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kaasu- ja höyryturbiineihin, vesiturbiineihin, kaasu- ja 
dieselmoottoreihin, alipainepumppuihin, kompres-
soreihin, vaihteistoihin jne

Öljysumunpoistolaite
puhtaan ilman puolesta



Franke Filterin esittely
Lisääntyvä huoli ympäristön tilasta ja päästönormien tiuken-
tuminen ovat antaneet aiheen suodatinjärjestelmien kehittä-
miseen. Päämääränä on poistaa tehokkaasti laitteiden voite-
lujärjestelmästä aiheutuva öljysumu.
 
FRANKE Mess- und Filtersysteme -niminen yritys perus-
tettiin Hollessa vuonna 1989. Yritys on keskittynyt val-
mistamaan korkealuokkaisia öljysumunpoistolaitteita 
voimalaitoksille ja turbiinituottajille Saksassa ja naapu-
rimaissa. Vuonna 1996 yritys muutti Bad Salzdetfurt-
hiin, johon rakennettiin uusi toimisto ja kokoonpano-
halli. Tammikuussa 2001 yrityksen nimi muutettiin 
FRANKE FILTER GMBH:ksi. Nykyään yritys toimittaa 
ilmanpuhdistusjärjestelmiä koko Eurooppaan ja 
myös muualle maailmaan.

Franke Filterillä on lähes 20 vuoden kokemus 
öljysumunpoistolaitteiden suunnittelusta ja 

valmistuksesta. Lisäksi läheisten asiakaskontak-
tien ansiosta yrityksellä on kokemusta kaikista 

öljysumun puhdistusratkaisuista.

Uskomme, että tulevaisuutemme on ympäristön-
suojelun tärkeyden korostamisessa.



Ympäristöystävällinen ratkaisu

Kompaktisti muotoillut ja asiakaskohtaiset suodatinrat-
kaisut soveltuvat kaasu- ja höyryturbiineihin, vesitur-
biineihin, kaasu- ja dieselmoottoreihin, turboahtimiin, 
generaattoreihin, vaihteistoihin sekä muihin pyöriviin 
moottoreihin.

Franke Filter järjestelmän suodatustulokset ovat 
selvästi virallisia päästöarvoja parempia. Kompak-
tin muotoilun ansiosta suodattimien asentami-
nen on helppoa. Työntekijämme valmistavat ja 
kokoavat kaikki öljysumunpoistolaitteet tehtaas-
samme – tilauksesta juuri teidän tarpeisiinne. 
Esimerkiksi kiinnityslaipat on suunniteltu siten, 
ettei asennustöissä tarvitse hitsata tai valmis-
taa erillisiä kiinnitysalustoja. Puhdistettu öljy 
on laadukasta, ja puhdistustulos täyttää ym-
päristövaatimukset.

hyödy käyttämällä
öljysumunpoistolaitteitamme!
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Me Franke Filterillä olemme sitoutuneet tarjoamaan teil-
le toimivan ympäristöä säästävän järjestelmäm. Saavut-

taaksemme mahdollisimman hyvän tuloksen noudatamme 
tuotannossamme uusimpia laatunormeja.  Suodatetun öljyn 

partikkelien läpimitta on korkeintaan 0,1 µm.

Jokaisen osan ja järjestelmän kokonaisuudessaan on läpäis-
tävä laatutarkastus DIN EN ISO 9001:2008  standardin mukai-

sesti. Vuonna 2007 Franke Filter otti käyttöön ATEX-standardin, 
minkä ansiosta suodatinjärjestelmämme voidaan asentaa räjäh-

dysvaarallisiin tiloihin.

Huoltoväli jopa 40 000 h

tarkasti säädettävään
Säilyttää halutun alipaineen järjestelmässä öljyvoitelun laatu

säilyy tai jopa paranee

Puhdistaa Palauttaa öljyä takaisin jopa 2000 l turbiiniin

99.99%:n puhdistusteho 
poistaa 0,1 µ:n hiukkaset ja pisarat



toimintaperiaate
Franke Filterin suodattimet poistavat 
tehokkaasti öljysumun.

