
HYDRAULIK

Flushing af oliesystemer under drift
En patenteret pulsationsmetode til at rense hydraulik· 09 smoreoliesystemer

uden stop af produklionen.

Hydrau/ikdiBgram for det palenlBnsogle system til pulsalionsrensning af feks.
hydrauJikaplreg under drift. Pos. 1. Loop-filter Pos. 2. Provetagnings ventil Pos. 3.
AutomatJk ventil Pos. 4. Akkumulator-unit med nitrogen back·up Pos. 5, Ekstra
power-unit Pos. 6. Off-line fiJtewnit Pos. 7. PrimaJrt system Pas. 8, Sokundrert
system.
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Et helt rent system, en 0get drift
sikkerhed samt en reduktion af
drifts- 09 vedligehoJdsomkostnin
geme dvs. uden produktionstab
eT form~let med deone nye metode.
Den bestAr i at kunoe [oretage tur
bulent oil-flushing ved hjeelp af put
sationer i et hydraulik- eller srn0re
oIiesystem under drift - for dermed
at kunoe feose systemet for gene
rerede partikler uden at stoppe pro
duktionen.

Ulempeme ved
den gammelkendte metoda
Der kendes fremgangsmMer og
systemer til indvendig ransoing af
mrsystemer til flydende medier.
Rensning kan finde sted pA mange
mader. En mAde aT at udsmtte va:;
sken for pulsationer, sflledes at der
opstAr en kraftig turbulent str0m
ning i f0rsystemet. Dette medfmer,
at urenheder, der har frestnet sig
langs indersiden af mrsystemet,
bUyer revet 10s og skyllet bort af
vcesken i r0rsystemet. Voosken skal
eherf01gende filtreres for urenhe
derne. Kendte m~der anvender an
lreg, der successivt bliver koblet til
forskellige steder i wrsystemet, sA
ledes at hele rersystemet eftethAn
den bliver renset. Det medforer, at
voosken i de dele af rorsystemet,
der bliver renset, ikke kan indg~ i
andre tekniske processer udover
rensningsprocessen. Det et natu!
ligvis en ulempe for den del af de
tekniske processer, hvor produkti
ons forllilbet er afhoongigt af konti
nuerlig drift, og hvor driftstoppet
pga. rensningen stadigvrek opfat
tes sam
vrerende en irriterende. tidskrre
vende og dyr operation. eller hvor
der kan veere tale om veesentlige
omkostninger i form af manglende
produktion i det tidsrum, hvor
rensningen finder sted eller tekni
ske uhensigtsmressigheder i 0V

rigt.

Mulighedeme mad den nye metode
I forbindelse med hovedsageligt
statiske hydraulik- og sffi0reolie

systemer - store som smA - der ind
g~r i en teknisk praces sammen
hamgende moo produktions- eller
driftsapparatet, og sam er afhren
gig af at veere i kontinuerJigt drih
uden at afbrydes af ikke-planlagte
driftstop, er det med den nye meto
de muligt at opretholde den tekni
ske proces, i det primrere system

(dvs. produktionsapparatet) samti
dig med, at det sekundcere r0rsy
stem (dvs. hydraulik- eller sm0fe
olie systemet) renses.
Driftstop pA grund af behov for
rensning af det sekundrere rorsy
stem kan altsA undgAs
Det kendetegnende ved den nye
fremgangsmAde er, at pulseringer-
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DriJr,sDusbingan
llBflgec er en
selvstllmdig
flytbar enhed,
der p~monteres
den sektion e11er
det spparst, sam
skal renS9S sltsr
d9n pstemsn
meldte metod9,
og almonteres
efterlelgend9.

ne etableres samtidlg moo. a~ vee-
sken indgAr i den tekniske proces.
og a~ anl<£gget kobles midlertidigt
pA den pAgreldende processektion.
Dvs. at det ikke er nOOvendigt at
foretage omfattende installations-'
arbejde for at gennemf0re rensnin
gen.

