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LPG (Liquified Petroleum Gas
vloeibaar gemaakt aardoliegas) is
een gasvormig produkt, althans
bij atmosferische druk en een
temperatuur boven -32' C. Onder
druk laat het zich tot een vloei-
stof samenpersen.
Deze druk hoeft bij het LPG, zo-
als dat in de handel wordt ge-
bracht, niet extreem hoog te zijn,
nl. variërend van 2 ato in de win-
ter tot maximaal 6-8 ato in de
zomer als het erg warm is. Overi-
gens maakt deze zelfde overdruk
in de brandstoftank een brand-
stofpomp overbodig, De installa-
ties, zoal, die worden ingebouwd,
zijn afgeperst op 25 ato en bere-
kend op een werkdl-uk van 15 ato.
Het vloeibare LPG heeft een zeel'
lage viscositeit; het is ongeveer
twee maal zo "dun" als water,
waardoor het gemakkelijk de fijn-
ste filters passeert,
LPG is al meer dan een eeuw in
gebruik in Amerika, maar de gro-
te opkomst als motorbrandstof be-
gon pas na 1945_ In de Verenigde
Stalen is de groei sedertdien ge-
middeld Hi '/,. per jaar geweest.
Het Amerikaanse LPG wordt
voornamelijk uit aardgas geprodu-
ceerd, Het bevat de paruff inen
propaan, isobutaan en n-butaan.
Soms bevat het ook sporen van
acetyleen, ethaan en ethyleen,
maar het totaal van deze produk-
ten bedraagt nooit meer dan 12 '%.
Het LPG zoals dat in ons land
wordt verkocht door Shell-BK be-
staat uit een vrijwel zuivel' meng-
sel van propaan en butaan, beide
z.g, verzadigde koolwaterstoffen.
Het percentage aan propyleen en
butyleen is zeer gering.
Een zeer laag percentage propy-
leen of butyleen i~ de onontkoorn-
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Hoe staat het nu met LPG?
bare voorwaarde voor het onge-
stoord functioneren van een LPG_
motor. Zodra dit percentage gro-
ter wordt dan 8, treden er in de
verbrandingsruimten van de mo-
tor ongewenste en oncontroleerbare
temperatuur- en drukgolven op,
die een sterk erederende werking
op zuigerbodems en kleppen heb-
ben en die ook schade aan drijf-
stanglagers en krukas kunnen toe-
brengen. De motor loopt ogen-
schijnlijk normaal, maar niet voor
lang. Vooral z.g industriepropaan
of butaan, wat meer dan 25 0l,
propyleen bevat. kan veel kwaad
doen. Vandaar dat men el' voor
moet waken om geen LPG van on-
betrouwhare oorsprong in de mo-
tor le gebruiken. Een andere ver-
ontreiniging, die men in goed LPG
vergeefs zal zoeken, is de groep
van de zwavelverbindingen. Zwa-
ve loxyden komen in de uitlaatgas-
sen van een LPG-motor dan ook
niet voor, hetgeen van belang is
voor de levensduur van het uit-
laatsysteem en voor de strijd le-
gen lucht verontreiniging. LPG
heeft een natuurlijk octaangetal
van ongeveer 110. Dat is van groot
belang, omdat daardoor geen dopes
(loodverbindingen enz.) aan deze
hrandstof behoeven te worden
toegevoegd om het octaangetal te
verhogen. Het is geen geheim, dat
een del' grootste problemen bij de
benzinefabricage het zoeken is
naar veilige antiklopdopes en naar
elopes, die de schadelijke neven-
werkingen van de gevonden dopes
weer moeten opheffen. In dit ver-
band zij erop gewezen. dat LPG
uit z: zes koolwaterstoffen be-
staal, terwijl benzine meer dan
honderd koolwaterstoffen bevat.
waarvan veertig onverzadigden,

die het luehtverontreinigingspro-
bleem veroorzaken.

