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Allmänna anvisningar
Transport
Transportera aggregatet med lämplig lyftutrustning, som sätts an vid de angivna lyftpunkterna. Fäst aldrig
lyftdonen på motorn eller pumpen. Lyft aldrig aggregat i rör eller slangar. Se till att lyftdonen inte kommer åt
ledningarnas rör, så att dessa böjs.

Lagring
Om anläggningen står outnyttjad en längre tid, måste alla detaljer skyddas mot korrosion. Framför allt i länder
med hög luftfuktighet kan hydrauliska komponenter drabbas av rostbildfning om man inte vidtar speciella
åtgärder. Innan anläggningen tas i drift efter en längre tids uppehåll måste man vara exra försiktig. Utan
ovannämnda åtgärder blir restolja kvar i komponenterna efter provkörningen. Denna förhartsas efter hand,
vilket kan få tätningar (t.ex. axeltätningar i pumpar) att klistra fast och skadas vid de första – även mycket små
– rörelserna eller t.o.m. förhindra rörelser över huvud taget (t.ex. i ventilkolvar). Dessutom körs pumparna
tomma. De måste därför ovillkorligen förfyllas före första start – som vid första idrifttagningen.

Uppställning
Vid projektering av anläggningen har denne utförligt frågat ut er rörande de speciella driftsförhållandena och
installationsplatsen. Sedan dimensionerades anläggningen så att den uppfyller dessa krav. Men i den senare
driften ställs ofta nya eller ytterligare krav, som påkallar ytterligare åtgärder. För att kunna räkna med
störningsfri drift bör man alltid beakta följande anvisningar.
1. Placera aggregatet på ett jämnt underlag och rikta upp det med vattenpass. Ställ det så att det är lätt
tillgängligt för serviceingrepp (filterbyte, påfyllning av hydraulvätska, pumpbyte, etc.).
2. Se till att motorn får tillräckligt med kylluft.
3. Er projektingenjör kan bidra med sakkunnigt stöd i samband med följande erforderliga åtgärder:
- Installation av kylsystem
- Ombyggnad av aggregatet med ljuddämpningshytt
- Komplettering med bättre luftnings- och hydraulvätskefilter
4. Se till att alla till- och frånledningar blir flödesvänligt dragna och ordentligt förankrade (se vidare härnedan).
5. Fäst aggregatet på underlaget med lämplig utrustning – aggregat som inte är ordentligt förankrade kan
börja “vandra“ under driften.
6. Följ alla tillämpliga föreskrifter från rörande förebyggande av olycksfall och bestämmelser från
fackliga organ, vattenskyddsmyndigheter, fordonsinspektonen och andra institutioner.

Anslutning av rörledningarna
Aggregatets rörledningar måste anslutas till maskinen av specialutbildade hydrauliker. De rör och armaturer som
används måste stämma överens med den trycknivå för vilken aggregatet är dimensionerat. Alla rörledningar
måste hållas på plats av exakt inpassade rörklämmor, som inte förorsakar något extra belastningstryck. Rören
skall förläggas så kort och rätlinjigt som möjligt. Undvik onödiga vinklar och kurvor – helst skall man använda
rörböjar som böjts på specialmaskiner för detta. Antalet skruvkopplingar måste hållas så lågt som möjligt – varje
skruvkoppling innebär en täthetsrisk och innebär onödigt flödesmotstånd. Ledningarnas dimensioner måste
stämma med de data som anges i kopplingsschemat. Om man använder ledningar som har för liten
innerdiameter eller är längre än nödvändigt, uppstår större flödesmotstånd och tryckförluster som reducerar
hela anläggningens prestanada.
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Allmänna anvisningar
Renlighet
Alla oljerör som används för hydrauliksystemet måste ovillkorligen vara rena invärtes och fria från rost och
smutspartiklar. De får inte svetsas eller lödas efter installationen. Alla rör måste monteras omsorgsfullt, exakt
och utan spänningar enligt monteringsanvisningarna från tillverkaren av skruvkopplingarna. Avlägsna alla skarpa
kanter och ojämnheter vid rörändarna. Om armaturernas gängor är tätade med flytande tätningsmedel, så
måste man se till att gängstarten förblir fri, så att inga hårdnade tätningspartiklar kan hamna i systemet. Ta inte
bort låspluggarna i aggregatet förrän omedelbart innan ledningarna skall anslutas. Det medverkar till att hålla
anläggningen ren.