Hvad bestAr systamet af?
Hvad bestAr systemet af? I del hoo
stAende diagram ses de kompo
nenter, der skal monteres pAl det
ekslsterende hydrauhk system for,
al ollflushingen kan foretages. Dla
grammet er en pnnclpskitse af en
grundl<£ggende udf0relsesform for
el anl<£g. Anlcegget er i denne fore
trukne udf0relse bestemt til ind
vendig rensning af mrsystemer pA
et olieudvindingsanlreg. Metoden.
der bliver benrevnt oilflushing.
medfmer strornninger med et Rey
nolds taleR) pA over 3.000 i hydrau
likr0rsyslemet
Pas. 1 er en filterunit, sam udeluk
kende bestAr af et trykfilter. Det
kan modstA systerntrykket og har
en flow- og snavskapacitel, der
svarer til del flow man lukker igen
nem under pulsation. Filteruniten
bliver mldlerlidigt monteret mel
lem et tryk- og returmr i systemr0
rets blindgyder. dvs. man danner
en loop mellem tryk og retur bare

Driftsflushing:
En metode og at anla!g
Systemel bestAr i en fremgangsmA
de og el anloog lLi mdvendig rens
ning af r0rsystemer.
FremgangsmAden er egnet til HHsy
sterner. der omfaHer en primmr
kreds med et nuid, hvori en forste
teknisk praces far1eber, og en sa
kundrer krOOs der er 1 forbmdelse
moo den pnmalle krOOs, sAledes at
uregelmcessigheder i fluidet i den
pnmalre kreds (processen) kan kon
trolleres I flUidet i den sekundane
kreds (hydrauhk-/smmekreds1obet)
Metoden omfaltel rensmng af den
sekundoore kreds samtidig med. at
den forste ~kniske praces i den pri
m1l!re krOOs stadig fmder steel. Oet
er herved muligt at opretholde pro'
cessen i den primmre krOOs. selv om
den sekundoore krOOs renses. Det
betyder mindre tab af ressourcer.
idet den tekniske proces i den prl
mmra kreds ikke skal standses Erfa
rmgerne stammer primmrt fra olie
udvindmg og oheraffinenng, men
systemet kan anvendes i alIe andre
systemer moo primrer kreds og en
sekundmr kreds scm ovenfol be
sk!evet.
Onftsflushinganlregget er en selv
stmndlg nytbar enhed. der pAmon
teres den sekllon eller del apparat,
scm ska1 renses. og afmonteres ef
terfDlgende.

med et filter Imellem (deraf ordet
loop-filter), Samtidig monteres en
fluid flow aktlvator Pos. 3 efter rille
ret - men Sladlg 1 loopen Dennes
opgave er at kunne styre den
mamgde. der kan nA at lukkes Igen
nem loopfilteret fra tryk til retur 
uden at systemtrykket bliver for
lavl. For at man kan pulsere en ri
melig mamgde gennem loopfilteret
uden et hurligt trykfald er det nOO
vendigt at montere en rigehg star
akkumulator Pas. 4 ind pA syste
met. sAleclas al man herved har en
given oliemamgde i overskud i sy
sternel Power-uniten Pos 5 er
bygget ind pAl systemel af 00 Arsa~

ger: Oels stAr den scm back-up for
syst.empumpen, sA man undgAr
shutdown, hvis systempumpen af
en eller anden Arsag falder ud 
samt til dels al tilf0re systemet et
stmre flow sA man hurtigere kan
bygge tryk op i akkumulatoren ef
ter pulsering. Off-line filteruniten
Pas. 6 er bygget ind pA systemtan
ken, sA man herved opnAr en ren
olie i denne og derved undgAr. at
trykfiltrene pA power-uniten fun
gerer 80m pnrmere filtre og derved
ogsA undgAr at disse blokker hur
tigl op og bypasser alien forbi blle
ret og sender snavset olie ud i sy
stemet Igen.

Systamets funktion
En kort beskrivelse af hydrauliksy
sternet lyder sAledes: NAr det er
under fuld Lryk afgives et signal fra
automatikventilens pressostat til
en timer funktion, som tHlader, at
syslemel fAr en indjusteret tid lil at
kunne stabilisere sig. Efter endl tid
sender timeren et signal, der Abner
aktualOren Nu vii alien under me
gel soor hastighed R>3.000 strom
me gennem ]oopfilterel og over i
del tryklose retUf10r. NAr akkumu
lalOren er LOml vii el hurtigl uyk
fald forekomme og dette trykfald
bliver registrerel pA automatlkven
lilens pressostat, hvilket fAr aktua
toren til at lukke med 0jeblikkelig
virkning. Nu vii systernet igen be
gynde at bygge tryk op i akkumula
toren, og nAr dette er opnAet, gen
tager processen sig. AkkumulalOr
ens placering i systemet er ogsA
temmelig vigtig. Denne skal place
res sA trel ved power-uniten scm
muligt, da man her vJ1 opnA en van
dring af pulsallonen fra akkumula
toren (power-uniten) tJ.l loop-filte
ret og derved sikre sig, at man flus
her hele systemets mrlamgde.
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