EEN VERBRANDINGSMOTOR
WERKT als een thermische kraak-
installatie, wat een structuurver-
andering veroorzaakt in de door-
stromende onverdampte of ver-
dampte benzine. Dat betekent, dat
de motorbrandstof, zoals die aan
de pomp wordt afgeleverd, in de
motor een veranderingsproces on-
dergaat met de mogelijkheid tot
de vorming van schadelijke be-
standdelen, die niet of onvoldoen-
de verbranden. BK-Gas en Shell
Nederland Verkoop hebben on-
langs overeenstemming bereikt
over een bod, dat Shell heeft uit-
gebracht om het gehele uitstaande
aandelenkapitaal van BK-Gas
over te nemen. Dool' de hieruit
voortvloeiende samenwerking
worden de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van het gebruik van
autogas (LPG) \'001' automobielen
belangrijk verbeterd.
Bossel-Kok heeft momenteel ruim
230 verkooppunten in ons land.
zodat de voorziening vrijwel ge-
waarborgd is, waar men ook te-
rechtkomt.
Over de voordelen en de nadelen
van LPG is veel geschreven, maar
de nadelen zijn wel eens wat over-
trokken geraakt. Geheel onver-
diend staat LPG in een slechte
reuk bij de politie. echter is het
nog nooit voorgekomen, dat een
LPG tank is geëxplodeerd, zelfs
niet als het voertuig in brand ge-
raakte. Een groot voordeel van
LPG, dat in deze tijd steeds ster-
ker spreekt, is dat er geen lood-
of zwavelverbindingen in voorko-
men en dat de uitlaatgassen bij
een goed afgestelde motor geheel
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vrjj van CO kunnen zijn. De tech-
nische voordelen van LPG zijn
dat de olie schoner blijft dan bij
benzine, dat er geen koolafzetting
op de kleppen plaats heeft. terwijl
men geen last heeft van gekoekte
zuigerveren en verbrande klep-
pen. Ook van pingelen is geen
sprake.
Een nadeel is. dat het vlamfront
iets langzamer is, maar daardoor
wordt de druk op de zuiger dan
ook meer geleidelijk opgevoerd,
wat weer een besparing van het
drijfwerk betekent. LPG heeft pel'
liter 25 If< minder calorieën dan
benzine en bij het gebruik van
benzine heeft men ook een hogere
vullingsgraad dan bij LPG. In
theorie heeft men bij het gebruik
van LPG ca. 15 % vermogensver-
lies t.o.v benzine. In de praktijk
valt dit echter mee, evenals de
acceleratie. die niet ZOveel achter
slaat bij het gebruik van benzine.
Ook het brandstofgebruik ligt iets
hoger bij LPG dan bij benzine.
Het enige werkelijk technische
bezwaar tegen LPG is, dat de
klepzitlingen zwaarder worden
belast dan bij benzine. Men pro-
beert dit op te vangen dool' ge-
forceerde kleprotatie, zoals Opel
van huis uit al heeft, en waarbil
de klep draaiend op de zitting te-
rugkomt. Bij LPG hebben de uit-
laatklepzittingen de neiging weg
te slijten. Bij gebruik van stelliet
klepzittingen valt dil bezwaar
weg. Veel automotoren heben
overigens van hub uit al stelliet
klepzjttingen. De overigens dus
geringe technische nadelen vallen
in hel niet bij het alles overheer-
send voordeel van de schone uit-
laatgassen. Hierbij zij aangete-
kend, dat praktisch alle LPG-ge-
bruikende motoren omgebouwde
benzinemotoren zijn. Men zou nog
profijtelijker kunnen werken met
LPG als men gebruik maakte van
een motor die bij de constructie
"I geheel op LPG was ingesteld
qua zuigers, kop, spruitstuk en
ontsteking.
NU ZAL MEN ONGETWIJFELD
de vraag stellen, waarom LPG
geen groter marktaandeel heeft
dan nu het geval is. Procentueel
heeft LPG in ons land een markt-
aandeel van 2 % van de benzine-
omzet. Theoretisch zou het moge-
lijk zijn gezien de produktie van
de raffinaderijen, die daar dan
wel op ingesteld moeten zijn, om
een percentage van 10 te berei-
ken, maar dat is dan ook wel op-
timaal.
Een factor die de opkomst van
LPG heeft geremd. is de bewe-
ring, dat dit gas gevaarlijk zou
zijn. Men heeft een instinctieve
afkeer van hel rijden met een
onder druk staande gastank. In
principe zit er wel een grond van
waarheid in: LPG is gevaarlijk,
het is zeel' brandbaar en in be-
paalde mengverhoudingen met
lucht (21,~-71", volumeprocenten )
zelfg explosief. In zeventien jaar
LPG-historie in ons land is er
slechts zeer incidenteel een onge-
luk voorgevallen, veel minder pro-
centueel gemeten. dan bij benzine
het geval is. Ongelukken behoe-
ven namelijk niet voor te komen,
zolang el' niet duidelijk sprake is
van menselijke foulen. De LPG-
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Montage van een LPG-tank in een personenwagen. Volgens wettelijke eoor-
schriften moet de tank geheel zonder platte vlakken zijn. De inbOlLwmogelijk-
heden zijn daardoor beperkt. Elke tank is afgeperst op 25 ato druk.

