1. PRZEDMOWA
Chainings Ltd jest średniej wielkości przedsiębiorstwem inżynieryjnym, produkującym
unikalny i opatentowany filtr bocznikowy Chainings.
Historia firmy sięga dwudziestu lat wstecz. Od początku działalności firma dostarczyła
swowj unikalny produkt do odbiorców związanych z wieloma gałęziami przemysłu na
całym świecie. Naszymi odbiorcami są przedsiębiorstwa poszukujące korzyści
związanych z utrzymaniem wysokiej jakości oleju/paliwa, polepszeniem bilansu
ekonomicznego związanego z serwisowaniem oraz zmniejszeniem negatywnego wpływu
na środowisko.
Od początku istnienia, Chainings priorytetowo traktował innowacyjność rozwiązań
filtracyjnych jak i innych produktów naszej oferty.
Filtr Chainings został zaprojektowany, jako ekonomiczne rozwiązanie dla niekorzystnych
aspektów spadku jakości oleju/paliwa, podczas przechowywania i pracy, takich jak:
Obniżenie sprawności systemu
Systematyczne usterki systemu i konieczność wymiany elementów
Częste wymiany oleju
Utylizacja zanieczyszczonego paliwa
Zbyteczny przestój w pracy urządzeń
Zagrożenia dla środowiska
Zmniejszenie produktywności
Zwiększenie kosztów
•

Filtracja bocznikowa wydłuża okres roboczej jakości oleju, mając zarazem wpływ
na zmniejszenie kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami w pracy
urządzeń oraz wydłuża żywotność oleju.

•

Bardzo małe cząsteczki w oleju maja dokładnie taki sam wpływ na awarie
urządzeń jak duże cząstki, do których wyłapywania służy główny filtr powrotny.
Dodatkowo obecność wody przyspiesza degradacje oleju poprzez rozwój
szkodliwych bakterii, tworzenie sie kwasów oraz osadów.

•

Pomimo zaawansowania technologicznego w produkcji olejów oraz związanych z
tym zaawansowanych własności smarujących, nadal powstają w nich
zanieczyszczenia wynikające z tarcia o siebie powierzchni pracujących
elementów maszyn. Ilość i rozmiar produkowanych zanieczyszczeń zależy od
grubości filmu olejowego pomiędzy poruszającymi sie powierzchniami i jego
lepkości. Wilgotność w znacznym stopniu pogarsza właściwości smarujące
olejów.
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•

FILTR CHAININGS ZAPEWNIA POZBYCIE SIE Z OLEJU DWOCH
NAJGROZNIEJSZYCH ZANIECZYSZCZEN, WODY ORAZ CZESCI
STALYCH DO JEDNEGO MIKRONA (1m).

