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Filtriranje
hidravličnega olja

Danes si težko predstavljamo
gradbeni ali kakšen drug delovni
stroj brez hidravličnih naprav.
Skoraj na vsakem stroju se
srečujemo z določenimi
hidravličnimi sistemi, ki so se
skozi desetletja izpopolnjevali
ter dosegali današnjo
učinkovitost in zanesljivost v
delovanju.

Besedilo: Viktor Jejčič
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Zanesljivost delovanja hidravličnega sistema gradbenega ali drugega
delovnega stroja je odvisna od čistosti hidravličnega olja. Nečistoče pridejo v hidravlični sistem stroja lahko
že med polnjenjem hidravličnega sistema s hidravličnim oljem ter med samim delovanjem stroja. Vstop nečistoč je mogoč na več različnih mestih
hidravličnega sistema stroja. Nečistoče prihajajo skozi vstopna mesta
rezervoarja za hidravlično olje ter oddušnik, nastajajo pa tudi v hidravlični
črpalki, ventilih, hidravličnih valjih,
hidromotorjih, filtrirnih elementih itn.
Največja nevarnost za vnos nečistoče
je prva polnitev olja in kasnejša dopolnjevanja, ker ne moremo nikoli v
popolnosti preprečiti, da z oljem ne
pride tudi nekaj nečistoče v hidravlični sistem. Za odstranjevanje nečistoče iz hidravličnega sistema so namenjene različne izvedbe oljnih filtrov.
Večji, trdni delci nečistoč lahko poškodujejo črpalko in druge elemente
hidravličnega sistema stroja.

Delovanje filtrov
Na začetku sesalne cevi iz oljne
črpalke je postavljen filter, ki zadrži
samo večje delce (filter za odstranjevanje finih delcev bi imel prevelik upor
za črpalko). V povratni cevi pa je nameščen filter, ki odstrani bolj fine delce nečistoče. Ta filter mora biti opremljen z obvodnim ventilom, da ne pride do njegove poškodbe v primeru zamašitve z nečistočo. Kot zanimivost
naj omenimo, da se olje lahko kontaminira tudi iz filtrirnih elementov (v
tem primeru se lahko odlomijo majhni
delci filtrirnega elementa in zaidejo v
olje). Poleg tega se v olju lahko pojavijo tudi delci tesnil s hidravličnih valjev,
voda, zrak ipd. Voda in zrak povzročita
reakcijo z oljem. Največ težav povzroča zrak, ki prinaša umazanijo in vlago
v sistem. Še posebej je to nevarno, ko
je hidravlični sistem odprt pri izvajanju
popravil na sistemu.
Površinski filtri delujejo tako, da nečistoče ustavijo na sami površini filtrirnega elementa na odprtinah, ki so

manjše od velikosti delcev, ki jih filter
izloča. Postopoma se odprtine na filtru napolnijo z nečistočami in filter
preneha opravljati svojo funkcijo filtriranja; v takem primeru ga je potrebno
zamenjati. Površinski filtri so lahko
narejeni iz fine žične mrežice, kovinskih ali papirnih diskov, papirja, ki je
zvit v obliko harmonike itn. Globinski
filtri, kot že samo ime pove, opravljajo
svojo funkcijo tako, da delce ustavljajo po celotni globini filtrirnega elementa. Delec nečistoče se lahko ustavi na vsakem delu filtra in ne samo na
sami površini, kot pri površinskih filtrih. Nekateri filtrirni vložki so celo
premazani s kemičnimi sredstvi, ki
bolj privlačijo delce nečistoč nanje.
Kakovost filtriranja označujemo v
mikrometrih (µm), pogovorno pa se
dostikrat uporablja samo beseda mikron. Najmanjši delci, ki jih še vidimo s
prostim očesom, so velikosti 40 µm,
povprečni premer človeškega lasu pa

je npr. 70 µm. Filtri, narejeni iz steklenih vlaken, lahko filtrirajo globinsko
delce velikosti npr. 4-20 µm, papirno-poliestrska izvedba filtra 10-25 µm in
kovinska izvedba (mrežica iz nerjavečega jekla), npr. 25, 40 ali 80 µm. Kovinska izvedba filtrirne mrežice ima visoko odpornost, lahko se tudi delno
čisti in ni občutljiva na različne hidravlične fluide. Filtri iz prej omenjenih
materialov lahko filtrirajo tudi druge
velikosti delcev nečistoč v olju, kar je
odvisno tudi od proizvajalca filtra in
kakovosti uporabljenega materiala.
Umazanija ustvarja oblogo na filtru
in zmanjšuje odprtine, skozi katere se
pretaka olje na filtrirnem elementu.
Nabrani delci umazanije povzročajo,
da tlak v hidravličnem sistemu začne
naraščati zelo hitro ob koncu efektivne življenjske dobe filtra. Zato je najbolje, da se striktno držimo intervalov
zamenjave filtrov, ki so predpisani v
navodilih za vzdrževanje hidravlične-