apparatuur op zich zelf is bijzon-
der veilig. Onverschilligheid speelt
een grote rol, zoals in het geval
van de automobilist, die elke och-
tend in zijn garage een sterke
gaslucht waarnam. Hij deed er
niets aan, maar op een kwade dag
ontplofte de garage bij het starten
van de auto door een oversprin-
gende vonk en het dak kwam om-
laag, overigens zonder ernstige ge-
volgen. Het ware beter geweest de
LPG-apparatuur meteen na te la-
ten kijken. Een andere automobi-
list boorde een gat in de bodem-
plaat van zijn kofferruimte om
een trekhaak te bevestigen, Hoe-
wel hij heftige tegendruk onder-
vond boorde hij toch, tot hij door
een sterke gasstraal werd getrof-
fen; hij had een mooi rond gat in
zijn LPG-tank geboord. Doordat
er een kacheltje in de garage
brandde vatte het gas vlam, Uit
deze beide voorvallen blijkt, dat
de ongelukken zijn veroorzaakt

Tanken van BK-Gas in een perso-
nenwagen. Zodra het rulstuk tlan de
LPG-aJleverzuil op dl' tank wordt
geklemd, gaat een kZep open. Wordt
nu door de afleveringsswng vloei-
baar LPG gepompt, dan opent zich
door dl' overdruk een tweede klep.
Deze beide kleppen vormen een dub-
bele bel1eiZiging.
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door grote onnadenkendheid en
onvoorzichtigheid van de betrok-
kenen.
DE CONSTRUCTIE VAN DE
LPG-APPARATUUR is zodanig,
dat met het in acht nemen van
enkele voorzorgen ongevallen niet

voor kunnen komen. De veilig-
heidsmaatregelen zijn gericht op
twee dingen: voorkomen, dat gas
ontsnapt en voorkomen dat een-
maal ontsnapt gas kan ontbran-
den. Hoewel de druk van LPG
zelden of nooit oploopt tot boven
8 at a, zijn LPG-tank en leidingen
berekend op een werkdruk van 15
ato. De tank zelf is afgeperst op
25 ato. Vanzelfsprekend zijn om
die redenen tank en leidingen van
zeer solide materiaal vervaardigd.
Het is voorzover wij weten, dan
ook no'! nooit voorgekomen, dat
een LPG-tank bij een aanrijding
lek raakte. Zelfs is het voorgeko-
men, dat na een aanrijding met
een trein, de LPG-tank onge-
schonden naast de spoorbaan te-
midden van de wrakstukken werd
aangetroffen. Het verschil met een
blikken of plastic benzinetank is
hierbij wel zeer opvallend.
De tank mag nooit voor meer dan
80 % worden gevuld. Daartoe is
de zg. ullage of 80 "Ir-stop gemon-
teerd. De reden hiervoor is, dat de
LPG-vloeistof bij verwarming gaat
uitzetten en daarvoor ruimte moet
hebben. Dat kan b.v, gebeuren als
de auto in de zon wordt gepar-
keerd of als de auto bij een brand
betrokken raakt. Als dit laatste
gebeurt, kan het natuurlijk ge-
beuren, dat de druk in een LPG-
tank te hoog oploopt. Om dit op
te vangen is er op de tank een
drukveiligheid aangebracht, die
begint af te blazen zodra de druk
in de tank oploopt tot boven de
17!h ato, Daardoor is het uitgeslo-
ten dat de LPG-tank explodeert.
Een zg. huishoudfles butagas is op
dit punt vee! onveiliger. omdat er
geen druk veiligheid op is aange-
bracht. Vandaar dat ervaren
brandweerlieden een huis, waarin
zich butagasflessen bevinden niet
graag binnengaan, maar een
brandende auto, waarin een LPG-
tank ligt rustig durven naderen.
Er zijn voorbeelden bekend van
garagebranden. waarbij de groten-
deels nog gevulde LPG-tanks zon-
der meel' uit de wagens konden
worden gesloopt. Het verschil met
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de benzinetank is weer opvallend.
Men kan zich zonder meer voor-
stellen, wat er gebeurt, als een
volle blikken, gesoldeerde ben-
zinetarik in een vuur komt te lig-
gen.
ONGEACHT WELKE BRAND-
STOF MEN GEBRUIKT kan er
met de auto een ongeluk gebeu-
ren. De zeer sterke LPG-tank
biedt daarbij grote voordelen. Dat
helpt echter weinig, als de LPG-
leiding zou scheuren ol afbreken
als gevolg van het ongeval. Na-
tuurlijk hoeft dat bij een ongeluk
niet altijd \'001' te komen. Maar
bet is wel te voorkomen, dat de
LPG in een dergelijk geval zou
wegstromen via de gebroken lei-
ding. Daartoe is in elke LPG-
lank een doorstroombegrenzer
aangebracht, die dichtslaat, zodra
er meer dan een bepaalde (kleine)
hoeveelheid LPG per seconde uit
de tank stroomt. De tank is dan
direct volledig gesloten.
De vulopening van de tank is uit-
gevoerd met een dubbele terug-
slagklep, zodat als er eventueel
een verontreiniging in een van de
terugslagkleppen blijft zitten, de
andere klep voorkomt, dat er toch
LPG ontsnapt. Om te voorkomen
dat door kleine ontregelingen in
de verdamper-d rukregelaa I' (con-
verter) bij stilstaande motor LPG-
damp zou ontsnappen via het zg.
tussenstuk (volgas-adapter) is er
vlak voor de converter een elek-
tromagnetische aïsluiter gebouwd,
die zich automatisch sluit, zodra
het motorcontact wordt afgezet.
Zou er ondanks alle voorzienin-
gen toch LPG ontsnappen, dan
kan men dit niet zien en zonder
meer ook niet ruiken. Daarom
wordt een opvallende reukstof
toegevoegd, waarmee bereikt is.
dat men het LPG ruikt lang voor-
dat het ontbrandbare mengsel met
de lucht is bereikt. Het is dan
echter wel zaak tijdig maatrege-
len te nemen als men het gas ruikt.
Overigens is LPG-damp niet gif-
tig, zoals het vroegere stadsgas
was, maar men kan toch dool'
zuurstofgebrek onwel worden bij