Wkład filtracyjny Chainings zbudowany jest z opatentowanego materiału, który
zawiera bawełnianą strukturę zbudowana z włókien w postaci kanalików uformowanych
chaotycznie w macierz.
Materiał filtracyjny to pas o szerokości 10cm zawinięty wokół centralnie
umieszczonego odcinka polipropylenowej tuby z określonym wstępnym napięciem pasa
materiału. Tak uformowany walec umieszczony jest w polimerowym płaszczu. Typ
materiału, napięcie nawijanego materiału na rdzeń oraz głębokość wkładu jest ustalona
dla zoptymalizowanej pracy filtra.
Natura materiału filtracyjnego pozwala na zatrzymywanie cząstek stałych
wielkości do 1 µm a hydrofilowe właściwości wkładu pochłaniają wodę wraz
zanieczyszczeniami na bazie wody.
Produkowany w formie taśmy, wkład filtra jest nawijany na polipropylenowy
rdzeń i zabudowany niemetaliczna osłona.
Wkład filtra jest instalowany w obudowę filtracyjnej wyposażonej w króćce
pozwalające na efektywny przepływ oleju przez wkład filtracyjny.
Żeby zapobiec zakłóceniu pracy systemu, zastosowana została zwężka na króćcu
dolotowym, kierująca tylko cześć oleju do filtra Chainings. Rozwiązanie to zapobiega
obniżeniu sprawności systemu z powodu nadmiernych spadków ciśnienia w systemie
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3. WPROWADZENIE
Filtracja bocznikowa pozwala na wydłużenie zywotnosci oleju, pozwala na redukcje
kosztow zwiazanych z nieporzadanym przestojem urzadzen.
Bardzo male czasteczki maja taki sam wplyw na zuzycie systemu jak duze czastki, ktore
sa „wylapywane” przez filtry liniowe. Dodatkowo obecnosc wilgoci wplywa na
przyspieszony proces degradacji oleju poprzez wzrost bakterii oraz tworzenie sie
kwasow.
Pomimo nowych technologii w produkcji olejow i ich coraz lepszych wlasciwosci,
zanieczyszczenai nadal sa generowane podczas pracy urzadzen w wyniku tarcia metal o
metal. Tarcie powoduje powstawanie malych czastek stalych a ich ilosc i wielkosc zalezy
od warstwy olejowej tworzacej film pomiedzy poruszajacymi sie wzgledem siebie
powierzchni. Wilgotnosc w bardzo duzej mierze wplywa niekorzystnie na lepkosc
filmu olejowego i jego wlasciwosci smarujace.
Wystepowanie czastek staly krazacych w systemie powoduje wycieranie jeszcze
wiekszych ilosci czastek stalych czego wynikiem jest wykladniczo rosnace tempo
zanieczyszczenia.
Wyjasniajac to na prostym przykladzie mozna powiedziec, ze 2 wytarte czasteczki
powoduja powstanie 4 kolejnych i tak dalej.
- Zjawisko to jest znane jako “Lancuchowa Reakcja Zuzycia”
- Jesli czastki nie sa zatrzymywane przez filtr liniowy wtedy “Lancuchowa Reakcja
Zuzycia” bedzie postepowac do momentu az nagromadzona masa malych czastek zacznie
wycierac poruszajace sie powierzchnie co bedzie powodowac:
•

Powstawanie czastek o wiekszych rozmiarach powodujac zablokowanie filtra
liniowego.

•

Powstawanie oznak zuzycia a nawet awarii, pomimo tego, ze zablokowany filtr
zostanie wymieniony.

Wiekszosc filtrow liniowych zapewnia podwyzszone parametry filtracji np. wydajnosc
filtra jest wieksza niz nominalnie zaklada producent.
Mimo, ze filtry liniowe przechwytuja czastki drobniejsze niz ich nominalne parametry to
niestety ich mozliwosc na zatrzymanie tych ponadnominalnych czastek jest bardzo mala
np. czastki zatrzymane w trybie przeplywu przez filtr zostana rozproszone natychmiast
gdy przeplyw zaniknie.
“Filtry liniowe nie usuwaja wilgoci.
W przypadku typowego systemu olejowego, zastosowanie filtra przechwytujacego
najmniejsze czastki i niezaklocajacego przeplywu wiazaloby sie z zastosowaniem filtra
rozmiarow pojemnika na smieci.
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Nawet gdyby traktowac powyzsze rozwiazanie jako praktyczne to zaprojektowanie
takiego produktu wiazaloby sie z koniecznoscia zapewnienia wysokich parametrow
wytrzymalosciowych obudowy oraz sposobu na stabilizacje wkladu filtracyjnego, co
byloby procedura bardzo skomplikowana a koszty bylyby niewspolmierne do korzysci.
FILTR BOCZNIKOWY CHAININGS JEST ROZWIAZANIEM, KTORE
POZWALA NA POZBYCIE SIE Z OLEJU MALYCH CZASTEK JAK I
ZANIECZYSZCZEN NA BAZIE WODY.