Alipaine

Järjestelmään kuuluvan sivukanava-
puhaltimen avulla öljyinen ilma ime-
tään imuputken kautta suodatusele-
menttien lävitse. Alipainetta voidaan 
säätää tarpeen mukaan vakiovarus-
teena olevan lisäilmaventtiilin avulla.

Pisaroittaminen

Suodatinkotelossa ilma johdetaan 
monien tehokkaiden mikrokuitusuo-
dattimien läpi. Ilmassa olevat öljy-

partikkelit liitetään suodattimessa 
toisiinsa, ja ne putoavat suodattimen 
pohjalle painovoiman avulla.

Öljyn palautus

Suodattimien pohjaan kerääntynyt 
öljy johdetaan välittömästi takaisin 
säiliöön paluuputken kautta.

Puhdistustulos

Suodatusprosessi säästää kallista öl-
jyä, ja tuloksena on puhdas työym-
päristö. Kokemus on osoittanut, että 
puhdistusjärjestelmämme pystyy toi-
mimaan yli 30 000 tuntia ilman kes-
keytyksiä ja suodatustulos on 99,9 % 
(partikkelien koko 0,1 µ). Riippumatto-
missa teisteissä on osoitettu, että voi-
telun laatu ei kärsi.

Öljysumunpoistolaitteet
erityinen muotoilu ja lisätarvikkeet

sisäinen/ulkoinen lisäilma
Alipaine voidaan säätää erikseen voitelujärjestelmän tarpeita vastaa-

vasti. Huollontarve vähenee, koska sisäisen lisäilman 
syöttöön ei tarvita erikseen suodatinta.

monipuoliset painemittarit
mahdollistavat paineen seuraamisen prosessin eri vaiheissa. Lait-

teen antamia painetietoja voidaan tarkkailla valvomosta käsin.

akt./pass. ohituskanava
suojelee voitelujärjestelmää paineen kasvaessa 

liian suureksi. Ohituskanava helpottaa pääjärjestelmän 
osien vaihtoa. Esimerkiksi suodatinelementit voidaan 

vaihtaa turbiinin ollessa käynnissä.

tukiputki ja yhdistetty 
öljynpalautuslinja

Erillistä öljynpalautuslinjaa ei tarvita. Samalla huolehditaan siitä, 
että järjestelmään syntyy tarvittava korkeusero. 



Franke Filterin öljysumunpoistolait-
teet täyttävät useimpien säädösten 
vaatimukset ja takaavat, että turbii-
ninne toimivat turvallisesti

Yhteenveto

1. Koko voitelujärjestelmään luodaan 

jatkuva alipaine

2. öljysumu suodatetaan mekaanisesti

3. talteen otetun voiteluöljyn kemialli-

nen koostumus säilyy entisellään

4. suodatettu öljy johdetaan takaisin öl-

jysäiliöön

5. suodatustulos täyttää viranomaisten 

säädökset

6. tuloksena on puhdas ilma

Asiakaslähtöinen palvelu

Vuoropuhelu asiakkaidemme kanssa 
alkaa suunnittelusta ja valmistukses-
ta. Räätälöimme öljysumunpoistolait-
teet asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. 
Tiiviin asiakasyhteistyön ansiosta pys-
tymme valmistamaan optimaalisia 
ratkaisuja. 
Kompaktin ja yksilöllisen muotoilun 
ansiosta järjestelmämme voidaan 
asentaa kaasu- ja höyryturbiinien, 
kaasu- ja dieselmoottoreiden, turbo-
ahtimien, generaattoreiden, vaihteis-
tojen ja muiden vastaavien laitteiden 
pieniinkin tiloihin. Työryhmämme 
valmistaa ja kokoaa kaikki öljysumun-

poistolaitteet omassa tehtaassamme. 
Jokainen yksikkö on valmistettu yksi-
tellen ja asiakaslähtöisesti.