Installatie t'on BK-Gos in Barneveld, '"oor de heer Den Oller de .~eeprer
zwaait. Hier is ook een werkplaats voor het I_'okkundig inbO>ll.('eliron LPG-a)J-
-poT'o/uuT'.

het inademen van grote concen-
traties. Om te voorkomen, dat on-
gemerkt ontsnapte LPG-damp zal
ontvlammen wordt stallingen en
werkplaatsen aanbevolen goed te
ventileren. vooral langs de grond,
want LPG-damp is zwaarder dan
de lucht, en explosievrije kachels
te gebruiken. wat overigens in de
meeste gemeenten al voorschrift is
voor garages, Bij het ventileren
moet men om bovengenoemde re-
den vooral aandacht besteden aan
de smeerkuilen, waar zich gas kan
verzamelen.
Het is goed te bedenken, dat het
te allen tijde verkeerd is om on-
deskundigen aan de LPG~appara-
tuur te laten werken. Daarom zijn
er door BK-LPG officieel erkende
inbouwstations waal' vakkundig
geschoold personeel werkzaam is.
Terugb1îkkend op de beide hier-
voor genoemde ongevallen is het
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belang wel duidelijk gebleken van
het regelmatig doen inspecteren
van tank en installatie. Het ver-
dient ook aanbeveling om geen
LPG van onbekende herkomst te
tanken. Gezien de grote dun-
vloeibaarheid kunnen er licht
verontreinigingen in komen en al-
leen bij een bekend merk heeft
men de zekerheid dat men een
zuiver produkt krijgt. Zodra men
gas ruikt moet men alle deuren
en ramen openzetten en vanzelf-
sprekend de apparatuur na laten
kijken.
De verbrandlngswarmte van LPG
i~ per liter ± 5700 kcal, afhanke-
lijk van de verhouding propaan/
butaan, die van benzine :':- 7100
kcal. Uitsluitend uitgaande van
deze gegevens zou men kunnen
concluderen, dat een motor met
LPG ongeveer 25 % meer liters
zou verbruiken dan dezelfde mo-
tor op benzine, In de praktijk is
het verbruik niet hoger dan 10-
15 '7~.De verklaring hiervoor is,
dal LPG onder normale omstan-
digheden (atmosfer-ische druk.
normale temperatuur) al een gas
is, terwijl benzine eerst vergast
moet worden. Zo is het begrijpe-
lijk, dat men bij het rijden op
LPG al gauw een hetere en meer
homogene cihndervu lling heeft
met ais resultaat een verbruik aan
gas, dal zeer meevalt.
EEN LPG-INSTALLATIE bestaat
uit de tank en de leidingen met
de appendages. Volgens de wet op
het drukvastbesluit mag de tank
geen platte vlakken heben. Voor
de inbouwmogelijkheden is dal
niet /{Unstig, want een platte tank
is makkelijker weg te werken. Ne!
als bij benzine wordt ook uit een