4. ZASADA DZILANIA
FILTR BOCZNIKOWY CHAININGS
ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY DO:

- PRZECHWYTYWANIA I ZATRZYMYWANIA
ZANIECZYSZCZEN NIEMOZLIWYCH DO ZATRZYMANIA
PRZEZ STANDARDOWE FILTRY LINIOWE
- PRZECHWYTYWANIA NA STALE ZANIECZYSZCZEN NA
BAZIE WODY (np: Glikole, Wilgoc)
Zasada dzialania Systemu Filtracji Chainings jest prosta i mozna ja stosowac jako dwa
rozne rozwiazania:
•

Filtr Chainings zamontowany na stale do systemu smarowania silnika lub
skrzyni biegow, systemu hydrauliki silowej i systemu chlodzenia.

•

Jako mobilna Jednostka Filtracyjna Chainings podlaczana do ukladu w
przypadku serwisu lub gdy jest wymagana.

Powyzsze metody dzialaja w systemie bocznikowym i nie maja negatywnego
wplywu na wygdajnosc pracy urzadzen.
W systemach gdzie filtr jest zainstalowany na stale, krociec zasilajacy jest
zainstalowany na przewodzie cisnieniowym a krociec odplywowy (oczyszczony olej) jest
polaczony ze zbiornikiem/miska olejowa.
W Mobilnej Jednostce Filtrujacej (System Filtracyjny Chainings), oba krocce
polaczone sa ze zbiornikiem/miska olejowa. Ze wzgledu na roznorodnosc w rozmiarach i

CHA08-03

5

miejscach zamontowania zbiornikow i misek olejowych, Chainings oferuje projekt
Systemu Filtracyjnego zgodny ze specyfika i wymaganiami klienta.
Obie metody zapewniaja przeplyw oleju przez filtry Chainings. Natura wkladu
filtracyjnego Chainings zapewnia przeplyw oleju przez bardzo zawila i dluga sciezke
gdzie wysoki procent zanieczyszczen jest wylapywany.
W ostatnich 10ciu latach, Systemy FiltrujaceChainings byly stosowane jako czesc
procesu serwisowego w Hydrostatycznych systemach w Spalinowych Zespolach
Trakcyjnych, jako czesc procedury dla zapewnienia czystosci oleju.
Zebrane podczas serwisowania informacje wskazuja jednoznacznie na mniejsze zuzycie
czesci, mniejsza awaryjnosc oraz wydluzenie zywotnosci oleju, po zastosowaniu filtrow
Chainings w procesie filtracji oleju.
Systemy Filtracyjne Chainings oczyszczaja olej z wody i czesci stalych bez negatywnego
wplywu na ich skladniki funkcyjne.
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5. FILTR CHAININGS
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompatybilny z wiekszoscia oleji
Oszczyszcza do ISO4406 13/11/08
Zatrzymuje do 400ml wilgoci
Prosta i solidna konstrukcja
Odporny na korozje
Latwy w instalacji
Latwe w wymianie wklady filtracyjne
Pozwala zaoszczedzic koszty

Specyfikacja Techniczna – Bocznikowych Filtrow Chainings
Nr katalogowy Filtra
Nr katalogowy wkladu
Masa (Obudowa Filtra)
Masa (Wkladu Filtra)
Pojemnosc Filtra
Calkowita Waga podczas pracy
Rozmiary Filtra
Rozmiar Krocca Zalewowego
Rozmiar Krocca Odplywowego
Material Obudowy
Material Srubunkowy
Material uszczelki“O” Ring
Rekomendowane cisnienie pracy
Maksymalne cisnienie pracy
Wspolczynnik bezpieczenstwa
Cisnienie niszczace
Nominalny przeplyw przy cisnieniu 3 Bar
Min/Max temperature pracy oleju
Min/Max temp. otoczenia
Wydajnosc Filtra
Mozliwosc przechwytywania wody
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MCH1210L
OCH1210
3.5 kg
0.45 kg
1.5 Litra
5.45 kg
(Patrz rys.)
¼” BSP (typ SAE)
¼” BSP (typ SAE)
Polyamid/Wlokno Szklane
ASTM gatunek GrL7
Viton 75
3 - 5 Bar
10 Bar
1.5 x Maksymalne cisnienie pracy
> 34Bar
0.75L/min
-20/100 C*
-40 do 50 C*
99.87%@3 m
99.82%@5 m
do 150 ml
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CT S 28.2

