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RuDrik

MILJOANPASSADE OLJOR OCH SMORJFETTER

Sammanfattning

För att öka hänsynen till älvarnas natur startades ii.om Vattenfall år 1988 ett
utvecklingsprojekt med arbetsnamnet "Miljövänliga oljor". Avsikten var att finna
alternativa lager- och regleroljor som med bibehållna tekniska egenskaper inte
skulle skada naturen i händelse av läckage och haverier. Projektet har sedan år
1991 drivits i samarbete med Kraftverksföreningens Utvecklingsstiftelse - VAST.
I projektet har även Statoil Smörjmedel AB medverkat. Sammanställning av
rapporten har gjorts av Bert Andersson och JanErik Lindberg, Vattenfall AB.

Av ekonomiska och miljömässiga skäl rekommenderas en övergång till lageroljor
på syntetbas och regleroljor på vitoljebas. Detta kan lämpligen göras i samband
med större arbeten i lager och reglersystem då dessa ordentligt rengjorts.

Vid tillverkning och montage bör i rapponen redovisade erfarenheter utnyttjas för
att förhindra försämring av oljomas tekniska och miljömässiga egenskaper.

Vid tettsmörjning av lagringar som lämnar sitt förbrukade fett till vattenvägarna
bör ett vitoljebaserat fett användas.

Vid användning av gummitätningar är det av vikt att den gummikvalitet som
används är anpassad till den använda oljan.

En vidare anpassning av specifikationerna för oljor bedöms nödvändig. Bland
annat för att minimera antalet produkter och öka möjligheten att fritt välja
leverantör.

Ett fortsatt utvecklingsarbete planeras beträffande oljor och tärningar.

Copyright Vattenfall AB cch VAST, 1992



Title

Summary

ENVIRONMENTALLY ADJUSTED OIL AND GREASE

With the intention of maintaining healthy environment in our rivers Vattenfall in
1988 initiated a project called "Environmentally friendly oils". The goal was to
find oils for bearings and hydraulic systems that would cause less negative
environmental effects and still maintain a good technical function. Since 1991
Vast has participated and partly financed the project. Great effort has also been
made by Statoil Smörjmedel AB. The report has, been put together by Bert
Andersson and JanErik Lindberg, Vattenfall AB.

Based on the results of the project it is recommended, for both economical and
environmental reasons, to change to synthetic oil in bearings and to hydraulic oil
made of white oil in regulating systems. The change may be carried out in
connection to other work on the system in question. Special care is recommended
when cleaning the system from old oil and dirt.

In order to maintain the high quality of the oil, also during manufacturing and
assembling, one should follow the recommendations outlined in the report.

In bearings where used grease leak's into the river, a grease made of white oil
should be used.

The quality of the rubber sealings must be adapted to the oil used, in order to
secure a good function.

In order to bring down the number of products and to create an open market some
additional changes is necessary in the specifications of oil.

Further research regarding oil and sealings is planed.

Copyright Vattenfall AB och VAST. 1992
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r 1
BAKGRUND

Under de senaste årtiondena har den industriella verksamheten och dess inverkan på naturen
alltmer kommit i blickfånget. Detta har medfört ett ökat medvetande om vikten av att minimera
miljörisker inom alla verksamhetsområden. Vattenkraftstationernas nedsmutsning av
vattendragen är ingen stor miljöfråga med det perspektiv vi har idag. Det är ändå angeläget att
minimera den, inte minst för att vattenkraften ska kunna behålla sitt anseende som en ren
energikälla.

Från vattenkraftstationerna kan oljor och fetter överföras till älvarna genom läckage och spill.
Genom att göra omkonstruktioner och/eller byta till miljöanpassade oljor och smörjfetter kan
skadeverkningarna minskas.

För att åstadkomma förbättringar av miljön i älvarna startades inom Vattenfall år 1988 ett
utvecklingsprojekt med arbetsnamnet "Miljövänliga oljor". Avsikten var att finna alternativa
lager- och regleroljor som med bibehållna tekniska egenskaper skulle ge vattenkraften en
minskad miljöpåverkan.

En förundersökning gav följande indikationer:

- att tekniska förbättringar av konstruktionerna blir kostsamma och fördyrar drift och
underhåll av anläggningarna.

