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Toisenkin kerran ovat asiakkaamme kääntyneet puo-
leemme kyselyillä, miksei Shell laske kauppaan

risiniöljypitoisia autoöljyjä. Kun me tähänasti olemme
pidättäytyneet valmistamasta risiniöljytuotteita automo-
bilien voitelua varten, niin on meillä tähän ollut pä-
tevät syynsä: Risiniöljy liuottaa vain aivan pieniä eriä
määrättyjä, eikä suinkaan kaikkein jalompia, minerali-
öljyjä. Tosin voidaan risiniöljyä kemiallisesti niinkin
muokata, että se liuottaa minkälaisia mineraliöljymääriä
tahansa, mutta tällä tavoin käsitellyllä risiniöljyllä ei
enään olekkaan alkuperäisen hyviä ominaisuuksi. Tai-
pumusta vaarallisten, kumimaisten jätteiden muodos-
tumiselle ei kuitenkaan saada kemiallisen käsittelyn
kautta missääntapauksessa pienennetyiksi. Vertailevien
kokeilujen avulla olemme todenneet „Voltol"in eteväm-
myyden puhtaaseen risiniöljyyn nähden. Etevämmyys
on senkautta selitettävissä, että SHELL-VOLTOL sisäl-
tää suurempirakenteisia molekyliryhmiä kuin risiniöljy.
VOLTOLMssa on voitu määrätä aina 6,000 käsittäviä
molekyli-painoja, sen sijaan, että risiniöljyn molekyli-
paino on 932. Nyt on toisaalta tunnettua, että voitelu-
öljy suurilla molekyleillä antaa parempia voiteluarvoja,
erittäinkin puoleksijuoksevia voiteita käytettäessä, kuin
öljy, joka ei lainkaan sisällä suuria molekyli-ryhmiä.

Molekylipainosta on myöskin viskositetikäyrä riip-
puvainen ja sillä tavoin, että öljy, joka sisältää suuria
molekylejä, myöskin antaa loivan viskositetikäyrän. Jos
jonkun mineraliöljyn viskositeti-käyrää halutaan loivem-
maksi lisäämällä risiniöljyä, niin on tätä rasvaöljyä
lisättävä verrattain huomattavat määrät, mutta josta
taipumus jätemuodostumien syntymiseen vaan suurenee.
VOLTOL'it sisältävät kuitenkin ainoastaan hyvin pienen
määrän rasvaöljyä. Näitten panos on niin laskettu, että
VOLTOL'in palaessa, jätteet muodostuvat pehmeämpinä
ja höyteläisinä, niin että ne ulosmenokaasujen mukana
hyvin yksinkertaisesti joutuvat poispuhalletuiksi. Sitä-
vastoin tahmistuvat männän ja sylinterin seinämät kuin
myöskin öljyjohdot, suurten kummimaisten risiniöljy-
jätteiden vaikutuksesta.
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Kaikista näistä syistä, emme risiniöljyä sisältävän
tuotteen kauppaan laskemisesta ole välittäneet, kun
SHELL-VOLTOL'illa monivuotisilla, perusteellisilla ko-
keiluilla olemme hankkineet paremman tuotteen.

Autoilija, joka ainoastaan ylimalkaisesti on käsitellyt
voitelukysymystä, on useimmiten taipuvainen vaatimaan
kesällä tavallisessa huonelämmössä mahdollisimman jäyk-
käjuoksuista öljyä. Hän ajattelee: jos öljy tavallisessa
lämpötilassa on hyvin paksua, niin on sillä myöskin
korkeissa, sylinterissä vallitsevissa lämpötiloissa vastaa-
vasti korkea viskositeti. Näin ei ole kuitenkaan asian
laita. Ensinnäkin hän unohtaa, ettei öljyä käytetä
yksinomaan sylinterin vaan myöskin laakerien, voiteluun.
Lämmön mukana vaihtelee viskositeti muutamissa öl-
jyissä suuresti, toisissa väheimmin. Kuta vähemmin
autoöljyn viskositeti lämmön mukana vaihtelee, sitä
parempaa se on. Sen vuoksi puhutaan loivasta vis-
kositeti käyrästä. Ensiluokkaiselta öljyltä on vadittava,
että sillä 4- 100° C (s. o. suunilleen sylinterin seinä-
missä vallitsevassa lämmössä) olisi mahdollisimman
korkea, mutta kylmässä sitä vastoin mahdollisimman
pieni viskositeti. Korkea viskositeti -f- 100° C on
välttämätön tarpeellisen paksun voiteluainefilmin eli
kalvon muodostumiselle. On vaadittava kylmässä tai
tavallisessa lämmössä alhaisempi viskositeti ja sen
vuoksi ei saisi käyttää tavallisessa lämmössä liian pak-
sua öljyä. Syyt tähän ovat nimittäin:

1 Tavallisessa lämmössä (15°—30° C) liian tah-
mea öljy aiheuttaa tarpeettomasti liian suuren
hankauksen.

2 se vaikeuttaa moottorin käyntiinpanon.
3 se aikaansaa levottoman tyhjänäkäynnin öljyn

kylmänä jamoottorikuormituksen pienenä ollessa.
Tämä osottautuu erittäinkin pienillä nopeuksilla
ja kaupungilla ajeluissa.

4 on tarjona vaara, ettei liian paksu öljy tarpeeksi
pian joudu ahtainpiin laakereihin ja että tästä
useasti laakerin sulaminen voi aiheutua.



SHELL VOLTOL on kuitenkin juuri senkautta
merkillistä, että sillä tavallisessa lämmössä on mah-
dollisimman pieni ja korkeimmissa lämpötiloissa mah-
dollisimman suuri viskositeti. Erittäinkin tästä syystä
vo; daan sitä käyttää niin kesällä kuin talvellakin.
SHELL VOLTOL'in edullinen suhtautuminen ilmenee
siinä, että moottorin voi helposti saada käyntiin, että
vaunu lähtee liikkeelle tasaisesti, että tarpeettomien
hankaushukkien takia laakereissa, moottorin teho voi-
daan joutuin saada kohotetuksi ja että vieläpä eniten
rasitetuissakin moottoreissa, esimerkiksi Siemens-Stern
lentokonemoottoreissa riittävä, voitelu voidaan aikaan-
saada. Autoilijalla on useimiten tapana arvostella öljyä
sen värin mukaan, ja erittäinkin luulevat useimmat, että
vihreälle hiertävä öljy olisi parempaa, kuin punaiselle
vivahtava. Automobilien voiteluun käytettyjen useim-
pien mineraaliöljyjen vihertävä värivivahdus johtuu siitä
sylinteri öljystä, jota käytetään lisäkkeenä vähemmän
jäykkäjuoksuisissa mineraliöljyissä niiden viskositetin
tarpeelliseksi kohottamiseksi. Kuta tummemman viheri-
öitä sylinteriöljyt ovat, sitä enemmän on niillä kemi-
alliseen rakenteensa nähden taipumusta jätteiden muo-
dostamiseen. Autoilija joka itse ostaa öljynsä, täytyy
olla selvillä siitä, ettei öljyn värillä ole mitään teke-
mistä sen voitelukyvyn kanssa. Hän ottakoon aina
huomioon, että liika paljous tummanviheriää sylinteri-
öljyä on pikemmin haitaksi kuin hyödyksi.

SHELL VOLTOL
ei sisällä yhtään sylinteriöljyä, kuten jo sen punarus-
keasta väristäkin voidaan päättää.

Jokainen autoilija, joka pitää vaunustaan, muista-
koon, että hän parhaiten ja halvinmalla ajelee SHELL
VOLTOLMIIa.
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