120
(Allowance for Element Removel)

26
CTS 28.2
186

56.5
160

M10 Mounting Holes
(Typ 4 Posns)

CT S 130

Wymiary Filtra Chainings MCH1210L
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Przekroj filtra CH01210H

SRUBA
DOKRECAJACA
POKRYWE

ZASLEPKA DO
ODPOWIETRZANIA
SRUBA SLUZACA
DO DEMONTAZU

POKRYWA
O-RING

MATERIAL
FILTRACYJNY
OBUDOWA
0-RING

O-RING

KROCIEC
DOPLYWOWY
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6. ZADANIA FILTROW CHAININGS
POZBYCIE SIE ZANIECZYSZCZEN Z SYSTEMU

NA BAZIE WODY

CZASTKI STALE

1.
2.
3.
4.

WODA (ZEMULSYFIKOWANA)
WOLNA WODA
GLIKOL
KWASY
⇓
EFEKTY

1. CZASTECZKI POZA
KONTROLA ISTNIEJACYCH
FILTROW OEM
2. CZASTKI SCICLIWE
⇓
EFEKTY

Woda:
Wplywa na wlasciwosci oleju (Smarowanie)
Korozja komponentow systemu.
Zwieksza wzrost szkodliwych bakterii
Kwasy:
Trawia plaszczyzny czesci systemu

Czastki stale:
zwieksza korozje czesci systemu
Powoduje zjawisko
“Lancuchowej Reakcji Zuzycia”
Czsteczki scisliwe:
Tworza osady

TYPOWE SKUTKI
System Hydrauliczny
⇓
Przegrzanie poprzez
Zmniejszenie lepkosci
i skorodowane zawory

System Smarowania Silnika Olejowe Systemy Izolujace
⇓
⇓
Zwiekszenie zuzycia lozysk Zmniejszenie oporu
Emisja niebezpiecznych
elektrycznego
zwiazkow
Zmniejszenie mocy

EFEKTY
⇓
Zmniejszenie wydajnosci systemu
Regularne awarie systemu, koniecznosc wymiany elementow
Czeste wymiany oleju
Zbedne przestoje systemu
Zagrozenia dla srodowiska
Zmniejszenie produktywnosci
Zwiekszone wydatki
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7. PODSTAWOWE RODZAJE INSTALACJI, GDZIE
MOZNA STOSOWAC FILTRY CHAININGS

HYDRAULICZNE I HYDROSTATYCZNE SYSTEMY
OLEJOWE

****

SYSTEMY SMAROWANIA OLEJOWEGO SILNIKOW

****

SYSTEMY IZOLACJI OLEJOWEJ

****

UKLADY HAMULCOWE

****

UKLADY PALIWOWE
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Schemat umiejscowienia produktow filtracyjnych Chainings w
instalacji paliwowej/olejowej.
ZRODLO CISNIENIA

FILTR LINIOWY ISTNIEJAJCY

FILTR CHAININGS

ZWEZKA

ZBIORNIK

SYSTEM

FILTR CHAININGS
SYSTEM FILTRACYJNY
CHAININGS
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8. BRANZE ZASTOSOWANIA FILTROW
CHAININGS
KOLEJ
1.
2.
3.
4.

Systemy Hydrostatyczne
Instalacje Hydrauliki Silowej
Systemy Transmisyjne
Przekazniki Energetyczne i Transformatory

GORNICTWO i BUDOWNICTWO
1. Aplikacje Smarowania Silnika
2. Instalacje Hydrauliki Silowej
3. Systemy Przekladniowe

ENERGETYKA
1. Turbinowe Systemy Olejowe
2. Skrzynie Biegow Mlynow Weglowych
3. Przekazniki Energetyczne i Transformatory

TRANSPORT LADOWY
1. Olejowe Systemy Smarowania Silnika

FIRMY ZAOPATRUJACE W ENERGIE
1. Przekazniki Energetyczne i Transformatory

PRZEMYSL OBSLUGUJACY LOTNICTWO
1. Urzadzenia Sterujace Radarami i Systemy Hydrauliczne
2. Sprzed Obslugi Naziemnej

POZOSTALE GAEZIE PRZEMYSLO
1.
2.
3.
4.