Laajennusmahdollisuudet

Franke Filter toimittaa erilaisia lisä-
tarvikkeita, joilla suodatusta voidaan 
säätää ja laajentaa. 

Esimerkiksi yhteen suodatinjärjestel-
mään voidaan liittää neljä kanavaa. 
Tietoa laajennusmahdollisuuksista on 
sivuilla 8 ja 9, ja laite-esimerkkejä on 
sivuilla 12 ja 13.
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sulkuventtiilejä
käytetään yhdessä alipainepuhaltimen kanssa. 
Sulkuventtiili vähentää järjestelmän säätötarvetta, 
kun toinen alipainepumppu käynnistetään.

painekytkin
tarkkailee voitelujärjestelmän alipainetta ja 
ilmoittaa valvomoon mahdollisista häiriötilanteista.

alipainemittarit
näyttävät voitelujärjestelmän alipaineen.

mikrokuitusuodattimet
liittävät öljypartikkelit toisiinsa. Öljysumusta suodatetaan 99,9 %, 
ja suodatettujen partikkelien koko on 0,1 µ. Jäljelle jäänyt öljy on 
laadultaan paljon parempaa, kuin laatuvaatimukset edellyttävät.

alipainepuhallin
luo voitelujärjestelmään tarvittavan alipaineen. 
• voidaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla (vyöhyke 2, vyöhyke 1 

ATEX-määräysten mukaisesti)
• hertsimäärä 50/60 Hz jännitteestä riippumatta
• toimitukseen voidaan liittää erillinen moottori 
• vikatilanteessa laitteen toiminta on turvattu



Franke Filter on valmistanut lukui-
sia onnistuneita puhdistuslaitteita 
ympäri maailmaa, ja yrityksellä on 
kahdenkymmenen vuoden kokemus 
öljysumun puhdistamisesta.

Perusteellinen konsultointi

Jokainen konsultointi perustuu usei-
den hankkeiden aikana saavutettuun 
osaamiseen ja kokemukseen.

Vastavuoroinen suunnittelu 

Saavuttaaksemme parhaan mahdol-
lisen ratkaisun olemme jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa asiakkaidemme 
kanssa.
Projektipäällikkömme ovat tottuneet 
ratkaisemaan erityyppisiä ongelmia, 
jotka liittyvät esimerkiksi suodatin-
laitteiden rakentamiseen räjähdysvaa-
rallisiin tiloihin tai järjestelmiin, joissa 
täytyy käyttää ruostumatonta terästä.
 

Projektikohtainen tuotanto

Kustannusarviovaiheessa CAD-osas-
tomme suunnittelee kaikki projektin 
osat ja sijoittaa ne tuotantosuunnitel-
maan. Kolmiulotteiset mallit tehdään 
jokaisessa suunnitteluvaiheessa.

Laadun varmistava tuotanto

Tuotantoyksikön koulutettu Franke 
Filter-työryhmä valmistaa jokaisen 
osan ja koko suodatinjärjestelmän 
projektikohtaisesti tiiviissä yhteistyös-
sä suunnitteluosaston kanssa ottaen 
huomioon vallitsevat laatuvaatimuk-
set. Jatkuva sisäinen ja ulkoinen val-
vonta takaavat erinomaisen laadun 
jokaisessa tuotantovaiheessa.

Yksinkertainen asentaa

Jokainen öljysumunsuodattimen lii-
toskohta on valmistettu siten, että 
asennustyöt tehtaalla voidaan suorit-
taa ilman hitsausta.

kokonaisratkaisu yhdeltä valmistajalta

partikkelien yhdistäminen
Mekaanisen öljysumunpoiston tärkein prosessi 
on öljypartikkelien yhdistäminen suuremmiksi pisaroiksi



Pitkä huoltovapaa käyttöikä

Asennuksen jälkeen suodatinjärjes-
telmä voi toimia jopa 30 000 tuntia 
ilman huoltoa.
 
