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Förebyggande underhåll

ger vinst!
Lubrication Engineers (LE) olja – och fett produkter med Almasol®, Duolec™, Quinplex®,
Pyroshield® och Monolec® bildar ett extra skydd mot slitage och chockbelastning.
Dessa patenterade skydd finns endast i produkter från Lubrication Engineers.
Det egna forskningslaboratoriet i USA utvecklar kontinuerligt produkterna och har sedan
1951 satt nya standarders. Det senaste, 2005, är unika Duolec™ för växellådor som tagit 19 år
att utveckla, det som traditionella additivtillverkare tidigare inte ansåg möjligt är idag verklighet
tillsammans med Lubrication Engineers.
Under snart 20 år har Lubrication Engineers med framgång smörjt växellådor, kuggar och
lager på vindkraftsverk. Vi är Lubrication Engineers – ”Leaders in Lubricants”, och väl förberedda
inför en framtid med vindkraftsindustrin.
Vindkraftsteknologin avancerar snabbt och ställer
idag högre krav på den olja, fett och utrustning som
krävs för en optimerad produktion.
Det är en låg kostnad för användande och inte
för inköp som är viktigt. Investering i högkvalitativa
smörjmedel ger vinster genom utrustnings ökade
livslängd och mindre behov av reservdelar.
Där konventionella oljor är utlämnade till viskositet
och standardiserade additivpaket har Lubrication
Engineers sina egna unika extra skydd som vi är
ensamma om i världen.
Det är här som Lubrication Engineers skiljer sig
från mängden och bevisar det i praktiken.

minskade mängder metall
Mer eller mindre metaller över tid är en viktig markör
för en växellådas hälsa, fria metaller (Fe) i oljan är
mycket skadligt.
Utöver ordinarie On- och eventuell Offline-filtrering
samt magnetplugg kan magnetfilter installeras för
bättre optisk kontroll och uppsamling.
Även helt nya växellådor har inslitningsmetaller
i omlopp, här börjar den skadliga processen. Plötsliga nödstopp påverkar mängden metaller som även
normalt frigörs kontinuerligt.

lägre friktion
- lägre temperatur
Lägre friktion ger lägre temperatur
och innebär praktiskt mindre sligage.
• Olja växellåda ner – 5°C till – 12°C
• Lager växellåda ner – 5°C till – 8 °C
• Lager generatorer ner – 5°C till – 17°C
Alla temperaturer är insamlade av OEM:s, servicetekniker och ägare till vindkraftsverk, Lubrication
Engineers samlar av integritetsskäl inga data
själva. Enstaka växellådor kan avvika från ovanstående mall.

Almasol

Ovan, del av magnetfilterkärna.
Tips!
Investera i magnetfilter som optisk kontroll och
kompletterande uppsamling av slitage – metall.

Molybdenum Disulfide

Max service temp.1 1038°C
343°C
Last kapacitet psi2 400.000
400.000
Kemisk reaktion
Nej
Ja
Nackdelar
Inga
Skapar molybdenum trioxid som
		
agerar slipmedel och bygger på sig
		
själv, påverkar toleranser
			

Graphite

Fluorocarbon (PTFE)

426°C
80.000
Ja
Skapar galvanism,
är frätande på metallen
och bygger på sig själv,
påverkar toleranser

260°C
5.000
Nej
Ingen belastningskapacitet
och bygger på sig själv,
påverkar toleranser

Not 1. Ojämnheter på metallytan skapar under belastning ”Hot Spots” som ofta överstiger 538°C
Not 2. Metall deformeras vid 175,000 psi

Huvudlager
LE 3751 Almagard®
alternativt LE 1299 Almaplex®

Pitchlager
LE 3751 Almagard®
alternativt LE 1299 Almaplex®

Generatorlager
LE 3751 Almagard®
alternativt
LE 1299 Almaplex®
Växellåda
LE 605 Almasol® (ISO 320)
alternativt LE 1606 Duolec™ (ISO 320)
Lägre temperatur
Alla växellådor och lager är ”individer” som reagerar
olika men likartat på Almasol® eller Duolec®. Detta
beror på konstruktion, historiskt slitage, linjering och
nuvarande belastning. Vissa reagerar omedelbart och
andra efter en tids inkörning. En del markerar temperaturförändring i lager och inte i olja eller tvärtom.
De flesta följer dock mallen och lägre friktion ger
lägre temperatur och mindre slitage.
Tips!
Logga vindkraftsverkets max temperaturer innan
oljebyte. Nolla därefter loggen och samla nya max
temperaturer efter full produktion, jämför och logga
löpande, kontrollera termostat och fläktar.
viktiga oljeanalyser
Oljeanalyser är ingen exakt vetenskap men ger över
tid en trend som är viktig. Teknik med löpande partikelräkning ger online besked om mer eller mindre
partiklar, ISO grader, i oljan. Stor risk för kontaminering vid manuella oljeprov, partiklarna som mäts
är ofta lika små som bakterier.
Tips!
Ta oljeanalys på den gamla olja som skall bytas i
växellådan. Gör sedan en analys på ny varmkörd
olja dag 1, viktigt som referens. Därefter lämpligt
med oljeprov en gång per kvartal.