Uklady Smarujace i Chlodzace Obrabiarek
Systemy Hydrauliczne w Maszynach Wytlocznikowych
Systemy Hydrauliczne w Przemysle Transportu
Hydrauliczne Linie Produkcyjne w Elektrowniach
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9. Przyklady wplywu Filtra Chainings na jakos olejow
a) Testy Filtra Chainings przy uzyciu oleju hydraulicznego
Parametry testu
Filtr Chainings CHO1210 (Ze zwezka Fi =1[mm] zainstalowana na kroccu
doplywowym)
Wykorzystany Olej:
Temperatura Oleju:
Ilosc Oleju:
Przeplyw przez filtr przy cisnieniu 3 [Bar]:
Dlugosc Testu:
Sumaryczna ilosc przefiltrowanego oleju:
Liczba cykli filtracyjnych:

ISO 46
60 C*
15 Litrow
0.6L/min
387 min.
232.2 Litry
15.5

Skutecznosc Filtra Chainings CHO1210H
25

ISO Code 2
ISO Code 5
ISO Code 15

N o rm y y IS O
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Liczba Cykli
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b) Testy Filtra Chainings w przypadku uzycia oleju silnikowego
Parametry testu
Klient:
Pojazd:
Nr Rejestracyjny:
Silnik:
Pojemnosc Miski Olejowej:
Uzyty Olej:
Historia Serwisowa:
Kilometraz:

Midwinter Transport
Mercedes 24/35
H540 CKJ
Typ OM422A 14L. 350KM.
25 Litrow
Ovaline Turbomaster, 15/40
Wymiana filtrow zgodnie z harmonogramem.
789087km

Zastosowany Filtr:
Odczyty Cisnienia Oleju:

CHO1210L
5 Bar (jalowy)
6 Bar (pelne obroty)
Przed i po zainstalowaniu filtra. Wyslane do analizy

Pobrane Probki:
w ITS .
Wartosci Przeplywu:

jalowy
pelne obr.

0.25 [L/min]
0.75 [L/min]

Proby wkladu filtracyjnego przeprowadzane byly na Silniku Diesla produkcji Mercedes
350KM Typ OM422A, wyopsazonego w system olejowy o pojemnosci 25 L.
Probki oleju byly pobierane w przyblizeniu co 10 000km z silnika wyposazonego w
Filtr Chainings oraz bez filtra. Pobrane probki byly przebadane w niezaleznej jednostce
badawczej.
Wyniki prob wykazaly ze ilosc substancji nierozpuszczalnych wzrosla do poziomu
maksymalnie tolerowanego przez silnik 1.5% po zaledwie 10 000km..
Natomiast w przypadku silnika z zastosowanym Filtrem Bocznikowym Chainings ilosc
substancji nierozpuszczanych wzrosla zaledwie do 1.0% po 60 000km.
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Wykres ponizej pokazuje poziom substancji nierozpuszczonych z uzyciem i bez zuzycia
Filtra Bocznikowego Chainings.

3.5
3
2.5
(% )

2

1.5
1
0.5
0
0

10

20

30

40

50

60

Kilometraz (,000km)

Przed instalacja Filtra Chainings
Po zainstalowaniu Filtra Chainings
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c) Wykresy skutecznosci Filtra Chainigs w utrzymaniu
wysokich parametrow oleju.
Parametry ceniane na podstawie TAN-Calkowita Liczba Kwasowa, TBN-Minimalna
Calkowita Liczba Zasadowa, zawartosci czastek stalych(sadze, czasteczki zelaza)
Filtr Bocznikowy Chainings - wykres zawartosci sadz i czastek zelaza
Analiza rezultatow przeprowadzona na OEM-owym filtrze Chainings zamontowanym na
silniku Genset 50KM

Zawartość żelaza [ppm]
Zawartość sadz [%]
Żywotność Oleju [godziny]
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Filtr Bocznikowy Chainings - wykres wartosci TAN i TBN
Analiza rezultatow przeprowadzona na OEM-owym filtrze Chainings zamontowanym na
silniku Genset 50KM

TAN (Całkowita Liczba Kwasowa) [mg KOH/g]
TBN (Minimalna Całkowita Liczba Zasadowa) [mg KOH/g]
Żywotność Oleju [godziny]

CHA08-03

18

Analiza czystosci oleju przeprwadzona podzcas prob w South West Trains przy
uzyciu Klasy 159.