Mikrokuitukoteloiden erityinen raken-
ne takaa puhdistustehon säilymisen 
pitkään. Alipainemittarit näyttävät, 
milloin suodatinkotelot tulee vaihtaa.

Suodatinkotelot ja muut varaosat voi 
tilata Franke Filteriltä. 

Suodatinkoteloiden alkuperäinen pai-
ne on 15 000 käyttötunnin jälkeen 
sama, minkä ansiosta huoltotoimen-

piteitä tarvitaan vähän ja säästetään 
kustannuksissa.

Huoltotöistä, kuten esimerkiksi suoda-
tinkoteloiden, mittalaitteiden tai kom-
pressoreiden vaihdosta tai koko jär-
jestelmän tarkistuksesta, kannattaa 
sopia projektipäälliköidemme kanssa. 
Huoltotöistä voidaan konsultoida 
etukäteen.

Tarkoituksenamme on parantaa 
palveluamme jatkuvasti. 

Huoltoverkostomme kasvaa koko 
ajan, ja käytössänne on yhteyshen-

kilö, joka halutessanne asioi suoraan 
toimipisteessänne

käyttö ja huolto
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yksilöity mitoitus
jokaiseen sovellukseen

Franke Filter on toiminut uranuurtajana voimalaitosten 
pienikokoisten öljysumuturbiinien suodatinteknologian 
kehittämisessä ympäri maailmaa. Olemme omalla ta-
vallamme ylpeitä siitä, että kilpailijamme ovat pyrkineet 
omaksumaan kehittämäämme teknologiaa ja keksintöjä 
omissa tuotteissaan. 
Meidät erottaa muista kuitenkin se, että osaamme yhdis-
tää tuotteiden laadun ja yksilöllisen tuotannon.

Arvokkaat ideat ja kokemukset

Käytämme jokaisessa konsultointitapahtumassa sekä tuot-
teiden valmistamisessa hyväksemme niitä arvokkaita koke-
muksia, jotka olemme saaneet useista tuhansista onnistu-
neista hankkeista.

Turbiinin ja suodatinjärjestelmän vuorovaikutuksen mää-
räävä tekijä on oikeankokoisen puhdistimen valinta. Sen 
puolestaan määrää turbiinin säiliön koko.
 
Useimpiin tapauksiin voimme suositella vakioratkaisuja, 
mutta on kuitenkin tilanteita, jotka vaativat erityistä lähes-
tymistä.

Asiakkaan ja valmistajan välillä tulee olla jatkuvaa vuoro-
vaikutusta, jotta prosessi etenee joustavasti ensimmäisestä 
yhteydenotosta ongelmattomaan ratkaisuun saakka

oikea suodatintyyppi

FF2-011 pienien turbiinien 

suodatin, sisäinen lisäilmansyöttö 

FF2-011 keskikokoisten turbiinien 

suodatin, sisäinen lisäilmansyöttö

FF2-366 tehokkaiden turbiinien 

suodatin, kaksi kompressoria
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sisäinen lisäilmansyöttö
Jokaisessa puhdistimessa on alipainepuhallin, joka luo voitelujärjestelmässä tar-

vittavan alipaineen ja ja aiheuttaa paineeron mikrokuitusuodatinelementtiin. 
Alipaine voidaan luoda niin sanotulla lisäilmansyötöllä. Jos lisäilma otetaan 
sisäisesti, voitelujärjestelmään ei pääse ulkoisia partikkeleita. 