- att tekniska förbättringar av konstruktionerna ändå inte ger 100% -ig säkerhet mot
oljeläckage.

- att arbetsmiljön kan förbättras genom val av alternativa oljor.

PROJEKTETS GENOMFÖRANDE

En projektgrupp bildades till att börja med inom Vattenfall men senare också med
representanter från Kraftverksföreningens utvecklingsstiftelse, VAST. På leverantörsidan har i
huvudsak tidigare Nynäs Industri AB, numera Statoil Smörjmedel AB, deltagit men i vissa
avsnitt även andra leverantörer av tex vegetabiliska oljor framställda ur raps- och rybsfrön.

Oljornas miljöegenskaper har testats vid speciallaboratorier enligt standardiserade metoder.
Man fann att ny olja, med från början goda miljöegenskaper, snabbt försämrades i ett
hydraulsystem. Föroreningarna kan ha tillförts under tillverkning och montage.

Arbetsgruppen har besökt maskinleverantörer och kartlagt vilka olika kemiska produkter som
används. Rekommendationer för dessa kemiska produkters användning vid nytillverkning eller
revision har utarbetats. (Bilaga 3).

Syntetoljors egenskaper har undersökts också vad gäller friktionsförluster i bär- och styrlager.

Copyright Vattenfall AB och VAST, 1992



r Äldre turbiner med fettsmorda ledskovellager lämnar oftast en del av sitt förbrukade fett direkt
ut i vattnet på avloppssidan. Detta är otillfredställande från miljösynpunkt när konventionella
smörjfetter används.

TEKNISK BESKRIVNING AV UNDERSÖKTA OLJOR

Oljeproduktemas tekniska egenskaper är beroende dels av använd basoljetyp dels av de
tillsatsmedel som används.

För att minska miljöpåverkan är oljor, skräddarsydda för sina applikationer och med
minimerad mängd tillsatsmedel, att föredra.

Som hjälpmedel vid inköp av oljeprodukter har arbetsgruppen utarbetat tekniska anvisningar
för regler- och lageroljor. De beskriver oljan och de krav som bör ställas vid inköp och hur den
ska hanteras och provas vid leverans (kvalitetskontroll) och vid rutinmässiga kontroller under
livstiden. (Bilaga 2).

Tabell 1. Aktuella oljetyper.

Vattenfalls Gammal Specifikation
beteckning beteckning PU-meddelande

Basoljetyp Statoil
beteckning

VL32
VL 46 synt
VL68

VR32
VR 32 vit
VR68
VR 68 vit

SV 10
-

SV 20

SV 10
-

SV 20
-

115/91
110/91
116/91

113/91
112/91
114/91
111/91

Mineralolja
PAO-syntet
Mineralolja

Mineralolja
Vitolja
Mineralolja
Vitolja

TU 32
Reneta 46
TU 68

TU 32
Regien 32
TU 68
Regien 68

VL=Vattenfall Lagersmörjolja, VR=Vattenfall Reglerolja, PAO=PolyAlfaOlefin

(VL 32 och VR 32 kommer att ersätias av en beteckning VRL 32 liksom VL 68 och VR 68 av
VRL 68)

3.1 Turbin och reglerolja med beteckning SV 10 - 20.

Oljan är en mineralolja med tillsatser för att motverka korrosion, skumbildning och åldring.
Den innehåller svavelföreningar och aromater som bidrar till den oljelukt som förekommer,
framförallt när oljan är varm.

Copyright Vattenfall AB och VAST 1992



r 3.2 Vitolja " '

Vitolja är en hårdare raffinerad mineralolja vilket biand annat innebär att den är aromatfri.
svavelfri och ofärgad. Denna typ av oljor bedöms ha samma tekniska egenskaper som tidigare
oljor med beteckning SV inom Vattenfall vad gäller teknisk funktion. Oljan är dessutom bättre
frän miljösynpunkt vilket redovisas senare i rapporten.

Vitoljebaserade produkter innehåller miljömässigt bättre tillsatser för att motverka korrosion,
skumbildning och åldring. Utförd provning har visat på mindre benägenhet till slambildning
vilket minskar underhållsbehovet i oljesystemet.