Första idrifttagning
Dessa uppgifter utförs med styrsystemet frånkopplat!

Elektrisk anslutning
Kontrollera om värdena för spänning och strömstyrka på elmotorn och de elektrohydrauliska komponenterna
stämmer med de som gäller för strömförsörjningen. Kontyrollera motorns rotationsriktning när den förankrats.
För detta måste pumpen förhandsfyllas med olja. Sedan fastställer man rotationsriktningen genom att starta
motorn och strax stänga av den igen. Rätt rotatkonsriktning finns angiven med en pil på elmotorn (fläkthuset
eller flänsen) eller på pumpfästet.

Om pumpen kör i fel riktning mer än några sekunder, så kommer den att skadas av torrkörningen.
När anläggningen skall startas efter en längre tids driftuppehåll måste man följa anvisningarna
under ”Lagring“. Följ även tillämpliga föreskrifter från VDE och andra normgivande institutioner.

Tryckminne
Innan anläggningen startas måste den gasfyllda tryckackumulatorn sättas på rätt gastryck, om detta inte redan
gjorts. Om inte annat anges använder man kväve som gasmedium. Kontrollera avluftnings- och
avstängningsventilerna enligt kopplingsschemat.

Följ ovillkorligen tillverkarens riktlinjer vid påfyllning. montering och underhållsarbete på
tryckackumulatorerna. Vid arbete på tryckackumulatorer måste dessa vara helt tömda innan
arbete utförs på hydrauliken!
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Allmänna anvisningar
Påfyllning av anläggningen
Renlighet
Hydraulvätskan är anläggningens ”livssaft” – behandla den därför så omsorgfullt som möjligt. Se speciellt till att
rätt vätska används och låt inte vätskans allmänna utseende påverka valet! Osynliga smutspartiklar kan vålla
ödesdigra störningar. Till och med finkornigt damm, som inte kan uppfattas med blotta ögat, kan utan vidare
medföra onödigt slitage i pumpen, så att styrkomponenter kommer i vägen och störs i sin funktion.

Så uppmärksamma hellre renheten för mycket snarare än för lite.
Man måste alltid tänka på att ny olja, även i just levererade behållare, nästan aldrig är helt ren och vattenfri. Se
till att påfyllningsstutsarna och de kärl som används vid påfyllningen är absolut rena. Om så är möjligt, använd
finmaskigt filter vid oljebyte i en cirkulationspump. Som minsta krav gäller att aggregatet fylls genom det
inbyggda tankreturfiltret. Fyllningsöppningen under luftfiltret är oftast bara försedd med en grov sil, vars maskor
på sin höjd kan skilja ifrån de grövsta smutspartiklarna. Det räcker inte som filtrering, framför allt inte för
känsliga styrsystem! Se till att låshättorna skruvas på korrekt över öppningarna efter oljebytet.

Spolning av anläggningen
Innan anläggningen sätts i drift med fullt arbetstryck och full arbetshastighet, måste alla detaljer spolas igenom
omsorgfullt. Om det över huvud taget går skall man då spola med samma typ av vätska som senare skall
användas i normal drift.
Detta måste speciellt uppmärksammas vid vattenhaltiga hydraulikvätskor.
I varje fabriksny anläggning, hur välbyggd den än är, finns de flesta smutspartiklarna i ledningssystemet. För
spolningen förbikopplar man förbrukaranslutningarna med slangar och byter ut speciellt känsliga ventiler mot
spolplattor. Eventuellt kan spolningen accelereras med hjälp av filter, som byggs in i slangarna. Om den pump
som hör till anläggningen måste användas för spolningen, så skall man se till att denna bara suger in ren vätska
och har lågt arbetstryck. Om man använmder en spolvätska så måste denna kunna förenas med den
hydraulvätska som senare fylls på. Om man däremot omedelbart använder hydraulvätskan för spolningen, så är
det lämpligt att låta denna bli kvar i den numera rena anläggninen, eftersom oljebyte kunde innebära att nya
föroreningar leds in i tanken och anläggningen.

Sätt ovillkorligen i nya filterinsatser efter spolningen!

