Olej a neèistoty v procesu èitìní a odmaování.
Pro proces odmaování je charakteristické, e olej a neèistoty jsou
odstranìny z výrobkù a skonèí v èisticím zaøízení. Ale jak èistit èisticí
zaøízení? Je velkou výzvou odstranit olej a neèistoty z mycí láznì, aby
se co nejvíce prodlouila její ivotnost.
Bìnì se povauje odstraòování oleje a odstraòování neèistot za dva
rùzné procesy, které se øeí separátnì, jako by byly vzájemnì
nezávislé. To ovem vùbec není správnì. Obrázky vpravo jsou toho
perfektní ukázkou. Pomocí magnetu (malý obrázek) byl sesbírán
kal ze dna velké jednotky Suparator®. Bez ohledu na fakt, e vzorek
je ze sedimentu a bez ohledu na to, e obsahem kalu jsou hlavnì
malé kovové èásteèky, není zde ménì ne 20% èistého oleje
(sklenice se vzorkem).
Jestlie díly nebo výrobky jsou pokryty olejem, olej a neèistota
se vyskytují na povrchu jako jednolitá vrstva a oèitìním
výrobkù nedojde k separaci oleje od neèistot. To znamená, e
kadá èástice v èisticím procesu je pokryta tenkým filmem
oleje. Pokud tedy neodstraníte vechny neèistoty, pak
neodstraníte ani vechen olej.

Neèistoty v procesu èitìní
Graf níe ukazuje hmotnostní podíly jednotlivých velikostních frakcí neèistot v typickém vzorku kalu,
(obr. vpravo) odstranìném zaøízením QFilter® z mycí láznì v automobilovém prùmyslu. Èervené
sloupce udávají hmotnost jednotlivých frakcí, modré sloupce pak kumulativní celkovou hmotnost
poèínaje nejvìtími èásticemi.
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
025µ

25 
32µ

32 
71µ

71 
100µ

100  >200µ
200µ

Graf ukazuje, e vechny èástice vìtí ne 71µ mají více ne 50% hmotnosti
neèistot ve vzorku. To znamená, e filtrace na 75 µ v nejlepím pøípadì odstraní
pouze 50% hmotnosti neèistot . Podle poètu èáteèek meních ne 75µ je to
snadno tisícinásobek èásteèek vìtích ne 75µ. Jinými slovy, efektivní
odstraòování neèistot zaèíná na 25 µ, lépe dokonce na 10µ nebo 5µ!
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Filtrace první.

D irty s id e

Obrázek vpravo ukazuje co se stane, pokud zkouíme
filtrovat mycí lázeò pøed odstranìním oleje. Vlevo je stav s
velmi jemným filtrem.
Neèistoty (èerné) s olejem (èervený) jsou zachyceny
filtraèní tkaninou. Pouze velmi malé èástice prochází
skrz, ádný olej neprojde. Olej je absorbován vrstvou
neèistot na filtraèní tkaninì a zpùsobuje její rychlé rychlé
ucpání. Výsledkem je extrémní spotøeba fitraèní tkaniny
a v praxi to pak dopadá tak, e je nahrazena jinou ,
hrubí, pøes kterou projde více neèistot.
To je pak situace na obrázku vpravo. Olej není zachycen
ve filtraèním koláèi, ale mùe procházet skrz nìj
spoleènì s velkým mnostvím jemných neèistot. Tím se
do mycí láznì dostává stále více nejjemnìjích neèistot
pokrytých olejem a velmi mnoho jemných olejových
kapek. Odstraòování oleje z takového média je velmi
obtíné a nikdy nemùe být efektivní. Nìkteré zaolejované
èásteèky se mohou usadit u dna (viz. obrázek na pøedchozí
stránce), nìkteré zùstávají suspendovány. To co pak plave
na povrchu zpravidla vytváøí lepkavou, tìzkou olejovou
vrstvu, kterou je tìké odstranit.
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Pro efektivní separaci oleje je nezbytné, aby kapky
oleje v èitìném roztoku nebyly pøíli malé. Graf
vlevo ukazuje poadovaný èas zádre, v závislosti
na velikosti kapky, pro oddìlení kapky oleje.
Graf ukazuje, e kapka oleje o velikosti 100µ
potøebuje 0,5 hodiny k separaci (v 1m vysokém
separátoru). Pokud je velikost kapky pouze 70µ,
potom èas zádre je 1 hodina a pro 50µ to trvá
témìø 2 hodiny ne se kapka oleje dostane k
povrchu a je separována.
Aby se olej úèinnì oddìloval, kapky oleje by mìly
být vìtí ne 100µ. Pokud ale nejprve projdou
filtrem nejsou pouze mení ne 100µ, ale vìtina
oleje bude ve formì velmi jemného filmu na povrchu
velkého mnoství velmi jemných èástic neèistot,
které proly filtraèní tkaninou.

