Översättning från finska av artikel i tidningen
“TEKNIIKKA & TALOUS Nr 28 torsdagen den 23 augusti 2001”

Det omtvistade mirakelmineralet behandlar nu Jaguarer varsamt.
Metall
Ett naturmineral som upptäckts i Ryssland lovade på
denna sida för drygt ett år sedan besparingar på flera
miljoner mark årligen för den tunga industrin och
trafiken.
RVS-blandningen (Remontno-Vosstanovitelny Sostav,
det vill säga reparations- och underhållsförening)
jämnar ut metall-metallytor i slitna motorer och växlar
genom en kemisk reaktion och minskar friktionskoefficienten och energiförlusterna. Blandningen slipar inte
och framkallar heller ingen skyddande hinna, utan
förenar sig med ytan, som blir jämn genom diffusion.
Detta påstås hända åtminstone enligt undersökningar
som utförts på ryska universitet. Det saknas fortfarande västerländska referenser.
RVS-Tec Oy har inte upplevt något genombrott i Finland på de ett och ett halvt år som gått. Den tunga
industrin har inte visat något intresse för tanken och
det har inte gått att finna någon finansiering för
oberoende undersökningar.
Företaget har dock ett litet kassaflöde från Ryssland
och från de Baltiska staterna samt från några
verkstäder i Finland.
En sådan verkstad är Special Mechanics SM Oy,
som finns i Sockenbacka i Helsingfors. Verkstaden
är specialiserad på service av ett känt bilmärke. På
gårdsplanen står ett tiotal Jaguarer.
Ägaren till verkstaden, Kari Sumsa, stötte på RVSteknologin förra våren på bil- och verkstadsmässan
och han är positivt överraskad över fyndet. Enligt
Sumsa gäller detsamma även hans kunder.
“Vibrationerna försvann och förbrukningen
minskade”
Sumsa, som har en omfattande erfarenhet av reparationer av bilar, är själv en hängiven motorist. Av den
anledningen prövade han det ämne som han hittat
på mässan först i motorn på sin egen gamla motorcykel. “Effekten var uppenbar. Bränsleförbrukningen
sjönk med ungefär en femtedel. Dessutom försvann
vissa frekvenser av vibrationerna i motorcykeln. Tidigare kunde jag inte köra mer än 400 kilometer förrän
den ena handen var helt avdomnad. Efter behandlingen har jag inte uppnått den gränsen”, säger Sumsa
småleende.
Uppmuntrad av sina egna erfarenheter började Sumsa
erbjuda RVS-behandlingar även åt sina verkstadskunder. Jag har redan erfarenhet av tjugo-trettio
bilar.
“Jag utförde behandlingen i en bil för en kund. Jag var
sedan tvungen att behandla alla hans fem bilar”.
Sumsa poängterar att RVS hjälper uttryckligen
gamla, slitna motorer. För en ny bil minskar inte
förbrukningen.
Samma resultat skulle man också kunna uppnå med
en zirkoniumbeläggning, men för detta ingrepp måste
man dock nedmontera motorn i delar. Priset för en
sådan behandling kan lätt bli femtiotusen mark.
En RSV-behandling är avsevärt billigare. Själva ämnet
kostar några hundralappar och sedan tillkommer verkstadens timarvode.

“Jag blev intresserad av ämnet uttryckligen av
miljöskäl. Om man ännu måste leva på detta klot
i några decennier skulle det ju vara trevligt om
levnadsförhållandena är drägliga. Med denna behandling sker det en stor förändring i utsläppen från
gamla bilar”.
Där har ju den verkställande direktören Sami Rautavuori hos RVS-Tec en utomordentlig slogan: “Gör
något åt miljön, köp ....”. Rautavuori vill dock inte
saluföra sin produkt direkt till kunder.
Vi har märkt att det är bättre att behandlingen utförs
av en fackman. Vi vill inte marknadsföra vår produkt
genom TV-shoppar.
RVS-behandlingen tar ett par timmar. Motorn måste
gå en viss tid i en bestämd temperatur. Enligt Rautavuori är inte detta förenligt med förfarandet vid
standardtest, som är en anledning till att det saknas
undersökningsresultat. Trots detta vågar RVS-Tec Oy
lova en garanti för RVS-behandlingen på 100 000
körkilometer.
Rautavuori hoppas fortfarande på modiga beslut från
industrins sida. “Vi vill inte att man i Finland går miste
om dessa besparingar. Men kanske måste vi sälja
teknologin till utlandet”, hotar Rauta-vuori.
“Vi har vant oss att byta ut slitna delar”
Forskningsingenjör Jukka Posa på Metso Drives
Oy förklarar varför RVS inte intresserat finländska
företag.
“Till den västerländska filosofin hör att slitna delar
byts ut i stället för att dessa underhålls så länge som
möjligt. I stora industriprocesser är priset för nya
delar förhållandevis lågt”, konstaterar Posa. Han har
bekantat sig med RVS-teknologin för ett år sedan.
“Ingen hos oss vill gärna vara den första som prövar.
Med det funktionsansvar som vi har för omfattande
processer blir risken hög”.
Denna metallexpert avvisar dock inte teknologin och
dess funktionsduglighet.
“Ifall allt det som jag hört om RVS-teknologin
stämmer är metoden intressant. Den kan vara bra och
fungerande. Det finns å andra sidan inga västerländska
referenser”.
“I väst förhåller man sig visserligen kanske alldeles
för reserverat till rysk teknik. Forskarna i Ryssland har
traditionellt varit duktiga på metallurgiområdet. Jag
tror dock att RVS-teknologin fortfarande har en lång
väg att vandra i Finland”.
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Den ryska innovationen kan ge nytt liv åt en sliten
motor.
Kari Sumsa på Special Mechanics i Helsingfors mäter
om motorn är tillräckligt varm för RVS-behandling.
Motorljudet förbättrades inom en halv timme - även i
redaktörens öron.