Wykres przedstawiajacy roznice w czystosci pomiedzy standardowym systemem
hydrostatycznym Klasy 159 a systemem Klasy 159 z zamienionym filtrem ze
standardowego na Filtr Chainings
26
24

Kod ISO 4406

No.

22

>4 mikrony Klasa 159 system z
filtrem OEM
>6 mikrony Klasa 159 system z
filtrem OEM
>16 mikrony Klasa 159 system z
filtrem OEM
>4 mikrony Klasa 159 filtr OEM
zastapiony Filtrem Chainings
>6 mikrony Klasa 159 filtr OEM
zastapiony Filtrem Chaining
>16 mikrony Klasa 159 filtr OEM
zastapiony Filtrem Chaining

20
18
16
14
12
10
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0
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50000

100000

150000
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Propozycja instalacji Filtrow Chainings
Zaleca sie montowanie Filtra Bocznikowego Chainings MCH1210L na wspornikach
takich jak te uzyte w pociagach Klasy 159 dla systemu hydropstatycznego. W takim
przypadku zestaw filtra z wspornikiem bylby przytwierdzony do ramy nosnej pojazdu w
sposob sasiadujacy z silnikiem.
Typowy sposob zainstalowania naszego filtra do systemu
hydrostatycznego Klasy 159 jest zaprezentowany na fotografii ponizej.
Taki sposob zainstalowania filtra uwzglednia dostep w przypadku
wymiany elementu filtrujacego.
Elastyczne przylacza z odpowiednimi zlaczkami zostalyby
zainstalowane tak by polaczyc krociec doplywowy z czescia cisnieniowa systemu
smarnego gdzie zaleca sie zainstalowanie zaworu zamykajacego w celu mozliwosci
odlaczenia filtra od ukladu przed wymiana wkladu.
Krociec odplywowy z odpowiednim przylaczem poprzez zainstalowany przewod nalezy
polaczyc w dogodnym miejscu ze zbiornikiem/miska olejowa.
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10. PRODUKTY DODATKOWE
Wskazniki Poziomu Plynow o Wysokiej Widocznosci
Wyposazenie:
Uszczelki Viton na calej dlugosci
Oslona ze stali nierdzewnej
Kulka wskazujaca poziom plynu
Jaskrawe tlo ulatwiajace widocznosc
Odpone na korozje elementy mocujace
- Dostepne w roznych rozmiarach i roznych gwintach zgodnie z
zapotrzebowaniem klienta
-
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11. PODSUMOWANIE
Uzywanie Filtrow Bocznikowych Chainings wiaze sie z poprawa parametrow pracy co
przedstawiaja wymienione ponizej przyklady:

Przemysl Kolejowy
-

Regularne stosowanie Filtrow Chainings zainstalowanych w systemach hydrostatycznych
Klasy 158, 159, 165 i 166 zaowocowalo zmniejszeniem awarii Pomp Wyporowych,
Solenoidow oraz Silnikow Napedowych

-

Regularne stosowanie Filtrow Chainings zainstalowanych na pociagach South West
Trains dla skrzyn biegow Voith pozwolilo na wydluzenie okresu
miedzyserwisowego.

-

Wykorzystanie Systemu Filtracji Chainings do filtrowania magazynowanego oleju
przed napelnianiem skrzyn biegow Klasy 91 oraz systemu hydrostatycznego w
wybudowanych przez Bombardier Spalinowych Zespolow Trakcyjnych Klasy 170.

-

Filtr Chainings zainstalowany w hydrostatycznym systemie chlodzacym silnik HST.

