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MITÄ VAATIMUKSIA
tulee ostajan asettaa hiilikaasulaitteelleen? — Hänen tulee varmistua

seuraavista seikoista:
i

että kaasulaite on pitkäaikaisen kokeilun ja kokemuk-
sen tulos eikä vasta nykytilanteessa ja vain nykytilan-
teen tarkoituksia silmälläpitäen hätäisesti konstruoitu ja
kokoonpantu;

o
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;
että kaasulaite on niin rakennettu, ettei se aiheuta likaa,
tahmaa, nokea ja epäpuhtauksia, jotka taas aiheuttavat
tekohukkaa, käyttöhäiriöitä ja suurta ajanhukkaa kor-
jausten sekä hoito- ja puhdistyön muodossa;

e
•* 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;

O että laitteen myyjä takaa hankkivansa kohtuulliseen hin-
taan sitä varten tarvittavan määrän käyttökelpoista polt-
toainetta, niin ettei ostaja bensiinipulan asemasta joutuisi
uuteen polttoainepulaan;

* että laitteen myyjä on vanhastaan tunnettu liike, joka ei
myy laitteita niin paljon kuin mahdollista, vaan ensin tut-
kii vaunun ja vasta todettuaan laitteen siihen täydellisesti
soveltuvan, kehoittaa sen hankkimaan;

O
° että laite on niin tehokas, että jokainenmoottorimies, joka

on selvillä sen eduista ja taloudellisuudesta, normaali-
oloissakin katsoisi edulliseksi siirtyä bensiinikäytöstä puu-
hiilikäyttöön.

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

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

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

A 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.
Kelo-kaasulaitteita on Ruotsissa myyty useampia satoja ja ovat
monet koevaunut kulkeneet jo kukin yli 400.000 km., ollen yhä
moitteettomina käytännössä.

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

£ Kelo-kaasulaitteiden palamistilassa ei tarvita
muurausta.

4fc 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- >v
mat Gragas-kaasulaitteetf jotka Suomessa ovat saaneet nimen Kelo- N^kaasu, tarjoavat m.m. seuraavat edut:

A Kelo-kaasulaitteiden ostajille taataan asianmukainen opastus,
yksityiskohtainen koulutus sekä pätevä huolto valtuutetuissa kor-
jaamoissamme kautta maan.

A Kelo-kaasulaitteiden ostajille sitoudumme toimittamaan sopivaa
puuhiiltä riittävästi ja kohtuulliseen hintaan.

A Kelo-kaasulaitteita seuraa työkalusarja ja ohje- ja käsikirjat.

A Kelo-kaasulaitteilla saavutetaan kaasun puhtauden, tiiviyden ja
hyvän jäähdytyksen ansiosta täysin riittävä teho, mutta voidaan
sitä vielä lisätä kompressorilla, jonka me haluttaessa olemme val-
miit kohtuulliseen hintaan toimittamaan.

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

omistajalle
TÄYDEN HYÖDYN
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Kelo-kaasulaitteen osat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensim-
maiseen 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 kiinteät epäpuhtaudet ja jälkimmäisen, lauhduttaa kaasu sopivaan
lämpötilaan. Kolmanteen ryhmään kuuluu n.k. sekoittaja ja puhallin. Lisäksi kuu-
luu Kelo-kaasulaitteeseen kojelauta, josta säädetään sekoitus, hiilenanto, käyn-
nistetään puhallin j.n.e. sekä suoritetaan yliheitto bensiinikäytöstä puuhiilikäyt-
töön ja päinvastoin.

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

ainemäärä generaattoriin, on moottori käynnistettävissä suoraan puu-
hiilikaasulla seuraavasti:

Kojetaulusta olevasta katkaisijasta pannaan puhallinlaite 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. Puhallinlaitteen
antaman vedon johdosta syttyvät puuhiilet heti ja kaasun muodostus alkaa. 4 min.
kuluttua on kaasun muodostuminen jo siksi rajua, että moottori voidaan käyn-
nistää puuhiilikaasulla, jolloin puhallinlaite kytketään pois toiminnasta. Kaasu
virtaa generaattorista kahden lauhduttajaputkiston kautta kaasunpuhdistajaan,
joka erottaa kaasun mukana mahdollisesti kulkevat nokimuodostumat ja muut
kiinteät epäpuhtaudet. Täältä kaasu virtaa edelleen n.s. sekoittajaan, jossa kaasu
saa ohjaajahytin sisällä olevan säätölaitteen avulla sopivan sekoitusilmamäärän.
Tällaisena kaasu tunkeutuu suoraan imuputkiston kautta moottoriin.

Kelo-kaasulaitteen erikoisuuksista voidaan myöskin mainita, että uuni ei ole
muurattu. Tämä rakenne on mahdollinen seuraavasta syystä. Palaminen tapahtuu
käännettynä, t.s. ilma tulee ylätietä uuniin ja poistuu kaasuna alaosasta, sen kes-
kiöstä lauhduttajiin. Täten tapahtuu palaminen keskitetysti generaattorin keski-
osassa eikä korkeammat kuumuusasteet näinollen pääse vahingoittavasti vaikut-
tamaan generaattorin seinämiin.

Palamisvyöhykkeessä, missä hiili ilmaa saatuaan palaa, muodostuu hiilidioksiidia
(CO2). Supistusvyöhykkeessä, missä hiilidioksiidi hehkuvan hiilikerroksen (1.200
—1.400°C) läpäistessään muuttuu hiilioksiidiksi, tulee lämpö sidotuksi. Palamis-
vyöhykkeen palauttama lämpömäärä on riittävä hiilidioksiidin muuttamiseksi hiili-
oksiidiksi.

Koosu- ulosotto

KAAVAKUVA GRAGAS LAITTEESTA

Puuhiili polttoaineena merkitsee myöskin huomattavasti pienempää painoa vau-
nun mukana kuljetettavaan polttoainemäärään nähden, sillä noin 1,2 kg koivu-
hiiltä vastaa 1 Itr. bensiiniä, jotavastoin noin 2,3 kg puuta tarvitaan vastaamaan
samaa bensiinimäärää. Kelokaasu-generaattoriin mahtuu noin 2,5 hl. puuhiiltä ja
joskäytetään koivuhiiltä, joka painaa noin 20 kg hehtolitraa kohti, saamme tulok-
sena, että generaattorissa oleva polttoaine vastaa noin 42 Itr. bensiiniä. Kelokaasu-
generaattorissa voi erittäin edullisesti käyttää kaikkia puuhiililaatuja eikä tämä
generaattori ole missään suhteessa arka puuhiilen laatuun nähden paitsi, jos puu-
hiilen kosteuspitoisuus on liian suuri. Vertauksen vuoksi mainittakoon seuraa-
vien pv uhi il ilaatu jen paino:

Rimoista poltettu puuhiili painaa noin 14 kg hehtolitra

Polttoaineena käytetään puuhiiltä. Puusta häviää hiilletyksessä useimmat moot-
toria vahingoittavat ainekset, joista mainittakoon pihka, terva, etikkahapot j.n.e.
Puuhiilestä saatu kaasu ei näinollen vähimmässäkään määrin vahingoita moottoria.

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 toistaiseksi kahta eri suuruutta, malli
4000, tarkoitettu korkeintaan 4,5 litr. moottoreita varten ja malli 5000, tarkoi-
tettu korkeintaan 5,5 Itr. moottoreita varten. Kuta alhaisempi moottorin kierros-
luku on, sitä edullisemmin voidaan puuhiilikaasuttajia käyttää.
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