Kontrol af
autoviltrksteder....

den. Dette foregAr ofte i et t<et
sanlarbejde moo myndigheder,
bilimporterer, vierkstOOsorganis..ltioner OS enkelt virksomhe.
der.

Automobilteknik

Automobilteknik er en sektion i
Teknologisk Instituts Energidivision. Sektionen er en vresentlig del af energidivisionens indsatsomr"de: "Energianvendelse
i transport". som har f"lgende
overordnede karakteristika:

Arbejdsomr;\der
• Brrendstoffer og Snloremidler
• Motorer og efterbehandlingsudstyr
• Transportmidler
• Vrerksteder

Markedssegmenter
• Automobilimport0rer. -forhandlere og -\'ierksteder
• Udstyrsprodueenter og -Ieverandorer
• Produeenler og import0rer af
motorer

• Produccnter og importorer af
milj0udstyr
• Bus- og nyselskaber
• Jernbaner
• Transportvirksomht.'der
• Offentlige myndighOOer
Sektionen har ca. 25 specialister
indenfor automobilomrMet og
rAder desuden over et omfatlende leknisk udstyr til kontrol,
provning og kalibrering - herunder 20 mobile laboralorier
fordell over hele Danmark moo
DANAK akkredilering.

Giver luft i smgreolien problemer?
Har tilstedeviltrelse af tilfert luft i smoreolien en skadelig
phirlening af lejer og komponenter? 09 lean luftindholdet
reduceres i specielt hejvisleositets olier til gearleasser i bl.a.
vindm.Uerl

At.

Jens P. H. Thomsen,
servicedlef.
Ocean Team
Scandinavia AlS

TIl grund for fremkomslen af
n<ervrerende losningsforslag
(brugsmodelregistreret opfindelse) ligger der en problemerkendelse. som har givet Ocean
Team Scandinavia A/S et
grundlag for at fremkomme
med et nyt anlreg samt en ny
metodc. som cfter vores overbevisning kan redueere nogle af
de kendte problemer i bl.a.
vindm011egear.
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Fill· 1

Problemerlcendelse:
1. Snavset olie (Metal partikler)
2. Snavset olie (Oxidation udf<eldning som s<etter sig pi'l
indvendig gear og kalev<egge)
3. Stresset olie (TIlf0rt luft i
olien)
4. For hoj olie temperatur

_
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5. For hoit tryktab gennem oliekoler/\'eksler
6. For hojt tryktab gennem filter
Vf.-.od koldstart

Problem beskrivelse:
1. Hver bev~elig del i komponenterne afgiver slidmaterialer.
Delte er afhamgigl af tryk,
v<£'ski'haslighed og tilforl
snavs. For eksempel genererer
tandhjul, pumper og slanger aIle snavs. FA metal partikler genererer flere og slorre metal
pilTti kler, som igcn 0deli.'Cgger
Icjer OS tandhjlll med sm~ toleraneer. (Spiral processen)
2. Temperalurstigning i olien
nOOs..~tter viskositeten og den
deraf forringede smOTeevne foroger varmeudviklingen, med
en oget risiko for oxidation og
overophedning til folge. Oxidation udf~ldning sa:'tler sig indvendigt pA gear og oljekolers
va.>ggc. TIlslOOeva>relsen af dis-se smA partikler reducerer langsom ydelsen. Disse partiklcr
ager Arsagen til slitage 08 nOOslidnings hastighOOen bestemmes primrert af partikeHndholdet under 25 my.
3. Olien, der kommer~tilbagc til
lanken (gearet) skal have mulighed for at "hvile" fer pumpen
alter suger olien gennem filter/k0Ie-systemet. idel lllftbobIerne skal have mulighed for at
udskilles af olien. KompressibiIileten stiger va>setltligt ved tilstedev<erelsen af luftbobler,
dvs. at systemet bliver stresset