Vätskenivå
Vid första idrifttagning sjunker vätskenivån, eftersom oljan i ledningarna
fördelas i hela anläggningen. varför man måste fylla på vätska så snabbt som
möjligt. Eftersom anläggningen tar upp mer vätska när kolvstakarna är
utkörda än när de är indragna, fyll inte på förrän alla kolvstakar har dragits in.
Iakttag vätskenivån extra uppmärksamt vid idrifttagningen och fyll på
hydraulvätska i tid. Torrkörning av pumpen medför mycket snabbt allvarliga
skador! Även senare under driften måste man regelbundet kontrollera
vätskenivån. Den nedre markeringen i nivåglaset får aldrig underskridas.

Tank

Oljenivå tank

Cylinder

MAX

MIN

Projekt

140613-01-EPL-Master

Nummer

Fastighetsförmedling

Nummer

Tillverkare

Artikelnummer

Kravspecifikation

-

Peterskamp 68
D-38108 Braunschweig
Telefon +49 531 37009 0
Telefax +49 531 37009 99
www.delta-fluid.de
info@delta-fluid.de

Formulär

Kund

+

-

Ändring

Datum

Namn

Status

06.04.17

DF_F26_Allg-Hinw-04
(förbehålles kunden)

+
+
+

+

Allmänt

svenska A4 &ADC/4

6

Allmänna anvisningar
Hydraulvätskor
Hydraulolja
Det tryckmedium som används i en hydraulikanläggning måste ha en hel rad egenskaper för att kunna bibehålla
driftsäkerheten under längre tid. Det är lämpligt att bara använda den hydraulvätska som
anläggningsleverantören har tillhandahållit. Anvisningar om vilket medium som levererats finns i den
medföljande tekniska dokumentationen eller på en skylt på själva aggregatet. Vilken viskositetsgrad som krävs
för oljan i anläggningen beror på hur själva anläggningen är beskaffad, starttemperaturen och den
arbetstemperatur som till sist inställer sig.. Rent allmänt bör värdet för den kinematiska viskositeten i driftsvarmt
tillstånd ligga mellan 13 och 55 mm2/s (cSt). Förvara oljan i slutna uyrymmen och ren miljö, helst i normal
inomhustemperatur, så att kondens inte kan tränga ut. Oljefaten skall inte förvaras stående, eftersom smuts då
lätt samlas på locket och kan hamna i oljan när man öppnar sprundhålet.

Svårantändninga hydraulvätskor
Om aggregatet är dimensionerat för mineralolja, kan det inte utan genomgripande ändringar ställas om för drift
med svårantändlig vätska (tänk framför allt på begränsning av max. arbetstryck). Och omvänt: anläggningar
som är byggda för drift med svärantändlig vätska kan inte arbeta med mineraloljebaserad vätska.
För att undvika att tryckmediet skummar, vilket kan vålla allvarliga skador på
hydraulkomponenterna, framför allt pumparna, får man inte blanda olika hydraulvätskor utan
föregående överenskommelse med anläggningsleverantörern.
På grundval av sammansättningen kan svårantändliga vätskor delas in i följande grupper:
1. Emulsioner typ olja-i-vatten, HFA (HS-A)
2. Emulsioner typ vatten-i-olja, HFB (HS-B)
3. Polymerlösningar i vatten, HFC (HS-C)
4. Vattenfria syntetiska vätskor, HFD (HS-D)
För vattenhaltiga vätskor måste vattenhalten kontrolleras regelbundet.
Om ni avser att använda svårantändlig vätska, rådgör med er konsulterande ingenjör rörande valet av lämplig
vätska. Intill påfyllningspunkten och på aggregatet kan man lämpligen sätta ut en skylt med anvisningar rörande
påfyllning: t.ex. oljesorter, filtreringskrav etc..

Start av anläggningen
Förberedelser
1.
2.
3.
4.
5.

Projekt

Kontroll av oljenivån i tanken
Öppna eventuella avstängningsventiler i insugningsledningarna helt
Avlägsna eventuella transportspärrar från tankluftningen
Fyll pumphuset med ren hydraulolja
Se till att anläggningen kan startas driftsäkert och att det inte finns någon driftpersonal inom
riskzonerna. Detta bör helst göras med styrsystemet frånkopplat
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Allmänna anvisningar
Start
1. Kontrollera oavbrutet oljenivån i tanken under detta arbete och fyll på när så behövs.
2. Starta elmotorn kortvarigt för att kontrollera rotationsriktningen och stoppa den strax igen (se ovan).
3. Om automatisk avluftning inte förekommer lossar man skruvkopplingen på pumpens trycksida eller öppnar
avluftningsventilen, så att pumpen lättare startar och luften kan slippa ut ur pumphuset.