-

Dostarczenie Systemow Filtracyjno/Testowych dla napelniania i testu cisnieniowego
ukladow hamulcowych Eurotram budowanych w Wielkiej Brytanii i Strasbourg,
tramwajow produkcji Porto i Nottingham oraz Spalinowych Zespolow Trakcyjnych w
Polnocnej Irlandii.

-

Instalalcja naszych firmowych wskaznikow poziomu plynu w Spalinowych
Zespolach
Trakcyjnych
na
zbiornikach
systemow
hydraulicznych/hydrostatycznych/smarujacych oraz w ukladach smarowania kilku
firm obslugujacych ruch kolejowy. Wskazniki zainstalowane sa miedzy innymi nowo
wybudowanych pociagach Zespololach Trakcyjnych Klasy 170.

Przemysl Maszyn Budowlanych
-

Jejeden z najwiekszych producentow brytyjskiego sprzetu budowlanego instaluje I sprzedaje
Filtry Chainings pod wlasna marka jako staly element OEM na wszystkich swoich
samojezdnych koparkach dla zwiekszenia czasu pracy oleju i zmniejszenia ilosci napraw
gwarancyjnych.

-

Instalowanie FIltrow Chainings przez glownego brytyjskiego operatora w przemysle
gorniczym dla wydluzenia zywotnosci oleju oraz sygnalizowania mozliwosci
zanieczyszczenia oleju woda.w systemach hydraulicznych wywrotek.

Przemysl Energetyczny
-

Zainstalowanie na stale Filtrow Chainings na wszystkich osmiu turbinach w
elektrowni Chapel Cross BNFL.
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-

System Filtracyjny Chainings pozwolil na odzysk ognioodpornego plynu na bazie
estru siarkowego pozwalajac na oszczednosci rzedu 30 000 £ rocznie w elektrowni
AES Drax.

-

Systemy Filtracyjne Chainings uzyte przez
wyburzenowym PCB.

National Grid Plc w jej oddziale

Czesc OEM wyprodukowana przez Chainings LTD zainstalowana w systemie
hydraulicznym sprzetu budowlanego.
WNIOSKI
 Ciagle filtrowanei oleju w Spalinowych Zespolach Trakkcyjnych podczas
serwisu zwieksza ochrone komponentow systemu
 Utrzymanie jakosci oleju do wysokich standardow
 Wydluzyenie zywotnosoci dla czesci stosowanych w pompach roznicowych
przyczyniajace sie do oszczednosci na remontach/naprawach
 Wydluzenie zywotnosci oleju zapewnia mniejsze koszty zakupow i utylizacji
 Brak potrzeby korzystania z Systemu Filtracyjnego, oszczednosc na czasu i
kosztow pracy serwisantow oraz powiazanych kosztow w zwiazku
zprzestojem
 Rezygnacja z zewnetrznej filtracji pozwala na wykorzystanie czasu
serwisantow do prowadzenia innych czynnosci serwisowych
 Redukcja emisji CO2
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12. POLITYKA JAKOSCI

ZADANIE

UPEWNIENIE SIE, ZE KTOKOLWIEK JEST KLIENTEM I JAKIEKOLWIEK JEST
JEGO ZAPOTRZEBOWANIE, ZAWSZE OTRZYMUJE PRODUKT WYSOKIEJ
JAKOSCI ZGODNIE ZE STANDARDAMI JAKOSCI, WYDAJNOSCI, I CZASU.

OSIAGNIETE POPRZEZ:
- KONTROLA DOSTAWCOW POPRZEZ PROCEDURY I SPECYFIKACJE
- KONTROLA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PRODUKCYJNEJ
- PLYNNA KOMUNIKACJA NA KAZDYM SZCZEBLU ZARZADZANIA
- KONTROLA JAKOSC DL A WSZYSTKICH PRZYCHODZACYCH I
WYCHODZACYCH PRODUKTOW LUB ICH CZESCI
- WSPARCIE TECHNICZNE I SPRZEDAZY DLA WSZYSTKICH KLIENTOW
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