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Zatímco přínosy kvalitní péče 
o oleje v průmyslu jsou veřej-
nosti poměrně známé, zajištění 
špičkové péče o oleje v mo-

bilních zařízeních běžné není. Přitom 
pořizovací náklady mobilních zařízení 
(např. pro oblast stavebnictví, doly, těž-
bu dřeva atp.) se pohybují v podobných 
cenových relacích jako výrobní zaříze-

ní pro průmysl. Také ztráty způsobené 
prostojem v nejméně vhodný okamžik 
se bez problémů mohou vyšplhat do vý-
še statisíců korun. 

Konstrukce mobilních hydraulik či 
převodovek je přirozeně odlišná od prů-
myslových, je přizpůsobena jejich mobi-
litě a také ztíženým pracovním podmín-
kám. Tato zařízení jsou mnohem více 
namáhána vlivy počasí, velkými rozdíly 
teplot, jsou vystavena působení mnohdy 
drsného venkovního prostředí – déšť, 
sníh, prach, vlhkost, otřesy atp. Tomu od-
povídá i větší namáhání oleje a také mno-
hem větší kontaminace oleje nečistotami, 
produkty degradace oleje a vodou.

V praxi je péče o oleje většinou ome-
zena na pouhou výměnu olejové náplně 
v nádrži a filtrů po určitém počtu odpra-
covaných motohodin. Pečlivější uživa-
telé preventivně mění oleje a filtry dří-
ve, než stanovuje doporučený interval, 
ti spořivější mění později. Málokdo se 

však zaobírá tím, v jakém stavu je olej 
při jeho konkrétních pracovních pod-
mínkách v průběhu či na konci interva-
lu. Z naší mnohaleté praxe vyplývá, že 
olej při výměně po doporučeném inter-
valu je svými parametry srovnatelný 
s olejem novým, jen s tím rozdílem, že 
obsahuje nečistoty. Proto také výměna 
oleje ve stroji zpravidla nic neřeší, jeli-

kož v systému zůstane část oleje (podle 
konstrukce i třetina) a také převažující 
část nečistot. 

Efektivnější a levnější je olej elektro-
staticky čistit – zbavovat jej mechanic-
kých nečistot, produktů degradace a vo-
dy. Optimálním způsobem je kontinuální 
ošetřování oleje přístrojem KLEENTEK 
a pravidelné vyhodnocování jeho stavu. 

Na jednom z obrázků jsou výsledky 
kontrolní olejové zkoušky, na kterých 
je zcela patrné, jakých výsledků dosa-
hujeme aplikací přístroje KLEENTEK 
na elektrostatické čištění olejů u mobil-
ních hydraulik. Mikrofiltr na levé straně 
je výsledkem zkoušky ze vzorku oleje ze 

stroje na bezvýkopové protlaky. Stroj byl 
po výměně olejové náplně, hydraulický 
systém je osazen dvěma filtry 20 µm 
na zpětné větvi a jedním filtrem 10 µm 
v bypassu. Mikrofiltr na pravé straně je 
výsledkem elektrostatického čištění oleje 
v celém hydraulickém systému.

Samozřejmě se setkáváme s názory 
typu „náplně mobilních hydraulik jsou 
zpravidla menší než u průmyslových 
zařízení a kvalitní péče o olejovou náplň 
v řádu stovek litrů se nevyplatí“ nebo 
„máme tak veliké úniky, že nám stačí olej 
pouze doplňovat“. Opak je však pravdou 
a špičkový servis olejů velmi šetří nákla-
dy provozovatele mobilního zařízení.

 
Nejčastější problémy mobilních 

hydraulik způsobené nečistotami 
v olejích
 Vydírání těsniv, úniky olejů – ne-

čistoty v oleji působí abrazivně na třecí 
plochy a postupné obrušování těsniv 
a stíracích kroužků způsobuje úniky 
olejů a zároveň i průnik dalších nečistot 
do systému, které dále negativně působí 
na chod stroje. 
 Postupné zpomalování chodu hyd-

raulických prvků, výkonnost stroje 

pra cujícího s nečistotami v hydraulic-
kém systému se postupně může snížit 
až o 30 %. Jen pro představu – pracovní 
cyklus bagru se tak z 10 sekund prodlou-
ží na sekund 13. 
 Cukání (slip-stick efekt) – problémy 

s přesností ovládání hydrauliky. Tento 
problém je obzvlášť nebezpečný např. 
u jeřábů s dlouhými výložníky, kdy cu-
kání hydrauliky může způsobit neočeká-
vaný pohyb břemene a způsobit tak vel-
ké škody. U bagrů je tento jev obzvlášť 
nežádoucí při okopu inženýrských sítí.
 Nedostatečné pracovní tlaky – ne-

čistoty působící v čerpadle způsobují 
jeho postupné opotřebení a tím postupné 
snižování schopnosti generovat potřeb-
ný tlak oleje.
 Zalepování ventilů, sítek a citlivých 

mazacích kanálků – nejčastěji způsobeno 
působením mechanických nečistot a pro-
duktů stárnutí oleje v kombinaci s vodou.
 Přehřívání – zvýšené koeficienty 

tření na kluzných plochách a tvorba úsad 
v chladicím systému, snižující jeho účin-
nost, jsou typickým projevem znečiště-
ného oleje.

 Opotřebení kluzných ploch, pitting, 
vnitřní koroze – způsobeno porušením 
mazacího filmu a kontaminací oleje 
vodou.