Vitoljan har bättre åldringsegenskaper än konventionella oljor.

Vitolja finns i två kvaliteter med Vattenfalls beteckningar VR 32 vit och VR 68 vit.

3 3 Syntetolja.

Syntetolja är baserad på ett syntetiskt kolväte, polyalfaolefin (PAO), vilket innebär att den är
aromatfri, svavelfri och ofärgad. Tillsatserna är valda med hänsyn till den yttre och inre miljön.
Den obegagnade produkten är testad enligt OECD riktlinjer med avseende på ekotoxicitet och
nedbrytbarhet och visar inga avvikelser från Vattenfall SV 20. Från arbetsmiljösynpunkt är den
bättre än SV 20.

Syntetoljan har bättre åldringsegenskaper än konventionella oljor.

Tekniska anvisningar för syntetolja som lagerolja har utarbetats med Vattenfalls typbeteckning
VL 46 synt.

3.4 Vegetabilisk olja

Oljan är raffinerad ur företrädesvis rybsfrön vilket ger en basolja som även kan användas vid
tillverkning av margarin och matolja. För att få önskade tekniska egenskaper innehåller den
färdiga oljan tillsatser av liknande typ som vitolja och syntetolja.

4 TEKNISKA EGENSKAPER HOS OLJORNA.

Oljorna har testats i laboratorium för att kartlägga deras tekniska egenskaper. Testerna har
utförts enligt normerade provmetoder.

Under projektets gång har vitolja påfyllts i reglersystem och syntetolja i lager.

*) Egentligen namn på basoljan men används här för den färdiga produkten.

Copyright Vattenfall AB och VAST, 1992



r Tabell 2. Anläggningar som försetts med vitolja eller syntetolja.

Yitolja Syntetolja
Reglersystem Oljetyp Ar Lager Oljetyp År

HölleforsenG2 (P90-306-01) -89 StadsforsenG 1 < Mereta46) ^88~
Älvkarleby G6(Reglen68) -91 Juktan (Mereta46) -89
VargönG2 (Reglen68) -91/92 OlidanG7.8.10(Mereta46) -89/90

HölleforsenG2(P90-305-01) -89
Bastusel (Reneta46) -91
TuggenGl (Reneta46) -91
VargönG2 (Reneta46) -91/92

(Mereta 46 och P90-305 och 306 är idag ersatta av Reneta och Regien)

4.1 Utvärdering av vitolja

I arbetet med projektet har reglersystemet till ett Kaplanaggregat. Hölleforsen G2, fyllts med
VR 68 vit.

Oljan fungerar i tekniskt avseende enligt förväntningarna. Drifttiden efter påfyllning är ännu
kort varför det är för tidigt att bedöma egenskaper som åldring och underhållsbehov i systemet.
Den tidigare förekommande oljelukten har helt försvunnit. I stationen görs all påfyllning på
samtliga reglersystem med VR 68 vit som är blandbar med SV 20 utan att dess tekniska
funktion försämras.

För att vitolja ska ha kvar sina bättre miljöegenskaper får inblandningen av oljor av tidigare
Vattenfalltyp inte överstiga 3%.

4.2 Utvärdering av syntetoija.

Införandet av syntetolja i stora glidlager har visat sig ge en betydande minskning av
lagerförlusterna. Minsicningen är störst för bärlagren men är märkbar även för i aggregaten
ingående styrlager.

För bärlagren i Stadsforsen och Hölleforsen har minskningen av förlusterna uppmätts till 21
respektive 47 kW. Totalt inklusive alla lager har bedömts att vinsten blir 28 respektive 55 kW.

Med denna förlustminskning är kostnaden för inköp av den dyrare syntetoljan återbetald på ca
6 respektive 2 år.

Syntetoljan har mycket bra luftavskiljningsfönnåga vilket dämpar eller förhindrar
skumbildning som kan vara ett problem i många lager.

Före införandet av syntetolja i lager rekommenderas, för att säkerställa optimal funktion, att en
beräkning av lagerförluster och lagerparametrar utförs. Sådana beräkningar kan utföras av
CANTRIBO AB i samråd med lagerleverantören.