Opslagtank lWOT BK-gas /Jij een 1'f'T-
kooppunt_ Het is te "<'T'lI",,_duen clll!
men clank zij cle samenwerking pa n
BK-Go.~ niet She!! deze Tanks "'''('J'
en 111 eer ;:a t ~;cn.
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LPG-tank vloeistof afgenomen en
wel onderuit de tank met een z.g.
duikpijp. Dat er uit de tank
vloeistof wordt afgenomen en
geen damp, is noodzakelijk om de
volgende reden: als er uit de tank
damp zou worden afgenomen, zou
die hoeveelheid damp ook in de
tank (uit de vloeistof) moeten
ontstaan. Daarvoor is een belang-
rijke hoeveelheid warmte nodig,
de z.g. verdampingswarmte, die
dan ook uit de directe omgeving,
de tank zelf dus, moet worden
onttrokken. Het geheel koelt zo-
doende sterk al en is op een ge-
geven moment zo koud, dat er
niet meer voldoende LPG kan
verdampen om het verbruik van
de motor bij te houden.
Om dit probleem te omzeilen
wordt er dus vloeistof uit de tank
afgenomen en is er in de conver-
ter een systeem ingebouwd, om de
verdampingswarmte voor het te
verbruiken LPG aan de motor
zelf te onttrekken. De ainame-
kraan is voorts voorzien van een
veiligheid om het risico van een
ongeluk met de auto of de tank
zoveel mogelijk te beperken, het
z.g. doorstroomventiel, dat dicht-
slaat als de vloeistofpassage een
bepaalde waarde overschrijdt. Dit
doorstroomventiel is binnen in de
tank aangebracht en slaat ogen-
blikkelijk dicht, als er om welke
reden dan ook een grote lekkage
in de LPG leiding ontstaat. Het
blijft dicht tot de leiding gerepa-
reerd is en daarin de druk is op-
gebouwd, die tenminste gelijk
moet zijn aan de druk in de tank
zelf. Een uiterst klein gaatje in
het doorstroomventiel zorgt er-
voor, dat dit laatste geen moei-
lijkheden geeft.
Er is verder geen veiligheid aan-
gebracht. een normale veerspan-
ningsdrukklep die opengaat, zo-
dra de druk in de tank ooloopt tot
boven de 17% ato. In zulk een ge_
val wordt damp afgeblazen. Bij
een onverhoopte brand kan de
LPG tank dus niet uit elkaar
springen, zoals een butagasfles
zonder veiligheid dat doet, maar
zal rustig afblazen, totdat het vuur
is gedoofd. Op die manier is een
LPG tank veiliger dan een ben-
zinetank, die bij een ongeval of
een brand kan scheuren. LPG-
tanks in door andere oorzaken
uitgebrande auto's bleken dan ook
steeds geheel gevuld en zonder
schade uit de vuurzee te komen.
Verder bevindt zich in de instal-
latie een ullage of 80 %-stop.
Door het schroefje van deze stop
met de hand enkele slagen los te
draaien wordt een miniem klein
gaatje geopend, Dat gaatje zit OD
zodanige hoogte, dat als de tank
voor 80 % gevuld is, de vloeistof-
spiegel juist tot die hoogte reikt.
Door nu bij het tanken het
schroefje los te draaien kan men
zien, wanneer de tank voor 80 %
is gevuld, omdat er dan vloeistof
i.p.v. gas naar buiten komt. Ver-
der dan 800/, dient men de lank
niet te vullen, want LPG zet uit
bij oplopende temperatuur. Een
geheel gevulde LPG tank begint
direct door de veiligheid af te bla-
zen, zodra de temperatuur stijqt.
Soms hoort men nog wel het mis-
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verstand, dat de 80 %-stop zou
dienen om lucht uit de tank te la-
ten. Dat is onzin, want door het
systeem van permanente over-
druk kan er geen lucht binnenin
de tank komen. De 80 % -stop is
slechts een extra veiligheid. Het
vullen van de tank zou even goed
gaan, als het ding er niet op zat.
HET BELANGRIJKSTE DEEL
VAN DE LPG-INSTALLATIE is
de converter of verdamper-druk-
regelaar, voor wat betreft de op-
timale werking van de motor. Zo-
als het woord al aangeeft, bestaat
de converter uit twee aan elkaar
vastgebouwde gedeelten, nl. de
verdamper en de drukregelaar.
Bij watergekoelde motoren ver-
vult de verdamper de taak van
warmtewisselaar, die de voo I' de
verdamping van het vloeibare
LPG nodige warmte aan het koel-
water onttrekt (bij luchtgekoelde
motoren aan de uitlaatgassen).
Daarvoor wordt het koelwater di-
rect van het motorblok via twee
rubberslangen door de converter
gevoerd. Bij luchtgekoelde moto-
ren, zijn de water in- en uitlaat
van de converter aîgeplugd, ten
eerste omdat er geen koelwater
is, ten tweede omdat de uitlaat-
stift er al voor zorgt, dat er geen
vloeibaar LPG in de converter te-
rechtkomt. In de verdampingska-
mer bevindt zich de z.g, spons-
plaat, die tot taak heeft om alle
vloeibare deeltjes uit de LPG-
damp op te vangen. Vloeibare
deeltjes kunnen zijn: resten on-
verdampt LPG, bij koude motor
bij voorbeeld (deze resten ver-
dampen vanzelf als de motor
warm wordt) of vloeibare ver-
ontreinigingen in het LPG (b.v.
de z.g, olefinen, die alle filters
kunnen passeren). De levensduur
van deze sponsplaat kan men op
50.000 km stellen.
Vlak voor de verdampingakamer
bevindt zich een klep, die zich pas
opent als de druk (door het ge-
bruik van de motor) in genoemde

