsatsen kan



vara täppt efter få tusen kilometers drift. Andra aggregat ha så effektiva gasrenare, att endast en obe-
tydlig mängd av de finaste sotpartiklarna gå igenom till motorn. Erfarenheten visar att HaVeDe-insat-
serna icke behövt bytas förrän efter nära 40.000 km. Detta synes dock vara ett toppresultat. I allmänhet
får man med ett gott gengasaggregat och välskött motor räkna med 20.000—30.000 km. Om ett filter blir
tätt efter exempelvis 10.000 km är det fel antingen på motorn eller, sannolikare, på gengasaggregatet.

Under tiden behöver man endast fylla på så mycket olja, som åtgått genom naturlig förbränning eller
andra av oljerenaren oberoende orsaker.

När man betänker vad det måste betyda för en motors livstid, att så att säga var dag och var timme
arbeta med praktiskt taget frisk olja förstår man lätt, att det är mycket dålig ekonomi att icke an-
skaffa en oljerenare.

I praktiken har HaVeDe redan dokumenterat sin överlägsenhet. 1000-tals belåtna HaVeDe-ägare ha kon-

staterat den obetydliga oljeåtgången och insett fördelen av att motorns delar arbeta i ren, fullgod olja,
varigenom slitaget måste minskas och motorns prestationsförmåga ökas.

Bland HaVeDe-kunder finnas statliga och kommunala verk, generatorfabriker, storindustrier, trafikföre-

tag, trafikbilägare och enskilda bilägare.



ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
för installation av

HaVeDe Oljerenare
Om motorerna redan äro försedda med filter av fullströmstyp, böra
dessa lämnas orörda och HaVeDe-renaren installeras som ett själv-
ständigt aggregat.
Ledningen från motorn till renaren måste utgå från oljepumpens tryck-
sida och förbindas med renarens intag. Returledningen från renaren
till motorn bör alltid, när detta på något sätt är möjligt, mynna ut di-
rekt i vevhusets pump.
Oljecirkulationssystemet förblir således oförändrat, och får renaren i in
gen händelse kopplas så att den kan spärra eller hindra motorsmörj
ningen, utan bör den olja som går genom renaren bilda en separat si
doström. Se vidst. figur!
Apparaten fastsättes helst på motorn om plats finnes, annars placeras den på instrumentbrädans baksida
eller på verktygslådan om sådan finnes. Man bör undvika skarpa krökar i ledningarna.
Returledningen bör ha obehindrad förbindelse med vevhuset. Om någon strypning inträder, så att ström
men hindras, kan ett mottryck uppstå, som sätter renaren mer eller mindre ur funktion.

Bör ej sättas på motorer,
med otäta kolvar och olje-"
slukande cylindrar.



INSTALLATIONSMATERIAL:

Renarens intag och uttag äro gängade för nipplar med 1/B'' rörgängor. — Förbindelsen mellan renare och
motor utföres vanligen av 1/4" kopparrör (utvändigt mått) och bör göras elastisk, t.ex. genom att böja kop-
parröret i form av en slinga.

Diverse instruktioner
a) Vid inmontering av oljerenaren påfylles ny olja. Påfyllningen bör bliva 0,8—1,5 liter olja mer än van-
ligt, efter storleken på renaren för att kompensera för de kvantiteter olja, som upptagas av renarna
själva.
b) Efter skedd montering skall motorn köras under fullt oljetryck för att kontrollera att inga läckor i sy-
stemet förefinnas.
c) Om oljetrycket efter monteringen nedgått, bör mellan renarens uttag, d.v.s. bottnets centrumuttag,
och returledningen insättas en strypningsnippel med ett hål om ca 1 mm 0 varefter oljetrycket borde vara
normalt.
d) Utbyte av insats bör göras då oljan mörknat. Detta händer normalt efter 20—30 tusen kms körsträcka
beroende på gengasaggregatets reningseffekt, motorns skick, körsätt m.m.



UTBYTBARA INSATSER

HaVeDe-insatserna aro:
För modell AV—ll, RV—ll

__»_ AV—lB, RV—lB
_»_ AV—4O, RV—4O

Ombyte av insats sker mycket lätt. Sedan locket och den därunder
befintliga fjädern och packningen borttagits, upplyftas insatsen. Den
nya insatsen insattes och därvid iakttages att alla packningar äro

felfria. Sedan alla delar hopkopplats kontrolleras, medan man rusar
motorn, att olja icke tränger ut genom lockpackningen.

Den kloke bilägaren har stora fordringar på ett oljefilter och vet att

det icke är det lägre inköpspriset, som gör att filtret betalar sig, utan

roningsförmågan, »livslängden» hos filterinsatsen och den icke minst

viktiga avsyrningsförmågan. HaVeDe s filtermassa är fri från minder-
värdig europeisk blekjord. I stället för den förstklassiga men oåtkom-
liga Floridablekjorden användes den som filtermaterial ännu bättre
verkande och för ändamålet specialbehandlade kalkalgen, corallina
officinalis.



OLJERAFFINADERI I MINIATYR MED AKTIV MASSA

Modell AV-1 1 för motorer

med en vevhuskapacitet upp till
5 liter. Höjd 215 mm. Yttre diam.
124 mm. Vikt pr st. förpackad c:a

3,3 kg.

HaVeDe innehåller ett ke-
miskt filter. Renar och avsy-
rar smörjoljan under vagnens
gång. Sparar olja och repa-
rationskostnader.

Modell A V- 18 för niotorei

med en vevhuskapacitet av s—B5—8
liter. Höjd 285 mm. Yttre diam.
124 mm. Vikt pr st. förpackad c:a
4,5 kg.

Modell AV-40 för alla trä-
gasdrivna motorer samt andra mo-
torer med en vevhuskapacitet av

B—ls8—15 liter. För de största trans-
portahla enheterna samt för statio-
nära motorer monteras ofta 2 st.
parallellkopplade AV-40. Höjd
282 mm. Yttre diam. 162 mm.
Vikt pr st. förp. c:a 8,3 kg.