Copyright Vattenfall AB och VAST. 1992



f 4.3 Utvärdering av vegetabilisk olja.

Laboratoneförsök visar att oljans livslängd påverkas kraftigt av de förhållanden som normalt
föreligger i ett turbinoljesystem. det vill säga närvaro av vatten, syre. slitagemetaller och under
förhöjd temperatur. Oljan bedöms ha en livslängd som är 50 - 100 gånger kortare än nu
använda konventionella oljor. Dessutom härsknar vegetabilisk olja vid åldring \arvid ett
potentiellt arbetsmiljöproblem kan föreligga.

Praktisk provning i ett finskt vattenkraftaggregat (Eurojoki) visar att oljans viskositet ökar 159c

pa 5 år ( från 34 till 39 mm-/s).

Sammantaget bedöms oljor på vegetabilisk bas i nuvarande formuleringar sakna miljöfördelar
och vara tekniskt olämpliga för industriella hydraulsystem på grund av kort livslängd.

5. OLJORNAS INVERKAN PÅ TÄTNINGSMATERIAL.

Provning av aktuella oljor har utförts vid SKEGA AB:s laboratorium)1). Provningen utfördes
som ett svällningsprov enligt SS 16 22 08 (1SO-SS 1817).

Följande oljor provades Regien 32
Regien 68
Reneta 46
TU 32
TU 68

Dessutom provades en svällningshöjande PAO-tillsats för att undersöka om den anrikas i
gummimaterialet.

Som gummimaterial användes SKEGA 63 70 001 vilket motsvarar SMS 1587.

Proven utfördes vid 70 °C under tiderna 70, 168 och 336 timmar.

Resultaten visar på relativt liten skillnad mellan oljorna. För det testade gummimaterialet
uppmättes en liten krympning i samtliga oljor på 3,6 till 5,1 volymprocent. Den
svällningshöjande PAO-tillsatsen gav gummimaterialet en 8 procentig volymökning.

Krympning är i statiska tätningssammanhang otillfredställande då man vanligen eftersträvar en
viss volymökning för att kompensera för gummimaterialets kvarstående deformation vid
belastning.

Orsaken till dessa resultat är att de provade oljorna avviker från den standardiserade olja som
används av gummitillverkarna vid deras kvalitetskontroll. Problemet är om man ska anpassa
oljan eller gummimaterialet? För att besvara den frågan har ytterligare provning av olika
gummimaterial utförts.

Denna provning har resulterat i ett förslag till specifikation för gummi som redovisas i bilaga
6: "Förslag till materialspecifikation, tärningar mot olja. Vattenfall". Risken är att det
användbara urvalet av standard O-ringar reduceras genom detta. Därför bör en specifikation av
detta slag endast fastlägga de nödvändiga egenskaperna så att olika leverantörer kan komma
ifråga.

Copyright Vattenfall AB och VAST, 1992



r b MILJÖEGENSKAPER HOS OLJOR.

fr. 1 Krav pa miljöanpassade oljor.

- De nya produkterna ska vara ..Konsamma mot mark och vattenlevande växter, djur och
mikroorganismer. De ska vara lätt nedbrytbara.

- De nya produkterna ska inte vara allergiframkallande eller cancerogena. De ska vara
skonsamma vid hudkontakt samt luktfria.

- De nya produkterna ska inte vara tekniskt sämre än nu använda oljeprodukter.

6.2 Undersökta oljor.

Oljor är uppbyggda av basoljor med tillsatser för att motverka korrosion, skumbildning och
åldring. Som basolja används vanligen välraffmerad mineralolja. Den klassas inte som
hälsofarlig från arbetsmiljösynpunkt och är inte märkningspliktig. Den innehåller aromatiska
kolväten och polära ämnen. Dessa avlägsnas vid raffinering till vitolja. I denna kan man inte
påvisa toxiska ämnen och den är därför tillåten för användning i kontakt med livsmedel enligt
FD A s klassificering (Food and Drugs Administration. USA).

Som basolja förekommer också den syntetiska kolvätetypen polyalfaolefin (PAO), syntetiska
estrar och vegetabiliska oljor (naturliga estrar). Man har så vitt känt inte lyckats formulera en
reglerolja baserad på syntetiska estrar som fyller de tekniska kraven. De basoljor som ingår i
undersökningen presenteras i tabell 3.