4. Kör alla rörliga detaljer inom anläggningen vid lågt tryck och nästan stängda strypventiler genom att
använda den manuella nödmanövreringen av riktningsventilerna, så att maskinen inte kan skadas av
eventuella mekaniska kollisioner.
5. Utför varje rörelse manuellt till dess all luft drivits ut till tanken. Om anläggningen inte avluftar sig själv (inga
kontinuerliga, ryckfria rörelser), så måste cylindrarna och hydraulmotorerna avluftas direkt.

6. För detta använder man antingen avluftningsskruvarna eller försöker försiktigt lossa tilledningarna till dess
vätskan tränger ut genom avluftningsanslutningarna utan blåsor.
7. Kör anläggningen med lågt tryck en stund.
8. Ställ in styrsystemet och växla till automatisk drift.
När alla tester utförts med framgåmg och hydraulvätskan uppnått sin arbetstemperatur, kan man ställa in
anläggningens aktuella driftsparametrar:
1. Koppla in ev. förekommande kylsystem och kontrollera att det fungerar som det skall.
2. Ställ in tryckventilerna på det lägsta värde vid vilket anläggningen arbetar tillfredsställande.
Om anläggningen är försedd med justerings- eller reglerpump och har
tryckbegränsningsventiler någonstans i systemet, så måste dessa vara inställda på ett värde
som ligger minst 15% högre än pumptrycket. Annars skulle hydraulvätskan överhettas på ett
riskfyllt sätt..
3. Kontrollera än en gång oljenivån i tanken och fyll på om så behövs.
4. Så snart arbetstemperaturen nått normalt värde (vanligtvis 45 - 70 °C), måste alla rörkopplingar och fästen
kontrolleras och eventuellt efterdras. (Följ anvisningarna från skruvkopplingarnas tillverkare.) Det finns risk
att detaljer rubbats vid transport och installation.
5. Filter i huvudflödet och sidoflöden måste rengöras eller bytas oftare under de första driftmånaderna. Sedan
med mellanrum som baseras på driftserfarenheten.
6. För känsliga oljehydrauliska anläggningar med proportional- eller servoventiler rekommenderas finfilter med
extra stor frånskiljningskapacitet för startfasen.
7. Anteckna tidsuppgifter, temperaturvärden och alla övriga väsentliga parametrar för normal drift och utnyttja
dem för framtida underhåll av anläggningen.
8. När tryckvärdena har avlästs bör ev. befintliga spärrventiler för manometern stängas. Detta förlänger
manometerns livslängd

Projekt

140613-01-EPL-Master

Nummer

Fastighetsförmedling

Nummer

Tillverkare

Artikelnummer

Kravspecifikation

-

Peterskamp 68
D-38108 Braunschweig
Telefon +49 531 37009 0
Telefax +49 531 37009 99
www.delta-fluid.de
info@delta-fluid.de

Formulär

Kund

+

-

Ändring

Datum

Namn

Status

06.04.17

DF_F26_Allg-Hinw-06
(förbehålles kunden)

+
+
+

+

Allmänt

svenska A4 &ADC/6

8

Allmänna anvisningar
Störningsorsaker och åtgärder
Buller, kavitation
Om alla ovanstående anvisningar och föreskrifter för första idrifttagning följs bör hydraulikanläggningen arbeta
enligt era förutsättningar. På följande sidor beskrivs de störningar som kan förekomma och iakttagelser som man
kan göra under driften.

