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F
irma BIBUS MENOS Sp. z o.o.
reprezentuj¹c na terenie Polski
równie¿ te dwie nowe firmy,

znacznie poszerzy³a swoj¹ ofertê
i obecnie mo¿e podejmowaæ najtrud-
niejsze zadania techniczno-technolo-
giczne i organizacyjne w dziedzinie
filtracji mediów przemys³owych, dys-
ponuj¹c ogromnym doœwiadczeniem
in¿ynierskim.

BIBUS MENOS – najlepszy
partner czystych rozwi¹zañ

Przez szereg  lat na rynku polskim fir-
ma Mahle rozpoznawana by³a miêdzy
innymi  jako producent wysokiej ja-
koœci sprê¿arek œrubowych.  Pod ko-
niec lat 90. ten segment produkcyjny
zosta³ sprzedany firmie CompAir.
Mahle Filtersysteme jako producent
filtrów przemys³owych ma w swoim
programie wszystkie elementy filtra-
cji, niezbêdne do prawid³owego funk-
cjonowania sprê¿arek œrubowych. Fil-
try powietrza, filtry oleju oraz separa-
tory oleju. Do dziœ produkowane s¹

wk³ady filtracyjne i separatory do
wiêkszoœci sprê¿arek, pochodz¹cych
jeszcze z zak³adu Mahle Kompresso-
ren. Mahle Filtersysteme jest równie¿
producentem filtrów dla szeregu re-
nomowanych producentów sprê¿arek.

Wiêkszoœæ zak³adów przemys³o-
wych opiera swoje technologie pro-
dukcyjne na urz¹dzeniach, liniach
produkcyjnych, maszynach, pracuj¹-
cych w oparciu o uk³ady sprê¿onego
powietrza. W zale¿noœci od zapotrze-
bowania, stosuje siê sprê¿arki t³oko-
we lub œrubowe. Dobrze przygotowa-
ne medium (sprê¿one powietrze)
umo¿liwia d³ug¹ i bezproblemow¹
eksploatacjê urz¹dzeñ. W dobie per-
manentnego ograniczania kosztów
produkcji zak³ady przemys³owe bar-
dzo czêsto staraj¹ siê te koszty ograni-
czyæ nie w tym miejscu, w jakim po-
winno to nastêpowaæ. Najczêœciej
oszczêdza siê na materia³ach eksplo-
atacyjnych. Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿e-
my stwierdziæ, ¿e takie dzia³anie
staje siê przyczyn¹ uruchomienia
prawdziwej lawiny nie zawsze
porz¹danych efektów. Zastosowanie
separatorów ni¿szej jakoœci  i niewia-
domego pochodzenia  czêsto powo-
duje znaczny wzrost zu¿ycia oleju oraz
pogorszenie siê jakoœci sprê¿onego
powietrza. Powstaje ryzyko zniszcze-

nia stopnia œrubowego, którego kosz-
ty naprawy  (je¿eli w ogóle ze wzglê-
du na specyfikê uszkodzenia jest to
mo¿liwe) to czêsto sumy, stanowi¹ce
nawet 50-60% wartoœci zakupu nowej
sprê¿arki.

Jak dzia³aj¹ separatory oleju
w sprê¿arkach œrubowych

Dobrej jakoœci separatory zwykle
maj¹ konstrukcjê wielowarstwow¹.
• Separatory  dzia³aj¹, wykorzystuj¹c

podstawowe prawa fizyki i koale-
scencji. Kierunek przep³ywu od
zewn¹trz do wewn¹trz, przez spe-
cjalnie przygotowany materia³ ko-
alescencyjno-filtruj¹cy, powoduje
skraplanie siê mg³y olejowej,  a gra-
witacja dope³nia proces, powoduj¹c
sp³yw oleju na dó³.

• Druga warstwa filtracyjna wy³apuje
krople oleju, które z powodu swego
ciê¿aru szybko sp³ywaj¹. Olbrzy-
mie doœwiadczenie in¿ynierów
z Mahle Filtersysteme pozwoli³o
na stworzenie takiej konstrukcji se-
paratora, by przep³yw strumienia
zapobiega³ przenikaniu  oleju
przez materia³ separuj¹cy.

• W zale¿noœci od sposobu zabudowy
separatora, olej zbiera siê na dnie ele-
mentu lub sp³ywa do uk³adu olejo-

Separatory oleju
do sprê¿arek œrubowych

Od 2003 r. firma BIBUS MENOS
Sp. z o.o. przejê³a przedsta-
wicielstwo firmy Mahle Filter-
systeme GmbH. Sta³a i bliska
wspó³praca z Mahle sta³a siê
podwalin¹ do stworzenia
w ramach struktury BIBUS
MENOS Sp. z o.o. odrêbnego
dzia³u zajmuj¹cego siê filtracj¹
przemys³ow¹. Mahle Filter-
systeme wchodzi w sk³ad
koncernu Mahle, od 2006 r.
jest odrêbn¹ firm¹, specja-
lizuj¹c¹ siê w produkcji filtrów
hydrauliki si³owej, systemów
odpylania, filtrów procesowych
i filtrów automatycznych –
samoczyszcz¹cych. Jesieni¹
2006 r. koncern Mahle przej¹³
dwie znane na ca³ym œwiecie
firmy z bran¿y filtracyjnej
– AKO GmbH i NFV GmbH.