U mobilních systémů jsou poruchy 
a prostoje obzvláště nepříjemnou zále-
žitostí – většinou pak provozovatel není 
schopen dodržet nasmlouvané termíny, 
a může tak přijít o zakázku. Mnohdy se 
porucha přihodí na nepřístupném místě, 
a pokud se jedná o havarijní stav har-
vestoru uprostřed lesa, dozeru či bagru 
na stavbě, rypadla či nakladače v obtížně 
přístupné části lomu – znamená porucha 
i obtížně řešitelný a velmi drahý logistic-
ký oříšek.

 
Přínosy elektrostatického čištění ole-

jů KLEENTEK mobilních systémů
 Eliminace prostojů 
 Snížení nákladů na servis a náhradní
    díly
 Prodloužení životnosti zařízení
 Obnovení výkonosti strojů

 Snížení spotřeby olejů a filtrů
 Snížení spotřeby paliva

Způsoby aplikace péče KLEENTEK
 Stacionární jednotka přímo umís-

těná na mobilním zařízení v provedení 
na 230 V, resp. 24 V může být trvale 
umístěna na stroji a olejové náplni je vě-
nována maximální možná péče za pro-
vozu stroje. 
 Péče o olej při plánované odstávce 

stroje jednotkou s vysokou čisticí kapa-
citou. V průběhu čištění se střídají mez-
ní polohy hydraulických prvků tak, aby 
došlo k vyčištění celého hydraulického 
systému.
 Dvě pracovní náplně a jejich pra-

videlná obměna – jedna pracovní náplň 
pracuje ve stroji a druhé náplni je vě-
nována péče elektrostatického čištění 
KLEENTEK. Podle technickým mož-
ností se náplně střídají v pravidelných 
intervalech.  

Ing. Jan Novák

Péče o mobilní hydrauliky přístroji KLEENTEK

Moderní environmentální techno-
logie, trochu cizokrajně znějící název 
pro životní prostředí, pro všechno, co 
je nutné k životu a co je možné opět 
do života vracet. Člověku byly dány 
k dispozici určité zdroje, ale způsob, 
který si zvolil ke svému žití, na jed-
nu stranu sice vytváří nové hodnoty, 
na druhou ale přináší hromadu odpa-
du a znečišťování původních zdrojů. 
Tak jak přírodních zdrojů ubývá, ros-
te i snaha je všemožně chránit a z to-
ho, co se spotřebovává, alespoň zbyt-

kovou hodnotu opět do koloběhu vra-
cet. Veletrh IFAT ENTSORGA 2012, 
který se koná od 7. do 11. května 
na mnichovském Novém výstavišti, 
je do jisté míry zrcadlem tohoto úsilí. 
K jeho stěžejním oborům s vazbou 
na vodní hospodářství, odpadní vody, 
čistotu a údržbu životního prostře-
dí, odpady a suroviny přichází letos 
i systémová specifika nákupu a pro-
deje druhotných surovin a ani letos 
nebudou chybět trendy alternativních 
zdrojů energie.

O tom, jak dnes všechny tyto tech-
nologie nabývají na významu, svědčí 
účast vystavovatelů na letošním roč-
níku. Letos se tu poprvé obsadily, a to 
už daleko předem, všechny pavilony 
a IFAT ENTSORGA se tak přiřazuje 
k několika hlavním mnichovským ve-
letrhům, kdy je vyprodané celé výsta-
viště. Plocha tak zahrnuje 215 000 m2 
a počet vystavovatelů se blíží ke třem 
tisícům. Přihlášeno je i 27 meziná-
rodních společných expozic. Všechna 
tato čísla výrazně překračují stav 

předchozího ročníku veletrhu před 
dvěma lety a zrovna tak se očekává 
další nárůst počtu návštěvníků, který 
na minulém veletrhu přesáhl počet 
110 000. Vysokou účast mají i naše 
české firmy, jichž se přihlásilo 43. 
Z nich se na pražské tiskové konferen-
ci představila poměrně mladá firma 
Vodní energie z Jindřichova Hradce. 
Etablovala se v roce 1996, malá co 
do počtu zaměstnanců, ale významná 
svým obratem a 80% podílem expor-
tu svých výrobků. Orientována je na 

kompletaci, navrhování a poraden-
ství v oblasti průmyslových čistíren 
odpadních vod, ale jejím obchodním 
šlágrem se stala polyuretanová mem-
brána pro jednobublinnou aeraci při 
provzdušňování čistíren odpadních 
vod. Vyvinutá původně pro vlastní po-
třebu, včetně strojního zařízení na její 
výrobu. Více o ní, jakož i o dalších ná-
mětech ostatních našich vystavovatelů 
nechme raději ale až přímo na veletrh.

K jeho celému programu, včetně 
cyklu odborných přednášek, které 
po dobu veletrhu probíhají, je dobré 
se předem informovat u naší brněn-
ské s. r. o. Expo-Consult+Service, 
která mnichovské veletrhy v České 
republice zastupuje. Poskytujeme 
i řadu užitečných služeb za překva-
pivě příznivých cenových relací  
(www.expocs.cz).        /jš/

Aplikace elektrostatického čištění olejů na mobilní hydrauliku při odstávce stroje

Množství nečistot v hydraulickém systému přímo ovlivňuje výkonnost stroje 
(zdroj youtube.com)

Výsledek kontrolní olejové zkoušky na mikrofiltru 0,8 µm – stav oleje před 
KLEENTEKem a po KLEENTEKu

Vzorek oleje ze stroje – extrémní 
znečištění způsobilo zalepování 
a poškození čerpadla, ventilů 
a hydromotorů, způsobená škoda 
činila přes 1 milion korun

Stacionární jednotka elektrostatického čištění olejů KLEENTEK ELC-R3PSP 
na harvestoru (zdroj KLEENTEK Corp., Japonsko)

Pozoruhodný veletrh environmentálních 
technologií IFAT ENTSORGA 2012
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