Tabell 3. Olika basoljors egenskaper.

Basolja

Solventraffinerad
mineralolja

Vitolja

Polyalfaolefin
(syntetiskt kolväte.
PAO)

Hälsoeffekter

Inte cancerogena
Inte allergena

Dito+godkänd för livs-
medelskontakt av
FDA. Luktfri

Dito+godkänd för livs-
medelskontakt av
FDA. Luktfri

Hur ser det ut efter
ett oljeutsläpp?

Sprider sig över
vattenytan

Sprider sig över
vattenytan

Sprider sig över
vattenytan

Vegetabilisk olja Kan vara allergi-
framkallande i syn-
nerhet om den är
dåligt raffinerad.

Löses och försvinner
ganska snabbt.

Nödvändiga tillsatsmedel ska väljas med hänsyn till tekniska och miljömässiga egenskaper.

Copyright Vattenfall AB och VAST. 1992



r De fiesta undersökningar som hitintills utförts för att klarlägga oljors toxicitet är avsedda att
vara en grund för klassificering och märkning med avseende på arbetsmiljö. Undersökningar
av oljors toxicitet i naturen är betydligt färre.
Det underlag som finns tillgängligt via databaser är inte tillräckligt för en bedömning av de
miljömässiga effekterna vid en övergång från mineraloljebaserade produkter till alternativa
oljor

Olika oljors miljöegenskaper har därför inom detta projekt testats vid Huntingdon Research
Center Ltd i England(2). Försök att testa den biologiska nedbrytbarheten har utförts vid
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, IVL(3). Provningsresultaten redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Miljöprovning av oljeprodukter.

Benämning

TU 68(SV 20)
ny olja

TU 68 begagnad

Vit reglerolja

Syntetisk
lagerolja

Vegetabilisk
reglerolja

Basolja

Mineralolja

Mineralolja

Vitolja

PAO

Vegetabilisk
olja

Toxicitet, fisk
räkor och alger

Inga effekter

Svagt toxisk 1)

Inga effekter

Inga effekter

Svagt toxisk 2)

Biologisk
nedbrytbarhet

Icke lätt nedbrytbart

Icke lätt nedbrytbart

Icke lätt nedbrytbart

Icke lätt nedbrytbart

Lätt nedbrytbart

1) Den begagnade oljan TU 68 (SV 20) har vid analys visat sig innehålla metaller som
oavsiktligt tillförts systemen vid tillverkning och montage. Vilket möjligen kan förklara den
ökade toxiciteten

2) Den svagt toxiska effekten hos den vegetabiliska oljan beror troligen på ett tillsatsmedel.

6.3 Begagnade oljor.

Alla oljor blir vid användning och hantering förorenade av åldrings- och slitageprodukter samt
smutspartiklar. Både Regien och Reneta är mer stabila än konventionella mineraloljebaserade
produkter och har därför lägre åldringshastighet. Miljömässigt är de dock likvärdiga.

För att bevara nya oljors goda miljöegenskaper krävs god hygien och goda hanteringsrutiner.
Alla begagnade oljor klassas som miljöfarligt avfall.

6.4 Slutsatser.

Det är för närvarande inte möjligt att kombinera det tekniska kravet på lång livslängd med
miljökravet att produkterna ska vara lätt nedbrytbara i naturen.

Copyright Vattenfall AB ocn VAST, 1992
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Vid bedömning av en produkts miljöegenskaper är toxiciteten klart överordnad andra
egenskaper som nedbrytbarhet och bioackumulerbarhet. Svårnedbrytbarhet tillsammans med
toxicitet medför däremot en ökad risk med långtidsverkan och okontrollerad spridning av
toxiska effekter.

Tendens till upplagring i organismer (bioackumulerbarhet) ökar i förening med toxicitet och
långsam nedbrytning risken för skadliga effekter ytterligare.

Vid val av olika oljor är låg toxicitet och långsam nedbrytning därför att föredra framför högre
toxicitet och snabbare nedbrytning.

Regien 32 och 68 (Vattenfalls regleroljor VR 32 vit och VR 68 vit) är baserade på vitolja och
är så gott som luktfria.