kamer lager wordt dan een be-
paalde waarde, die door de fa-
briek vast is ingesteld. Deze klep
wordt bediend door een mem-
braan, De werking van klep en
membraan kan men goed verge-
lijken met de werking van een
vlotterkamer bij een benzinecar-
burateur, waarbij de membraan
dezelfde functie heeft als de vlot-
ter en de klep die van de vlotter-
naald. Klep en membraan samen
noemt men de eerste trap van de
drukregelaar.
De tweede trap van de drukrege-
laar reduceert de druk verder tot
een fraktie onder de atmosferi-
sche druk, zodat er pas LPG-damp
uit de converter kan stromen, als
de motor voor een vacuüm zorgt.
Het dampvormige LPG komt na-
melijk met een reeds aanmerke-
lijk gereduceerde maar nog steeds
niet geheel constante druk uit de
verdampingsruimte. Zou er ooit
LPG-damp uit de converter stro-
men zonder dat er door de
draaiende motor vacuüm gezogen
wordt, dan is het apparaat hoog-
nodig aan vervanging toe. Overi-
gens zijn hiervoor ook speciale
revisiesets beschikbaar. Vanaf de
converter .lopen twee LPG-damp-
leidingen naar de carburateur,
'n hoofdleiding en een stationair-
leiding, welke laatste onder de
smoorklep uitkomt. Door de sta-
tionairleiding stroomt in de meeste
uitvoeringen geen LPG-damp. Het
is eigenlijk een vacuümleiding. die
het vacuüm van de stationair
draaiende motor doorgeeft aan de
::onverter. Aldus wordt een kleine
nembraan bediend, waardoor zich
een klepje opent en een kleine
hoeveelheid LPG-damp uit de
converter via de hoofdleiding naar
het tussenstuk kan stromen. De
tweede trap is dan nog dicht; als
men gas geeft, opent die zich ook.
De hoeveelheid LPG-damp voor
stationair draaien kan met een
stelschroef op de converter wor-
den geregeld.

