Europafllter erbiuder en metod att

eliminera

i hydraulsystem

orsakadeav oxidationsprodukter fån
Analyserar man innehållet av föroreningar
i en hydraulolja efter en viss tids drift i en anläggning, kan man finna att mängden små partiklar mindre än 5 IJm kan vara
mycket stor. Studier har visat på att mer än 70 viktsprocent av partiklarna kan vara mindre än IlJm. Orsaken till detta är att dessa små partiklar inte avskiljs av
de filter som är vanliga i olika hydraulsystem.
Partiklarna mindre än lJ1m kan delasupp i rvå typer
. Hårda partiklar, som kan vara resultat av slitage i glidytor eller
ute ifrån kommande föroreningar.
Oxidationsprodukter från hydrauloljan.
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OXIDATIONSPRODUKTER KAN SÄTTA VENTILER UR
FUNKTION
Båda dessatyper av föroreningar påverkar negativt livslängd och
speciellt oxidationsprodukterna tillförlitligheten hos en anläggning.
Detta beror på att oJÖdationsprodukternahar en benägenhetatt
sättasig på metaUytor t.ex. på ventilslidor och bilda en kladdig
hartsbeläggning.Speciellt sker denna processnär ett systemstängs
av och oljan kallnar. Slitagepartiklar fastnar i beläggningenoch
man ax en sandpappersliknandeyta, som kan innebära att ventiler
ax stor hystereseller hänger sig helt med driftstörningar eller driftstopp som följd.
Oxidationsprodukterna verkar ocksåsom en katalysatorför oxidationsprocessen.
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LOKALT KAN TRYCKMEDIET UTSÄTTAS FÖR MYCKET
HÖGA TEMEPERATURER
I vilken utsträckning oljan oxideraseller som man säger,åldras,beror på vilken temperatur den utsätts för. Vid temperaturer lägre än
60°C är oxidationen för en normal hydraulolja försumbar. Även
om oljetemperaturen i tanken kan vara låg kan den däremot lokalt
i komponenter vara mycket hög. I sambandmed snabb inlösning
av luft kan så kallade dieseltändningarge upphov till mycket höga
lokala temperaturer. Urladdning av statiskt elektricitet kan ha samma effekt.
Detta innebäratt problem med oxidation av hydrauloljakan förekomma ocksåi systemmed en arbetstemperaruri området40 - 60°c.
I system,där man har problem beroendepå att oljan oxiderar
finns alltså mycket att vinna på att få bort oxidationsprodukterna
innan de ger upphov till de skadliga effekter som nämnts tidigare.

Tryck- och returfiltermedf375 ~ 3 klararinte att ta bort dessa.
En metod som använtsär elektrostatisk rening. Mest känt inom
detta område är det japanskaföretaget Kleentech Industrial Co
som länge marknadsfört sådanarenare. En annan metod baserar
sig på specielladjupfilter.
SPECIELL TYP AV FILTERINSATS DE UNIKA MED
EUROPAFIL TER
I mitten
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Ett cellulosamaterial

med en speciell teknik runt en plast-
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Europafilter
l och oljetypen Mobilgear 626 med
med 10 J.1moch 6 J.1mtryckfilter.
monteradesvar utan cirkulationspump.
olja från trycksidan via en tryckreduce-
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hartsbeläggningar
i ventilerna.

var tveksammen beslöt att prova och det funkade,säger
Carlbergh, anläggningskonstruktör med speciellt ansvar
- ~

hydraulutrustningar
på StoraEnsoi Hyltebruk.Problemetmed

hartsbildning försvann.
Att man i denna anläggning fick problem med oxidation trots
normal drifttemperatur på oljan kan bero på att oljan inne i kalandern utsätts för höga temperaturer. Att en filterkrets med sålite
flöde som 1,71/min klarar att rena ett systempå 10 500 liter från
oxidationspartiklar och sedanhålla systemettillräckligt fritt från sådana måstebetyda att nybildandet av oxidationsprodukter är lågt.
Den installeradekretsen har tre parallellkopplade insatser.Det
har inte varit något problem med kort tid till insatsbyte. - Det är
över ett år sedanvi bytte patroner, berättar Gerhard.
Bertil Andersson

presentativ för den som ör i tanken ljust före inmonteringen av Europafiltren. 2002-10-14 (övre bild) och efter att de har varit i drift fram till
2003-01-10.Att mängden oxidationspartiklar minskat radikalt syns klart
när man jämför de båda proven.
Föror"ningsnivån
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