Efektivní øízení neèistot
Pro efektivní odstranìní neèistot z mycích lázní ve fázi odmaování je nezbytné odstranit nejdøíve
nejvìtí moné mnoství oleje a potom lázeò filtrovat pøes velmi jemný filtr, aby se odstranila vìtina
vech jemných èástic.To znamená, e velmi mnoho neèistot jde do separace oleje a separátor oleje na to
musí být uzpùsoben. Ploché dno, dìlicí a vyztuovací pøepáky a jiné vnitøní konstrukce znamenají
problémy. Neèistoty se budou kumulovat vude a jejich odstranìní bude obtíné nebo nemoné. Vechny
jednotky Suparator® jsou uzpùsobeny pro dobré odstraòování neèistot, ale série 88 si s nimi umí poradit
perfektnì. Její hlavní nádr (viz. schéma na následující stranì) je navrena pro optimální gravitaèní separaci
neèistot i oleje. Olej je dále koncentrován v integrované smyèce a neèistoty sedající ke dnu jsou odèerpány
spoleènì s tekutým odpadem do následujícího jemného filtru.
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Nejprve magnetická separace
Velké mnoství velmi jemných neèistot v mycí lázni mùe mít negativní efekt na separaci oleje. Velmi mnoho
jemných èásteèek neèistot ve velmi jemných stopách oleje plave na povrchu. Výsledkem je olej s vysokou
hustotou a viskozitou. Takový olej se velice tìko odstraòuje. Urèitá frakce plovoucí hmoty se proto
neseparuje, vrací se do procesu a zpùsobuje zvyování koncentrace oleje v lázni.
Øeením je odstranìní tak velkého mnoství kovových èásteèek pøed vlastní
separací oleje, jak je moné. Ne vak filtrem, ale magnetem. Zaøízení QMag® (foto
vlevo) je plnì automatický magnetický separátor speciálnì vyvinutý pro tento úèel.
Odstraòuje velmi jemné kovové èásteèky a vypoutí je ve formì koncentrovaného
kalu.
Obrázek níe ukazuje neèistoty zachycené zaøízením Qmag®. Èástice v èerveném
krouku, jedna z nejvìtích, má prùmìr 70µ; vìtina èástic je mneích ne 25µ.

Odstraòení kovových neèistot pomocí zaøízení QMag® pøed separací znamená, e o mnoho ménì neèistot
se dostane do separátoru oleje. Výsledkem je významnì úèinnìjí separace oleje a ménì oleje v kalech ze
separátoru oleje. To znamená, e filtrace v následném kroku je úèinnìjí a efektivnìjí pøi niích nákladech
na filtraci. Filtrace pak mùe odstranit i nejjemnìjí neèistoty s velikostí 5µ a posledními stopami oleje.
O takovém èistícím procesu pak mùeme øíci, e to co se vrací do mycího procesu je èisté. .
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