Se on erityisen tärkeää meri- ja aavikko-olosuhteissa. Tällaisessa tapauksessa 
erityistä ilmansuodatinta tai sen huoltoa ei tarvita.

sisäänrakennettu paluulinja
Kustannusten ja huoltotarpeen vähentämiseksi Franke Filterin järjestelmään 
on saatavana lisämahdollisuutena tukiputki, jossa on öljyn palautuslinja. Sen 
avulla öljytaso voidaan nostaa painovoiman kannalta riittävän ylös (vaadittava 
vähimmäiskorkeus). Paluulinjan toinen pää on upotettu öljyyn ja siten varmiste-
taan jatkuva voiteluaineen kierto säiliöön. Poistoputkisto estää ilmakuplien pääsyn 
putkea pitkin alipainejärjestelmään. 

ohituskanavan alipainepumppu
Toisen kanavan alipainepumppu on varatoimenpide, ja sillä varmiste-
taan, ettei suodattimen toiminta keskeydy. Jos yksi kompressori vioittuu, 
varakompressori jatkaa toimintaa.
 

Järjestelmän sulkuventtiilin lisäsäätöä ei tarvitse tehdä. Vioittuneen kom-
pressorin voi vaihtaa keskeyttämättä suodatusprosessia.

norma pantalliittimet
Pantaliittimet takaavat turvallisen ja nopean tavan liittää putket Franke Filteriin.
Putken päiden ei tarvitse olla kiinni toisissaan sekä sallii jopa 14 asteen kulmavirheen.
Liitostapa ei vaadi tulityötä!

Tukiputki

Vakiovarusteinen 

palautusputki

Taivutettu putki

Sisäinen lisäilmansyöttö



vesiturbiinien 
öljysumunpoistolaitteet
vesi- ja pumppuvoimaloihin

Erityisratkaisu

Vesi- ja pumppuvoimalan turbiinira-
kenne poikkeaa huomattavasti kaasu- 
tai höyryturbiinista. 

Franke Filter on kehittänyt ratkaisun, 
jonka avulla voidaan suodattaa jopa 
neljä liitosjohtoa. Jokaisessa haaras-
sa on alipainemittarit, joiden avulla 
putkien alipainetta voidaan säädellä. 
Samoin kuin kaasu- ja höyryturbiineis-
sa, suurin osa voiteluöljyssä olevasta 
öljystä voidaan palauttaa takaisin säi-
liöön.

Tulos

Jopa yli 30 000 huoltoa 
kaipaamatonta toiminta-
tuntia ja puhdasta ilmaa 
ympäristöystävällisessä 
voimalassa

ympäristöystävällistä puhdasta energiaa 



Generaattoriliitos

Turbiiniliitos

Kytkinliitos

Pääteliitos

alipainemittari 
näyttää liitoksessa olevan alipaineen

alipaineen säädin
jokaisen liitoksen alipainetta voidaan 
säätää erikseen ja tarkasti

jopa neljähaarainen alipainejohto
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käyttökokemuksia
ratkaisu jokaiseen tilanteeseen

pumppuvoimala, luxemburg
Alkutilanne

Syksyllä 1959 Ourtalin suosiollisen sijainnin ansiosta Société Électrique de I’our 
(SEO) -niminen yritys päätti yhteistyössä monien muiden Euroopan maiden kanssa 
rakentaa pumppuvoimalan Viandeniin. Voimalaitos on tällä hetkellä yksi lajinsa 
tehokkaimmista. Sen rakenneratkaisut ja teknologia ovat kuuluisia ympäri maa-
ilmaa.

Haaste

Yhdeksässä kymmenestä turbiiniyksiköstä on neljä liitosta (yksi liitos gene-
raattoriin ja yksi turbiiniin sekä yhteysliitos ja pääteliitos). Voiteluöljysäiliön 
jatkuva alipaine saadaan aikaiseksi öljysumua imemällä. Lisäksi puhdas pa-
koilma haluttiin johtaa turbiinihalliin, jotta säästytään kalliilta ja aikaa vie-
vältä putkien rakentamiselta.
 