Abnormt kraftigt missljud från en fabriksny anläggning beror i det flesta fall på:
1. Luftinneslutningar i hydrauliska komponenter, framför allt pumpen.
- Efter en kort körtid hamnar systemets inneslutna luft i tanken, där den kan gasas ut, varvid bullret avtar
eller försvinner helt.
2. På grund av dålig avluftning finns luftblåsor i pumphuset eller reglersystemet:
- Avluftning.
3. Otäta sugledningar. Detta är speciellt kritiskt när systemet har ett insugningsfilter.
- Kontrollera först rörkopplingarna. För en första kontroll kan man stryka ett trögt smörjfett på misstänkte
ställen. Det ger provisorisk tätning.
4. Vätskenivån i tanken är för låg. Luft sugs in.
- Påfyllning.
Kavitation (explosionsartade expanderande luftblåsor) i pumpen vållar även buller. De vanligaste orsakerna är:
1. Hydraulvätskan har för hög viskositet. Så är också fallet när aggregatet t.ex. måste starta vid mycket låg
oljetemperatur.
- Ordna ev. uppvärmning
2. Vid emulsioner av typ olja-i-vatten kan viskositeten påverkas negativt vid olämplig fördelning olja-vatten.
- Kontrollera och korrigera
3. Lokal strypning i insugningsledningen, t.ex på grund av halvstängd ventil, för kraftiga fjädrar i backventil,
skada på rör eller slang
- Kontrollera, öppna ventilen helt, byt ut.
4. Igensatt sugfilter
- Rengör eller byt ut
5. Ingen matning (vid icke självsugande pumpar)
- Reparera
6. Tankluftningsfilter igensatt eller kvarsittande transportplugg
- Rengör eller byt ut, avlägsna
7. Sugledningen är för lång, feldimensionerad eller har för många kurvor
- Ändra
När rörledningar är förvridna eller monterade med mekaniska spänningar kan det uppstå missljud. Lösa
förankringar vållar ofta ett klapprande ljud, som kan vara svårt att lokalisera. För att åtgärda de vibrationer som
pumpen vållar bör slangar för tryck-, tank- och läckageolja leda från aggregatet in i rörsystemet. Felinställda
tryckbegränsningsventiler kan vara en annan orsak till missljud. Kraftiga slag i ledningssystemet när rörelse
upphör vållas oftast av återställbara backventiler. Dessa kan man då byta ut mot lasthållarventiler, eller också
bygga in en stötdämpare i systemet.
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Allmänna anvisningar
Skumning i hydraulvätskan
1. För låg vätskenivå i tanken, vilket förorsakar insugning av luft
- Påfyllning.
2. Returledningen slutar ovanför vätskan
- Förläng ledningen eller fyll på vätska
3. Felaktig hydraulvätska eller blandning av olika hydraulvätskor
- Byt vätska och spola anläggningen grundligt med den vätska som fylls i
4. Luftintrång genom axeltätning (speciellt vid kugghjulspumpar)
- Förnya

Mekaniska vibrationer
1. Motoraxeln och pumpaxeln ej ordentligt uppriktade mot varandra
- Korrigera
2. Rörledningarna ej ordentligt förankrade
- Efterdra eller komplettera

Tryckstörningar
1. Kontrollera pumpens rotationsriktning
2. Kolla att pumpen körde korrekt vid starten och att det värde som är inställt på systemets
tryckbegränsningsventil är minst 15% högre än pumptrycket.
- Justera inställningen
3. Pumpar kan alstra tryck enbart när motstånd sätts emot oljeflödet på trycksidan. Kolla om ventiler med
öppet mittläge används, genom vilka olja flyter tillbaka till tanken.
- Säkerställ att ingen olja kan flyta tillbaka direkt till tanken och avläs sedan trycket
4. Kontrollera ventilens läge vid trycklös crírkulation
- Måste vara stängd
5. En eller flera ventiler arbetar inte som de skall. Det beror ofta på smuts i tryck- eller riktningsventiler.
- Omfångsrik felsökning av specialister. Begär hjälp från fabrikens representant i närheten.
6. Bristfällig hydraulcylinder, olja flödar förbi kolvtätningen på den trycklösa sidan
- Kontrollera, byt ut
7. Säkerställ att trycket avläses på rätt ställe i anläggningen.

Flödesstörningar
1. Pumpen roterar i fel riktning
- Kontrollera elanslutningen
2. Koppling trasig
- Byt ut
3. Reglerpumparnas justeringsmekanism fastnat
- Reparera pumpen
4. Regulatorn fungerar inte som den skall eller är felaktigt inställd
- Korrigera, begär hjälp från fabikens representant i närheten
5. Hydraulvätska går direkt till tanken via felinställda tryckventiler.
- Kontrollera, ställ in korrekt
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Allmänna anvisningar
Temperaturstörningar
1. Om värmeväxlare typ vatten-olja är inbyggd, så kontrollera vattenflödet. Utloppsröret för vatten måste
kännas varmare än intagsröret. Utloppsröret för olja måste däremot kännas kallare än oljeintaget.

2. Om anläggningen är försedd med värmeväxlare typ luft-olja, så kontrollera att fläktens rotationsriktning
stämmer och att luftkanalerna inte är blockerade.