og resulterer i at driftsikkerheden og lewtiden redueeres
v<esentligt, bMe for olien og systemets komponenter. TIlsiOOev.erelscn af luft i alien giver \cavitations problemer mcd temperatursligning til folge. Eksempeh'is giver et tryk pll ca. 70
bar en fort<etningstemperatur
pc\ ca. 710 gr.c. Temperalurstig·
ningen er herved lokal.
Med andre orel am'cndes olietankcn/gearet ikke kun til opbevaring af syslemolie, men de
am'endes ogsc\ til varmeafgivelse, luft- & smudSlldskillclse
samt til beroligelse af olien. CenNelt skal det tilslr;£bes allave
bcholderen Sl0rst mlllig, Iworved den Sl0rste effektivitct opnAs mht. ovenstllende. Af omkoslningsgrunde er detle dog
ikke altid muligt. For station<ere anl<eg grelder del, at beholdersterrelsen mindst skal
v;:etC 3 til 5 gange pumpens volumenstrem i liter pro minut.
For hojviskosilets olie er laLiet
normalt storre, pga. den d1\rligere evne til at udskille luft og
smuds.
4. Luftindholdet i gearolicn reduccrer oliekolerens effekl, da
luftens tilstedevrerelse kan
fremstA sam vrerende isolerende pA olien og derved ages risikoen for at olielemperaturen
bliver for hoi. Nar olic temperaturen cr for hoi, forsoger man at
oge gennemstt0mnings hastigheden pA alien, (evl. vcd at skifte til st0rre oliepumpe) hvorved
olien stresses ydcrligere. 5..'\mtidig meel at olien stresses gennem det st0rre flow i filter/ kole
systemet, stiger tryklabet gennem filteret og kolcren og nAr
trykket stiger, ages ogsA korn-

pressibiliteten med ovenstaende probJemer Ii I felge.
5. Tryklabet genncm oliekole-

renl -veksleren oges mh oxidations rester aflcjres pa indvendig kole/vcksler overflade,
samt mh storre partikler kiler
sig f<lsl i det trette trMnel som
k01eren I vekslercn er opbygget
med. Dette vii resultere i vresentBg nedS<lt koleeffekl.
6. N, r oliell cr kold er viskosite-

len s.:\ meget hojere end ved arbejdstemperatur, al et vresentligt differenstryk opstar og bypass ventilen abner i filterhuset,
hvorved evt. snavs og oxidations rester bypasses filterelementet og forsretter til 0liek0lercn/veksleren og ovensh\ende
problemer gcntages.

Alt Ialt er ovenstlende
problemstilllng af sammen·
hiEngende karakter, hvor
ollens luftindhold (stresset
forhold) er en valsentJlg luag
til samtllge problemer.
Dette vII slge. at reduceres
ollens stress symptomer
reduceres ogsl ovenstAende
problemer.
Lesningsforslag:
Det er forma Jet m,,-d. den foreliggende losning (opfindelse) at
ti1vejebringe et anlreg s.:1mt en
fremgangsmade, sam gor del
muJigl al afhj<elpe problem erne
med de kendle systemer ved al
reducere den stressbelastning,
som optr~der i olien.
Dette opnas med et anlocg,
som er s<crproeget ved, at det
omfatter en separationsenhed,
der er tilvejebragt i form af en
ekslra beholder, som onvcndes
til del vis v<lrmcafgivclse, luftog smudslldskillelse, samt til
beroligelse af olien. Den er udformet med stromningskanaler,
(Iabyrinl) hvor igcnnem den la·
minare oliestrom pClsscrer pcrforerede pinder med forskellige
Iysnings diameter. Derved bliver alien bremset og adskilt
hvorved luft moJekylernc udski lies af alien og samlcs tilluftbobler. Luftboblerne bcvreger
sig frit op i tappen af separatoren, hvor den efterf01gende bliVN udskilt rra separatoren.
Endvidere er perforerede plClder lagl over bunden i hver
stfliJmningskanal, saledes at
smllds vii aflejres under de perforerede bundplader. Pa grund
af de laminare stmmninger,