Ratkaisu 

Jokaisessa turbiinissa on kaksi puhdistinta. Yksi varmistaa voitelusäili-
össä tarvittavan alipaineen, ja toinen on liitetty öljysumuimurin kautta 
neljähaaraiseen jakajaan. Jokaisen liittimen alipainetta voidaan säätää 
erikseen. 
Jokaisen laitteen puhdistusprosessia voidaan säädellä ja tarkkailla 
ohjaamosta. Varoitusvalot ilmoittavat alipaineen tasosta jokaisessa 
järjestelmän osassa erikseen. Ohjaamon laitteet varoittavat henki-
lökuntaa kaikista uhkaavista tilanteista.



ydinvoimala
Alkutilanne

Olkiluodossa vuodesta 1982 toiminnassa olleessa ydinvoimalas-
sa on kaksi 840 megawatin reaktoria.

Vuonna 2003 tehtiin päätös kolmannen reaktorin rakentamisesta. 
Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2005, ja niissä on noudatettava 

tiukkoja turvamääräyksiä. 

Haaste ja ratkaisu

Yhteistyössä Siemensin kanssa Franke Filter on osallistunut hankkee-
seen vuodesta 2004 lähtien. Tarjosimme öljysumunpoistolaitetta, jonka 

malli on FF2-777. Se oli ainoa öljysumunpoistolaite, joka täytti suomalais-
ten säteilyviranomaisten asettamat tiukat turvallisuusmääräykset.

Useiden alustavien testien ja laajan tutkimusaineiston sekä yksityiskoh-
taisten teknisten piirustusten jälkeen toimitimme lokakuussa 2007 kaksi-

kompressorisen öljysumunpoistolaitteen Olkiluotoon.

kaasu - ja dieselmoottorit
Alkutilanne

Sähkön huippukuormitusta tasaavia voimalaitoksia käytetään lyhytaikaisesti huip-
pukuormituksen aikana. Ne ovat usein kaasu- tai dieselmoottoreita. Tällaisten yk-

sikköjen kuormitus vaihtelee, mikä aiheuttaa jatkuvan kampikammion 
paineenvaihtelun.

 
Haaste ja ratkaisu

Suodatustuloksen varmistamiseksi sivukanavapumpun tulee kestää jatkuvaa paineen-
vaihtelua. Öljysumunpoistolaitteessa on oltava sivukanavapumppu ja taajuusvaihtelun 

muunnin. Paineentasaajan tulee noudattaa nominaaliasetusta ja lähettää impulssi taa-
juusvaihtelun muuntimeen, joka säätelee sivukanavapumpun kierrosnopeutta.

Franke Filter tarjoaa täysin automaattisen ratkaisun, joka toimii ilman työkohteen tekni-
sen henkilökunnan ohjausta.
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saamamme palaute
kirjeitä asiakkailtamme

abb international

vatenfall

olkiluoto cryostar

e.on

ge energy

siemens

hitachi

man-turbo

atlas copco

rwe

allweiler

enbw
alstom

thomassen
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Ramator Oy 
INTELLIGENCE FOR INDUSTRY

Ramator Oy
Kärsämäentie 35
20360 Turku
Suomi

Puhelin: +358 10 835 3000
Faksi: +358 10 835 3010
info@ramator.fi
http://www.ramator.fi

muistiinpanoja

yhteydenottopyyntö

Tämän sivun voi vapaasti käyttää muistiinpanoihin ja luoviin ideoihin.

Olemme asiantuntijoita voimalaitosten turbiinien ja generaattoreiden öljysumun suodatinratkaisujen alalla. 
Odotamme yhteydenottoanne ja täydennämme mielellämme maailmanlaajuista yhteistyökumppaniemme verkostoa 
pystyäksemme takaamaan teille parhaan asiantuntijapalvelun. 
Toivottavasti kuulemme teistä pian.
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