3. Oljetrycket kan vara onödigt högt
- Kontrollera att alla tryckventiler är inställda på de värden som anges i hydraulikschemat

4. Avlastningsventiler för tryckackumulator, om sådana förekommer, fungerar inte felfritt eller är ej korrekt
inställda.
- Kontrollera, korrigera
5. Om anläggningen arbetar med en reglerpump och extra tryckbegränsningsventiler, så måste
tryckbegränsningsventilerna vara inställda på en värde minst 15% högre än pmptrycket.

6. Överhettning på grund av för mycket läckageolja i nedsliten pump
- Reparera pumpen
7. Kontrollera om oljans viskositet stämmer med specifikationerna

8. För låg vätskenivå i tanken, vilket förorsakar insugning av luft
- Påfyllning.
9. För trånga tryckledningar
- Ändra

Allmänna anvisningar
Ge akt på ändring av beräknade driftsparametrar som t.ex.:
-

Ökning av maskintakten
Höjning av systemtrycket
Ökning av transportmängden
Kompletteringar av större pumpar, motorer, ackumulatorer, kyl- eller filterenheter

ovillkorligen till att övriga anläggningakomponenter uppfyller dessa strängare krav. Begär
eventuellt hjälp från tillverkarens representant i närheten.
Om vätskenivån i tanken sjunker, kan det givetvis också bero på läckande skruvförband.
Kontrollera därför ständigt anläggningen uppmärksamt under inkörningstiden – och senare med
regelbundna mellanrum för att i tid uppfatta om olja tränger ut på otillgängliga ställen.
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Allmänna anvisningar
Rutinmässigt underhåll
Man bör absolut föra en driftslogg med fastlagda serviceintervall. För detta är diagnossystem som registrerar
flöde, tryck och temperatur och antingen direkt skriver ut mätremsor eller kan överföra mätvärden för lagring i
dator. mycket lämpliga hjälpmedel. Fråga tillverkarens representant.

I listan härnedan finns förslag om kontroller som bör utföras regelbundet:
1. Maskinens cykeltid
2. Hydraulikvätskans arbetstemperatur
3. Avläsningar på enskilda manometrar
4. Ovanliga missljud
5. Regelbundna mätningar av mängden läckageolja i pumparna under samma tryck- och
temperaturförhållanden för fastställande av jämförselsevärden. Förändringar i mängden läckageolja ger
upplysning om pumpens tillstånd.

Avsevärda avvikelser från normalvärdena för dessa fem punkter kan vara orsak till ytterligare sökning efter
felorsaker med behov av serviceingrepp och reparationsåtgärder.

Renovering av anläggningen
Om rutinmässiga serviceinspektioner efter flera års drift visar att anläggningens prestanda inte längre stämmer
med angivna normalvärden, bör man överväga en grudlig renovering.

Då finns också tillfälle att utföra verkligt grundlig rengöring av alla enheter och tankens inre. För rengöríng av
jämna ytor rekommenderas en plan plastskrapa.
Vid användning av dukar kan dessa efterlämna ludd, som senare kan vålla avsevärda
driftstörningar

Innan servicearbetet startas är det lämpligt att ta kontakt med närmaste representant för anläggningens
tillverkare och be om råd rörande underhållet och ersättning av trasiga eller eventuellt nedslitna detaljer. I detta
sammanhang bör man även sätta i nya packningar. Efter att ha använts i mer än ett år kan packningar hårdna
och inte längre fungera felfritt. Var också uppmärksam på nedslitna eller uppluckrade slangar och andra
gummidetaljer och byt ut dem om så skulle behövas. Följ ovillkorligen monteringsanvisningarna när
anläggningen och hydraulikenheterna sedan sätts ihop igen. Se alltid till att de inre komponenterna i hydrauliken
är absolut rena. Innan anläggningen sätts i drift igen skall den hanteras på samma sätt som vid den första
idrifttagningen (fr.o.m. sid. 2).
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Allmänna anvisningar
Säkerhetsåtgärder
Hantera alltid anläggningen varsamt vid start eller servicearbete. Kom framför allt ihåg följande punkter:
- Tryckackumulatorer måste göras helt trycklösa innan rörledningarna öppnas eller delar av styrsystemat
avlägsnas.
- Belastningar som rasar på ett ostyrigt sätt när delar av styrsystemet eller ledningarna demonteras, eller kan
röra sig på annat sätt, måste stöttas upp eller kilas fast.
- Om det inte går att avlasta återstående tryck i delar av ledningssystemet (t.ex. mellan cylindrar och
backventiler/lasthålln ingsventiler med återställningsfunktion eller pilotstyrda riktningsventiler), så måste man
avlasta trycket genom att försiktigt lossa berörda rör- eller slangkopplingar. Tänk då på att framför allt de
moderna skruvkopplingarna med tätningskon kan ”klibba fast” i stutsen. Man kan lossa kopplingen genom att
försiktigt knacka mot rör- eller slangarmaturen. Öppna aldrig kopplingen så långt att den kan drivas isär av
trycksatt olja!