sam optr.reder i stmmningskanalcrne over bundpladerne, vii
smudset ikke hvirvles op og
medrives gennem systemet. Saledes kan separationsenheden
virke til at ~erne en v.:esenllig
m.-engde af smudseluden detle
giver anledning til trykforogelse i systemet.
Den storsle effekt af separatoren opnas umiddelb<lft ved al
installere denne i filter Ikole
kredslobel pa georoliesystemet,
da man pA dette kredslob har
den storste gennemstromningshastighed af olien og dcrvcd
ogsa den storste m.-engde af fri
luft i alien.
.
Hvis separaloren installeres
for inline filtret og aliekoleren,
vii aliens luftindhold v<ere V<esentlig repuceret, hvorved der
opnas en bedre koling af olien
og det traditionelle inline filter
blive mindre belastcl, da dcnne
nu kun skal filtrere den restm.:engde af smuds, sam ikke £or
blevet udskilt i sep<lfatoren og
derved opnM filtcrct lrengere
levelid pa clementet, se fig. 1.

Konklusion:
Ved anvendelse af separations
anlocgget, opnas f01gende fordele:
En ekstra beholder med en
volume pa ca. 1OOltr. (separatoren), se fig. 2, sam anvendes til
del vis varmeafgivclsc, luft- &
smlldsudskillelse, smllt til beroIigelse af gearolien, er designet
saledcs at tryktabet i filter Ikote
systemet bliver mindre hvorved kompressibiliteten og kavitationen og dermed ogsa temperaturen, bJiver lilsvarende re·
d uceret. I leorien betyder delte
al gennemstromnings hastigheden gennem filter Ik0le systemet kan reduceres og som igen
reduccrer stress symptomerne i

olien og "problem spiralen" er
brudt.
Endelig anbcfales en konlinuerligt off-line filtrering, som
sikrer en mere jrevn temperatur
af olien, bade nar systemet er i
drift og ogs.; mh det er ude af
drift, hvorved aliens viskositel
bliver mere stabil, og bypass af
filterelementet undgas under
opstarl af systemet. At alien cr
filtrcrct ved tryksmmingen under opstart er specielt en meget
en star forde!. Ved al opretholde en stabil tcmperatur ogsa
ved stilstand, reduceres eller
helt undgas kondens i systcmel, samt der opnas en optimal
filtrering af system olicn.
Ovenstaende luftseparations
anlreg kan bygges sammen
med in-line filter, off-line filter
og evl. 0liek0ler, sl'lledes at der
opnas el integrerel oliekonditionerings anlceg over en samlet
spildbakke.

Kilder:
• Hydralllik Siabi,
Teknisk Forlag.
• Influence og
Dispersed Air
on Ihe tribologicat behavior
og gear oils, by
Dr. Wilfried
1. Bartz, Technical
AC<ldemy
Esslingen,
Ostfildern,
Germany.

Ocean Team Scandinavia A1S's
firmaprofil:
Ocean Team Scandinavia A/S er el datter sclskab af O&J Holding A/5 i Esbjerg. Ocean Team Scandinavia A/S er en uafhrengig virksom·
hed, cler har spL"CialiBeret sig i "total renheds
pakkelesninger" genncm udvikling, fabrikati011, salg og udlcjning af stort sct aile slags
smereolie- og proces rensningsanlreg samt
ydcr service indenfor hydraulik -, olie & gasudvinding -, vindm01le ., industri-, samt konstruktion og rerarbejds·virksomheder, world
wide.
Vi er resultatsorienteret og yder en forste
klasses service ved hj<e.lp af vort lille team <If
medarbejder, der fokuserer pa den enkeite
klmdes behov. Vi har forskelligartet udstyr og
reSSOllfcer beregnct til specifikke form51 for at
minimere vore kunders omkostninger.
Vi er leveringsdygtige i seminarer, r~dgiv.
ning, service samt en lang rcekke olie flushing
units, off-line filter units, purifier, partikkclanalyseS<.~t og kemikaJie units, der kan servicere
aile ovennrevnte anvendelsesomr der og sam
aile ~ener et og samme formAl at kunne levere
metodcr og aolreg, som kan opfylde komponentleveranderens stadig stigende krav til ren·
hedsgraden i hydrauJik- og smoreolie systemer.
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