Verkooppunt van Aral-BK in Rijswijk. Het aantal verkooppunten bedraagt mo-
menlee/ ruim 230 maar her is te verwachten dat dir snel zal gaan groeien.
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UIT DE CONVERTER komt dus
LPG in dampvorm (onvermengd
met lucht) zodra dit door de
draaiende motor aangezogen
wordt. De LPG-damp moet dan
nog met lucht vermengd worden
om een brandbaar mengsel te ver-
krijgen. Is de benzinecarburateur
deelbaar, dan wordt daartoe tus-
sen de beide delen een tussenstuk
gebouwd. Is de carburateur niet
deelbaar, dan wordt tussen de
carburateur en bet luchtfilter een
volgas-adapter geplaatst. De wer-
king van deze beide komt op het-
zelfde neer, want beide zijn in
principe een speciaal berekende
LPG-venturi, wat boven de ben-
zineventuri (volgasadapter) of
aansluitend op de benzineventurî
(sommige tussenstukken) wordt
aangebracht. De tussenstukken

zijn over het algemeen wat inge-
wikkelder dan de volgasadapters.
omdat alle functies van de carbu-
rateur moeten worden doorver-
bonden tussen het onderste en bo-
venste deel van de carburateur.
Het is mogelijk om van LPG
op benzine over te schakelen
of ook omgekeerd. Het ene
systeem werkt als hiervoor be-
schreven, het andere systeem via
de motor. Om nu van de ene.
de normale benzinecarburatie van
brandstof op de andere te kunnen
overschakelen op de andere, wordt
een driepolig schakelaartje met
O-stand aan het dashboard gemon-
teerd en ook een elektromagne-
tische benzineafs luiter, kort voor
de carburateur in de benzinelei-
ding aangebracht. De werking van
deze benzineafsluiter is geheel de-

CO-tester roor llit.laatgassen 1'an een
met LPG uitgeruste pe1'8onenwagen.
Het is zonder meer mogelUk om ge-
h?el CO-vrije uitlaatgassen te kriJ-
lien.

zelfde als die van de LPG-afslui-
ter. Met het schakelaartje kan
men steeds de ene afsluiter
openen en de andere sluiten of
omgekeerd. In de ü-stand zijn
belde afsluiters stroomloos en der-
halve gesloten. Datzelfde is het
geval bij afgezet motorcontact.
NOG ALTIJD ZIJN ER VELE
VRAGEN rond LPG. BK-Gas
heeft nu vele jaren ervaring en
het systeem is sedert het begin
belangrijk verbeterd. In ons land
groeit het LPG-verbruik vol-
doende om de gestegen kosten op
te vangen. Met LPG rijden les-
auto's, taxi's, besteldiensten, de
overheid (GGD, politie, reiniging)
en tal van particulieren. Maar
ook vrachtwagens rijden met
LPG, zoals b.v. het grondvervoer-
bedrijf Terro, dat al jaren zijn
zware GMC's daarmee laat rijden.
BK tankwagens rijderis op LPG.
Nu al geruime tijd doet de We-
genwacht een groots opgezet ex-
periment met LPG. Er rijden twee
dozijn van de gele 2-CV -patrouil-
lewagens op LPG plus een viertal
DAF·s. In drie jaar tijd rijden
deze wagens elk plm. 150.000 km.
Enkele 2-CV's en DAF's rijden ter
vergelijking op benzine.
CONCLUDEREND kan men dus
zeggen, dat de belangstelling voor
LPG geenszins tanende is. Inte-
gendeel, naarmate de benzineprijs
stijgt, neemt de aandacht voor
LPG toe. Dat geldt ook voor de
Juchtverontreiniging, in welk op-
zicht LPG immers zulke belang-
rijke voordelen biedt. Een veel
gehoord bezwaar tegen LPG, nl.
de beperkingen van het distrlbu-
tienet, verliest elk jaar aan kracht
naarmate er meer LPG-stations
bij komen. Met het oog op de sa-
menwerking met Shell Verkoop-
mij NV kan men verwachten, dat
het distributienet verder wordt
uitgebreid.

METZELER- JUMBO KM-ophangrubbersjultlaatrubbers
kachel-, water-, gas- en zu urstofslangen

WESTERFLEX defrostersJangen - afzuigslangen

JOH N BULL flexibele radiateurslangen

GETEFO/GIMETALL rubbermetaalverbindingen

BARUM geribd rubber en busloper 6 mm

Handelsonderneming RU BBER I M PORT "AMSTERDAM" N.V.
Compressorstraat 13 AMSTERDAM-N Telefoon 275833
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