Fot. 1 Kompresor œrubowy z zamontowanymi filtrami produkcji firmy Mahle
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wego sprê¿arki.
• Trwa³oœæ separatora jest uzale¿niona

jedynie od zanieczyszczeñ sta³ych,
które przedostaj¹ siê do oleju ze œro-
dowiska pracy sprê¿arki. Osadzaj¹c
siê na wk³adzie separatora, powoduj¹
przyrost ró¿nicy ciœnieñ, a ta z kolei
uruchamia komunikat o zapchaniu
wk³adu. Istotnym czynnikiem w tym
przypadku jest zastosowanie odpo-
wiedniej filtracji powietrza zasysane-
go przez sprê¿arkê. W³aœciwy dobór
materia³u filtracyjnego, uzale¿niony
od warunków, w których pracuje sprê-
¿arka, jest podstaw¹ do przed³u¿enia
¿ywotnoœci wk³adu separatora  i sa-
mej sprê¿arki.

Jako dostawca separatorów do wielu
zak³adów przemys³owych BIBUS
MENOS, bazuj¹c na w³asnych do-
œwiadczeniu i informacjach uzyskiwa-
nych od  klientów, jest w stanie zagwa-
rantowaæ, przy zachowaniu optymal-
nych warunków pracy, trwa³oœæ sepa-
ratorów Mahle w zakresie nawet po-
nad 5000 roboczogodzin. Jednak aby
to osi¹gn¹æ, wymagana jest odpowied-
nio wysoka  jakoœæ filtracji powietrza
zasysanego oraz filtracji oleju w uk³a-
dzie olejowym sprê¿arki.

Ocena efektywnoœci
separatora oleju

w sprê¿arkach œrubowych

Istotnym parametrem, okreœlaj¹cym
efektywnoœæ separatora, jest  procen-
towa zawartoœæ oleju w sprê¿onym
powietrzu po przejœciu przez uk³ad
koalescencyjno-separuj¹cy. Tylko
najwy¿ej klasy separatory, dostarcza-
ne przez BIBUS MENOS, s¹ w stanie
zagwarantowaæ spe³nienie œwiato-
wych i europejskich standardów. Na
¿yczenie klienta, dla konkretnego
typoszeregu separatorów, jesteœmy
w stanie przedstawiæ wyniki pomiarów
przeprowadzonych przez producenta.

Bardzo du¿y wp³yw na ten parametr
ma rodzaj i temperatura robocza ole-
ju. Dlatego te¿ niezmiernie istotne
jest stosowanie olejów o odpowied-
nich, za³o¿onych przez producenta
sprê¿arki parametrach.

BIBUS MENOS  – Dzia³ Filtracji
ma w swojej ofercie nie tylko separa-
tory oleju dla sprê¿arek œrubowych.

Jednym z podstawowych elemen-
tów oferty dzia³u s¹ filtry hydrauliki
si³owej.

Program filtrów samoczyszcz¹cych
Mahle AF pozwala nam na podjêcie
wyzwañ filtracji – od myd³a w p³ynie,
pasty do zêbów, silikonów, farb,

czekolady itd., a na asfalcie skoñ-
czywszy.

Z kolei systemy odpylaj¹ce Mahle
pozwalaj¹ nam rozwi¹zaæ problemy
naszych klientów z py³em w œrodowi-
sku pracy, bez wzglêdu na to, czy bê-
dzie to malarnia proszkowa, obróbka
na sucho odlewów ¿eliwnych, pako-
wanie herbaty, pasz czy te¿ tynków
szlachetnych.

Filtry procesowe Mahle PIP gwa-
rantuj¹ odpowiedni¹ czystoœæ ele-
mentów po umyciu ich w myjkach pro-
cesowych. Przed³u¿aj¹ te¿ ¿ywotnoœæ
czynnika myj¹cego.

Program filtrów Mahle AKO umo¿-
liwia filtracjê przy bardzo du¿ym prze-
p³ywie – nawet 1000 m3/h.

Uk³ady Mahle NFV umo¿liwiaj¹
separacjê woda/olej, olej/woda, roz-
dzia³ olejów o ró¿nicy gêstoœci od 1%,

utylizacjê emulsji, odwadnianie paliw
p³ynnych, biofiltracjê wody balasto-
wej  etc.

W³ókniny filtracyjne TWE Dierdorf
pozwalaj¹ nam na zaspokojenie
potrzeb klientów wykorzystuj¹cych
tradycyjne technologie filtracji  ch³o-
dziw.

Dziêki szybkiemu rozwojowi i ci¹-
gle powiêkszaj¹cej siê sieci biur tech-
niczno-handlowych   w ca³ej Polsce
(miêdzy innymi we wrzeœniu 2007 r.
otwarcie nowego biura w Krotoszynie
na terenie zak³adów MAHLE oraz
w lutym 2008 r. nowego biura we
Wroc³awiu, obecnie przygotowywane
otwarcie biura w Rzeszowie) BIBUS
MENOS  ma mo¿liwoœæ szybkiego
dotarcia do ka¿dego klienta, natych-
miastowej reakcji na powsta³e proble-
my techniczne, jak równie¿ oferowa-
nia pomocy merytorycznej a¿ do  przy-
gotowania zapasu magazynowego
w³¹cznie.

Jeœli zainteresowa³ Pañstwa powy¿-
szy artyku³, maj¹ Pañstwo do rozwi¹-
zania jakiœ problem z zakresu filtracji
lub po prostu chcieliby Pañstwo uzy-
skaæ wiêcej informacji na ten temat
– prosimy o kontakt z Dzia³em Filtra-
cji firmy BIBUS MENOS Sp. z o.o.

Wszelkie dane kontaktowe znajd¹
Pañstwo na naszej stronie interneto-
wej – www.bibusmenos.pl

Artyku³ promocyjny
Zygfryd Derc
Grzegorz Zapotoczny
BIBUS MENOS Sp.z o.o.
www.bibusmenos.pl

Fot. Separatory oleju produkcji firmy Mahle