- Innan några arbeten på anläggningen påbörjas, säkerställ att elströmmen är frånkopplad och styrsystemet
spärrat.
- Så länge man arbetar på anläggningen, måste det finnas skyltar som tydligt klargör att reparationsarbete
pågår, så att ingen skall kunna starta upp anläggningen på grund av okunskap om detta.
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Allmänna anvisningar
Reservdelar och deras förvaring
Hydrauliska komponenter är konstruktivt så dimensionerade att fullständig fyllning med mediet alltså oftast
erfordras när enheten är monterad, för att längsta möjliga driftstid skall kunna uppnås. Denna tidsperiod är
avsevärt längre än "normal" förvaringstid för dessa komponenter.
Normalt har moderna hydraulikanläggningar som standard styrsystem som i god tid reagerar vid behov av
reservdelar.
Standardförvaring av hydrauliska komponenter under en längre period kan därför inte rekommenderas. Om det
är absolut nödvändigt, så bara under speciella lagringsvillkor, som inte är standard. För sådana fall behöver vi
konkreta uppgifter rörande tid-, miljö- och omgivning.
Vid den första driftsättningen rekommenderar vi att man håller den 2-faldiga mängden ventilations-, returflödesoch tryckfilterelement på lager. Dessa smutsas ned mest vid anslutningen av aktuatorerna och aggregatet till
följd av rörledningarnas installation, och rengörs och spolas för första gången under driftsättning. När systemet
spolas för första gången leder det i regel till att filtren omedelbart förorenas. Den automatiska
filterövervakningen stoppar då anläggningen. Eftersom föroreningsgraden inte är bekant kan vi endast
uppskatta att denna mängd element på lager i de flesta fall är tillräcklig.
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Allmänna anvisningar - hydraulik
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Allmänt
Hydraulvätskan är en viktig komponent i ett funktionsdugligt hydrauliksystems. Den har följande väsentliga
uppgifter:
- Kraftöverföring
- Slitageskydd resp. slitagereducering
- Värmeavledning
Vätskans betydelse framgår av följande iakttagelse: Statistiska data visar att mer än 80% av alla haverier med
hydraulika komponenter beror på bristfällig hydraulvätska. Val och vård/övervakning av vätska för ett
hydrauliksystem har alltså grundläggande betydelse. De viktigaste kriterierna för detta val sammanfattas här
nedan.
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Allmänna anvisningar - hydraulik
Kraftöverföring
Det viktigaste riktvärdet för en hydraulvätskas kraftöverföringsegenskaper är kompressionsmodulen E, angiven i
bar. Den visar hur mycket en vätskefyllnings volym reduceras när tryck läggs på. En “hård“ hydraulvätska
(högre kompressionsmodul) överför tryck mycket snabbt, så att hydrauliksystet blir robust. Detta är speciellt
önskvärt för reglerade drivsystem. Ett robust system får man med en liten mängd trycksatt vätske och hårda
väggar (rör istället för slangledningar) och vätskor med hög viskositet. Dessutom ökar kompressionsmodulen
kraftigt med ökande tryck. Ett mjukt hydrauliksystem är snarare benäget att vibrera men är oftast tystare,
eftersom högfrekventa trycksvängningar dämpas bättre. Andelen luft i vätskan är också en viktig faktor.
Mineralolja innehåller 9% upplöst luft vid atmosfäriskt tryck. Om en del av denna luft tränger ut i form av
luftblåsor på grund av undertryck i hydraulikkretsen (på sugsidan av pumpar, på flödesmotstånd eller
virvelbildning i tanken på grund av snabbt returflöde), så sänks systemets styvhet kraftigt, vilket kan leda till
flera problem.