ga stroja. Varnostni ventil pretočnega
filtra preprečuje naraščanje hidravličnega tlaka, da ne pride do
poškodbe hidravličnega sistema. V normalnih pogojih,
ko je tlak v sistemu normalen, je varnostni ventil zaprt
in olje teče skozi filter. Ko bo
filter nabral zadosti umazanije, bo njena plast začela
zavirati pretok olja. Tlak
bo narasel in varnostni
ventil se bo odprl. Ko je
odprt, gre neprefiltrirano
olje skozi mrežico za grobo filtriranje. Filtrirna
mrežica ima na vstopu v črpalko večje odprtine v primerjavi s samim filtrom. Umazanija lahko gre noter in teče
skozi celoten sistem. Na zgornjem
delu filtra se nahaja indikator, ki kaže,
kdaj mora biti filter zamenjan. Indikator je lahko povezan s stikalom in lučko ali vzvodom in diskom, ki spremeni
barvo ter tako opozori na zamašitev.
Kdaj se začne kontaminacija
hidravličnega olja?
Kontaminiranje hidravličnega olja
se začne precej zgodaj. Sami proizvajalci olj med njihovo proizvodnjo oz.
pri aditiviranju z različnimi dodatki
skrbijo za dokaj čisto okolje za olje.
Toda med različnim pretakanjem skozi številne različne cevi in pipe se začne tudi kontaminacija olja. Ta kontaminacija se nadaljuje tudi v različnih
posodah, npr. v kovinskih posodah se
začne tudi proces korozije zaradi prisotnosti vode. Iz ozračja lahko zaidejo v olje tudi kovinski, silikatni delci
ali delci iz umetnega materiala. Tudi
novi hidravlični sistemi na strojih so
vir delcev različnega izvora, ki zaidejo vanje med samim postopkom proizvodnje, čeprav se proizvajalci trudi-

o naročilu!

Izdelava filtrov p
Prodaja filtrov Donaldson in Fleetguard, ki sta prisotna v
PRVI VGRADNJI pri številnih proizvajalcih, kot so
Caterpillar, Hitachi, Liebherr, Fiat-Kobelco, JCB, Volvo,
Bobcat, New Holland, Komatsu in drugi.

Prima Filtertehnika – specialisti za filtre!

Prima Filtertehnika d.o.o.
Sora 42a
1215 Medvode
Tel: 01/3619260
E: info@prima-filtertehnika.si
www.prima-filtertehnika.si
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pripeljejo do resnih okvar hidravličnega sistema gradbenega ali drugega delovnega stroja.

jo vzdrževati čim boljšo čistočo med
samo proizvodnjo. Tako se v hidravličnih sistemih najde marsikaj, kar v
njih ne bi smelo biti.
Največja nevarnost za hidravlični
sistem pa so delci nečistoč, ki jih hidravlični sistem sam proizvaja med
svojim delovanjem. V tem primeru
nastajajo izredno nevarni delci, ki
lahko povzročijo veliko škodo v različnih delih hidravličnega sistema
stroja. V primeru, da je olje pravilno
očiščeno, bodo v hidravličnem sistemu stroja nastajale zelo majhne količine delcev. V nasprotnem primeru,
ko olje ni pravilno očiščeno, pa bodo
delci, ki nastajajo npr. med delovanjem hidravlične črpalke, povzročali
vse večje količine novih delcev, ki
bodo na koncu povzročili resne poškodbe na različnih komponentah hidravličnega sistema. Zavedati se
moramo, da je najboljši recept za
dolgo življenjsko dobo hidravličnega
sistema gradbenega ali drugega delovnega stroja pravilno vzdrževanje
čistoče olja ter da bi že sami pred prvim polnjenjem hidravličnega sistema stroja morali opraviti njegovo čiščenje s svežim oljem. Poleg tega
moramo uporabljati filtre za hidravlične sisteme od uveljavljenih proizvajalcev, ki pa so žal dražji, a kakovostnejši in zato zanesljivo opravljajo svojo funkcijo. Zelo hitro se lahko
zgodi, da nizkocenovni filtri lahko