Hydraulik
LE 6520 Monolec®
Öppna kuggar
LE 5180 Pyroshield®
vatten
Svängningar i temperaturer skapar ”svettvatten” i
växellådor. Detta och helt eller delvis igensatta luftfilter kan ackumulera vatten. Olja från Lubrication
Engineers separerar vatten som därför lättare kan
avskiljas.
Tips!
Installera Siktglas eller mätutrustning för vatten,
eventuell sådant blir synligt i botten av siktglaset
och kan dräneras, oljeanalyser avslöjar förekomst
av vatten.
viktiga erfarenheter för
produktion och kontroll
Lubrication Engineers tillsammans med partners
arbetar idag framgångsrikt efter följande rutiner:
1. Sköljning av växellåda samt byte till smörjmedel
från Lubrication Engineers
2. Installation av central smörjning med Almasol
fett för alla lager
3. Loggning av maxtemperaturer för växellåda och
lager
4. Installation av metallfilter
5. Löpande oljeanalyser
I vissa fall sker även byte av mekaniska ventiler samt
kalibrering av parametrar för oljekylning och pumpar.
Tillsammans erbjuder arbetsmetodiken kontroll och
bättre fungerande vindkraftverk.

Ökad livslängd och mindre behov av reservdelar. Det är kostnad för användande
och inte för inköp som är viktigt.

detta är våra unika

produkter
® & LE 3751/LE 1299 lagerfett
LE 605 växellådsolja
almasol

Högraffinerat mjukt pulver, ett fast smörjmedel utvunnet
från Aluminium, Magnesium och Silikater.
Almasol – partiklar är små, 0,5 – 2 mikron, 8.000
av dem får plats på punkten i slutet av denna mening.
De dras till metall och bildar en skyddande ”handske”
runt alla rörliga delar. Motstår syra attacker och värme
upp till 1.038°C samt 400.000 Psi i tryck, metall deformeras vid 175.000 Psi. Dessa egenskaper skyddar
mot metall – metallkontakt och FZG-test visar också
på 178-263% mindre slitage jämfört med andra kommersiella växellådsoljor. Almasol® minskar friktion,
värme och slitage i alla växellådor och lager.

duolec

™

LE 1606 växellådsolja
Duolec™ minskar slitage genom minskning av friktion och förstärkning av oljefilmen där belastningar
skapar metal – metal kontakt. Duolec™ innehåller
inga fasta smörjmedel utan enbart lösliga additiv
som inte bygger eller sköljs ur oljan.
Duolec™ är designat att vara termiskt aktiverad
i två stadier och skapar ett dubbelt, solidliknande
skydd. Då belastningen ökar reagerar EHD-skydd
(Elasto - Hydro - Dynamiskt) och slitageminskande
komponenter utöver ordinarie patenterade EP-paket
(Extreme Pressure). Ökar belastningen ytterligare
träder hela additiv-paketet i aktion och Duolec™
är totalt aktiverat.
Aktiveringen av Duolec™ kan alltså vara lokal,
under kort tidsperiod och då hantera 300°C till
1.000°C.

Almasol® separerar metallytor.

®

monolec

LE 6400-serien sköljolja
Mono – molekylär gelfilms smörjning genom att
Monolec-molekylen söker sig målinriktad till metall. Den då kraftfullt förstärkta oljefilmen skyddar
mot friktion, värme och slitage, normalt i hydraulik,
kompressor, turbin, motor och industri oljor och fett.
Monolec- molekylens egenskap att söka sig till metall
gör den i detta sammanhang till en utmärkt sköljolja,
den löser upp avlagringar i processen. I radioaktiva
slitagetester har Monolec jämförts med konventionella oljor och visat på 24,2% lägre slitage.

®

quinplex

Ingår i fett för lager
Förenar fettbasen med olja till 100 % och ökar därigenom den mekaniska stabiliteten extremt. Fettet
separerar inte (blöder) och ”härdar” därför inte, fetter
trycks inte bort och får en högre värmestabilitet och
motståndskraft mot vatten.

Lubrication Engineers Sweden
Vindkrafts Koordinator Patrik Madsen
Telefon 040-520054 Mobil: 0708-520220
e-post: patrik@levind.se www.lesmorjmedel.se

Duolec™: ASTM slitagetest visade på 9% lägre slitage
då endast Duolec™ var tillsatt. SRV-test visade på
25% lägre friktion med Duolec™.

®

pyroshield

LE 5180 – fet för öppna kuggar
Unikt fett för enbart öppna kuggar, sänker temperaturen 5-15%. Sänker även dokumenterat fettförbrukning med upp till 80 %, har ingen droppunkt
och tål en belastning på Timken Load 90 lbs eller
40,8 kg enligt ASTM D - 2509.
Pyroshield® innehåller inte asfaltsprodukter eller
bly och är miljömässigt säker. Innehåller Almasol®
och används med framgång bl.a. inom gruvindustrin
där snabbt uppkomna trycklaster i öppna kuggar
är vanliga, utkonkurrerar jämförbara produkter på
marknaden.
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