Hydraulvätskans viskositet har stort inflytande på den dynamika kraftöverföringen.
Hydraulvätskans viskositet har också stort inflytande på den dynamiska kraftöverföringen. Hög
viskositet, alltså tjockare olja, försämrar flytförmågan och medför:
- Höga tryckförluster i rörledningar och komponenter som genomflödas av oljan
- Försämring av den hydrauliska-mekaniska verkningsgraden
- Försämring av sugeffektiviteten, påfyllningsförluster, luftuttrång ur vätskan
- Otillräcklig fyllning av tätnings- och glidgap och dörmed större slitage
För låg viskositet har följande effekter:
- Ökat läckage genom tätningar i pumpar och ventiler
- Tunn smörjhinna och därmed större slitage i glid- och rullningslager.
Därför måste valet av viskositet och viskositetstemperaturkurvan ges största uppmärksamhet.
Därvid gäller följande urvalskriterier:
- Typ av hydropumpar och motorer
- Arbetstryck, arbetstemperatur (och -område)
- Omgivningstemperatur (och -område)
- Rörledningarnas längd
Följande begränsningar måste beaktas:
- optimalt arbetsområde med hänsyn till lönsamhet, verkningsgrad och driftsäkerhet ν opt = 20 – 40 mm 2/s
- Driftsområde för full funktionsduglighet ν Drift = 16 – 100 mm 2/s
- Gränsdriftsområde för begränsad belastning (varvtal, tryck, intermittensfaktor) ν Gräns = 12 – 300 mm 2/s
- nedre gränsviskositet, start av skadlig blandfriktion, kortvarigt vid max. 50% märktryck ν min = 8 mm 2/s
- maximal startviskositet, gräns för pumpinsugning, kortvarigt vid optimal sugledning ν Start = 800 mm 2/s
- rekommenderat temperaturområde (vätsketemperatur) för drift av ett hydrauliskt aystem ligger mellan 30°C
och 70°C, -30°C som nedre gränsa och +90°C som övre gräns bör ej underskridas.
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Allmänna anvisningar - elsystem
Förord
Elektroniken måste anslutas av kvalificerad, specialutbildad personal. Följ ovillkorligen tillämpliga föreskrifter från
VDE och andra berörda institutioner.

Första idrifttagning
Innan elektroniken ansluts måste man säkerställa att matningsspänningen och manöverspänningen stämmer
med de uppgifter som anges i dokumentationen. Se till att alla strömförande detaljer görs strömlösa innan
uppkopplingsarbetet påbörjas och säkra dem mot oavsiktlig återinkoppling. Efter en längre tids driftsuppehåll
måste man ovillkorligen följa produkthandböckernas anvisningar rörande förvaring. Om frekvensomriktare,
mjukstartare och liknande komponenter är spärrade, får anläggningen dessutom inte startas och stoppas med
för korta intervall. Mera om detta finns att läsa i handboken för den berörda produkten.

Drift
Felfri drift för avsett ändamål kan garanteras när man rättar sig efter alla punkter i denna dokumentation. Om
driftstörning trots detta inträffar, se punkten "Möjliga driftstörningar".

Möjliga driftstörningar
Felets utseende

Möjliga felorsaker

Anläggningen startar ej, komponenter får ej
ström.

Strömförsörjningen ej ansluten.

Anläggningen startar ej, komponenter får ström.

Frigivning för regulator föreligger ej.

Säkringselement ej inkopplade.

Regulatorn ej korrekt programmerad /konfigurerad.
Störning i BUS-kommunikationen.
För låg matningsspänning.
Anläggningen startar, rörelser ej OK.

Regleringen ej korrekt inställd.
För låg matningsspänning.
Mekaniken ej OK.
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Allmänna anvisningar - elsystem
Lagring
Vid förvaring av anläggningen måste man se till att, omgivningen är torr och dammfri. Temperaturen bör i de
flesta fall ligga mellan -10°C och +60°C , utan risk för daggbildning. Mera exakta uppgifter finns i handböckerna
för den berörda produkten.

Ny idrifttagning
Vid ny idrifttagning efter förvaring eller driftsuppehåll i ≥1år måste man ovillkorligen rätta sig efter
handböckerna för den elektriska utrustningen, framför allt effektelektroniken. Annars kan man inte utesluta att
anläggningen kan bli skadad.
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