Uporabljajmo kakovostne
filtre
Zelo slabo uslugo bo uporabnik naredil za hidravlični sistem ali kombinirano transmisijo in hidravlični sistem
gradbenega ali delovnega stroja v primeru uporabe nizkocenovnih ali slabih filtrov za olje. Filter mora opraviti
svojo osnovno funkcijo, tj. odstranitev
škodljivih delcev in umazanije iz oljnega sistema. Originalni filtri in nizkocenovni filtri različnih proizvajalcev so
na prvi pogled precej enaki. Če pa bi
pogledali v notranjost filtrirnega elementa, bi ugotovili, da med njima obstajajo velike razlike v na prvi pogled
malo pomembnih detajlih. Med slabim
in dobrim filtrom je velika razlika v
konstrukciji in kvaliteti uporabljenih
materialov. Ohišja vrhunskih filtrov so
narejena iz kakovostnega kovinskega
materiala ter v nekaterih primerih iz
nerjavečega jekla. Središčni del —
cev, kjer prihaja olje pod tlakom v filter, je narejen iz kakovostnega kovinskega materiala, ki je narejen precej
močno, da lahko prenese tlak olja. Na
robu ima filter zaščitni del, ki preprečuje umazaniji možnost, da vstopi v
oljni sistem. Tesnilo filtra je narejeno iz
umetnega materiala, ki zagotavlja
odlično tesnjenje ter je odporno na
olje. Filtrirni vložek mora biti narejen iz
odličnega materiala, če želimo, da bo
pravilno opravljal svojo funkcijo. Samo
s takim materialom je zagotovljeno
99-odstotno in celo višje filtriranje
olja. Pri zamenjavi filtrov je potrebno
paziti, da je mesto pritrditve filtra očiščeno, tako da pri odvijanju filtra preprečimo uhajanje umazanije v hidravlični sistem. Enako je potrebno tudi
filter očistiti pred montažo na mesto
pritrditve.

Pretočni filter
Pretočni filter je običajno vgrajen na sesalnem vodu oljne črpalke ali v rezervoarju za olje. Pretočni filter mora biti dovolj grob, da omogoči pretok celotne količine olja, ki gre skozenj. V pretočnem filtru je poleg filtrirnega elementa (vložka)
vgrajen obtočni ventil, ki se odpre, če je padec tlaka po prehodu skozi filter večji
od predvidene vrednosti. Včasih je ventil vgrajen v sam filter. Ventil se odpre, ko
se filter zamaši. Še vedno je boljša rešitev, da hidravlični sistem dobiva umazano
olje, kot da pride do »zaribanja« hidravličnih komponent v sistemu. Moramo pa
biti pozorni na to, da ta filter ponuja omejeno zaščito hidravličnega sistema, če
redno ne zamenjujemo filtrirnih elementov (pride do poškodb hidravličnih komponent, ker bo vanje pritekalo neprečiščeno olje).
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Vzdrževanje hidravličnega
sistema stroja
Za pravilno delovanje hidravličnega
sistema je potrebno njegovo redno
vzdrževanje. Potrebno je redno zamenjevati hidravlično olje po predpisih
proizvajalca stroja. Uporabnik mora
spremljati stanje hidravličnega sistema in se prepričati, da ni mest, kjer
prihaja do uhajanja olja iz sistema.
Redno mora menjavati oz. čistiti hidravlične filtre v intervalih, ki jih je
predpisal proizvajalec stroja. Pri zamenjavi oljnih filtrov in hidravličnega
olja je možna tudi druga strategija, a
o tem več v kakšni od naslednjih številk revije Stroji. Poškodovana tesnila
hidravličnih komponent pa je potrebno zamenjati takoj, ko smo ugotovili,
da prihaja do prepuščanja olja. Pred
zamenjavo filtra se mora očisti mesto, kjer je filter privit, ter tudi samo
ohišje filtra. S tem bomo preprečili
uhajanje umazanije v hidravlični sistem. Stari filter odstranimo (na ekološki način) oz. ga očistimo, če ima kovinski vložek. Filtre z vložkom iz papirja, bombaža, volne … pa moramo
obvezno zamenjati, ko so svojo funkcijo opravili. V primeru poškodbe filtrirnega elementa se moramo zavedati, da ta ne bo več opravljal pravilno
svoje funkcije in naše delo zamenjave
je bilo potemtakem zaman opravljeno. Zato poleg čistoče pri menjavi oljnih filtrov skrbimo tudi za to, da jih ne
poškodujemo.
Obvodni filter (by-pass)
Obvodni filter je navadno vgrajen
na tlačnem vodu iz oljne črpalke. Skozi obvodni filter (by-pass) gre samo
del celotne količine olja (5-10 odstotkov olja), ki ga dovaja črpalka. Zamašen obvodni filter ne more preprečiti
dotoka olja. V tem primeru neprečiščeno olje prihaja v hidravlični sistem, s tem so preprečene hujše poškodbe komponent hidravličnega sistema. Obvodni filter zato nima v sebi
vgrajenega varnostnega ventila, kot
pretočni filter. Kakovost filtriranja je
izboljšana tako, da se olje počasneje,
toda temeljiteje očisti. V eni uri delovanja gre celotna oljna polnitev večkrat skozi filter. Vložek filtra je narejen iz zvezdasto nagubanega filtrirnega papirja ali drugega filtrirnega materiala, kar omogoča veliko površino
filtriranja. Lahko se filtrirajo delčki iz
olja, ki so manjši kot 1 µm.
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