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å Stora Enso i
Hyltebruk har man

haftproblemmed
driftstörningar i hydraulsystemettill en softkalander. Orsaken till störningarnavar hartsbeläggningar i cartridgeventiler. Hösten 2002 beslöt
man sig för att sätta in en cirkulationsenhet från Europafilter för att se om den
kunde göra någon nytta.
Total oljevolym var 10 500 l och oljetypen Mobilgear 626 med viskositet 68 eSt
vid 40°c. Anläggningen är försedd med 10
\lm och 6 Jlffi tryckfilter.
Cirkulationskretsen som monterades var
utan cirkulationspump. I stället försörjdes
den med olja från trycksidan via en tryckreduceringsventil. Flödet är endast 1,7
l/min och frågan var nu om en krets med
så lite flöde kunde klara av att få bort de
oxidationsprodukter
som orsakade hartsbeläggningar i ventilerna.
- Jag var tveksam men beslöt att prova
och det fungerade,
säger Gerhard
Carlbergh, anläggningskonstruktör
med
speciellt ansvar för hydraulutrustningar på
Stora Enso Hylte. Problemet med 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 så lite flöde som 1,7
l/min klarar att rena ett system på 10 500
liter från oxidationspartiklar
och sedan
hålla systemet tillräckligt fritt från sådana

Tryckt på GalerieOne från M-real

Stora Ensoi Hyltebrukdrabbadesav driftstörningari hydraulsystemet
till en softkalander.
Orsakenvar hartsbeläggningar
i cartridgeventiler,
som löstes med hjälpav teknikframtagenav
Europafilter,vinnareav StoraProduktivitetspriset
2004.
måste betyda att nybildandet av oxidationsprodukter är lågt.
Den installeradekretsenhar tre parallellkopplade insatser.Det har inte varit något
problem med kort tid till insatsbyte.
- Det är över ett år sedanvi bytte patroner, berättar Gerhard.
Speciell typ av filterinsats
I mitten på 1980-ralet6ckAegir Björnsson
ett patent på ett speciellt utförande av 61terinsats.
Ett cellulosamateriallindas med en spe-

ciell teknik runt en plasthylsaoch pressas
sedani en yttre plasthylsa.Enheten bildar
ett djupfilter, där vätskan strömmar axiellt
i kanaler lika långa som insatsen.Fördelen
med detta är att man rar ett djupfilter, där
partiklar fastnar utmed strömningsvägen
trots att de är betydligt mindre an spalthöjden. Man kan kalla det en kapillärprincip. Resultatetblir, enligt Aegir Björnsson,
en filterinsats som avskiljer partiklar ned
till storlekar på 0,1pm, med mycket hög
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