Reneta 46 (Vattenfalls lagerolja VL 46 synt) är baserad på den syntetiska kolvätetypen
polyalfaolefin (PAO). Reneta 46 luktar mindre än konventionella mineraloljebaserade
lageroljor beroende på kemisk sammansättning som ger lägre ångtryck.

Risken för hudbesvär i form av eksem eller oljeacne bedöms mycket mindre vid hantering av
Regien och Reneta än konventionell mineraloljebaserad olja.

Regien och Reneta bryts ned i naturen men inte lika snabbt som vegetabiliska oljor.

7. SMÖRJFETTER.

Smörjfetter tillverkas av oljor och tvålar.Oljan har den huvudsakliga funktionen att smörja.
Tvålens uppgift är huvudsakligen att bära oljan ungefär som en tvättsvamp. Den har mycket
liten del i den rent smörjande funktionen. Olja och tvål väljs efter de egenskapskrav som ställs.

Två olika tvålar har utnyttjats i provfetterna. Litiumtvål, som i Vattenfalls standardfett Alexol
L42, och litiumkomplextvål. Litiumtvålen i kombination med vegetabilisk olja samt
litiumkomplextvålen som bärare av vitolja.

Prov med de olika smörjfetterna har utförts av tillverkaren enligt provmetod ASTM 1401
innebärande att fettet blandas med vatten och vispas under 1 timmes tid. Resultatet av detta
prov för vegetabilisk olja blandad med litiumtvål ger en grynig massa med något fritt vatten.
Vitolja blandad med litiumkomplextvål får en vispgräddeliknande konsistens, alltså en bättre
finfördelning.

I Hölleforsen G2 har det gjorts försök med ett vegetabiliskt smörjfett som skiljer sig från
vanliga fetter genom att det saknar tvål som bärare. Tvålen har ersatts med en förtjockare
vilket ger en fettliknande gel.

I Vargön G2 har gjorts försök med två olika fetter, som är förtvålade men med olika
kombinationer av tvål och olja. Dessa var vegetabilisk olja och litiumtvål samt vitolja och
litiumkomplextvål.

Det bör observeras att fetter är en färskvara som vid lagring normalt "blöder", det vill säga olja
lämnar tvålen och samlar sig på fettytan i förvaringskärlet. Detta är fullt normalt för ett fett och
gör det inte obrukbart på kort sikt.

Copyright Vattenfall AB och VAST, 1992
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Försök att åter mekaniskt inblanda oljan i fettet är dömt att misslyckas, blödningen påskyndas
istället.

7.1 Utvärdering av smörjfett med vitolja.

Smörjfettet med vitolja visade goda smörjande egenskaper. Den litiumkomplex-baserade tvålen
ger goda egenskaper vad gäller finfördelning.

Detta fett har de bästa köldegenskaperna. Det var fortfarande mjukt efter förvaring vid -18 °C
under lång tid.

Med ledning av här utförda prov har två nya smörjfetter formulerats. Ett för användning där
direkt kontakt med vatten förekommer, bland annat intagsluckor och ledskovellager. Detta
smörjfett består av vitolja och litiumkomplextvål. Dess Vattenfallbeteckning är VF 0 vit.
Teknisk anvisning, PU meddelande 119/91. (Bilaga 4).

Det andra smörjfettet ersätter Vattenfalls standardfett Alexol L 42 och är avsett att användas i
övriga smörjställen. Fettet innehåller liksom L 42 litiumtvål men har vitolja som smörjmedel.
Vattenfalls beteckning är VF 2 Vit. Teknisk anvisning, PU meddelande 120/91. (Bilaga 4).

7.2 Utvärdering av smörjfett med vegetabilisk olja.

Den gel av vegetabilisk olja som provats i Hölleforsen G2's ledskovellager visade sig ha goda
smörjande egenskaper med god vidhäftning liksom de övriga typerna.

Gelén skiktade sig beroende på att förtjockaren sedimenterade. Den är därför olämplig för
användning såväl i centralsmörjsystem som för långtidslagring. Därutöver har fettet dåliga
lågtemperaturegenskaper.

Det tvålförsatta fettet med vegetabilisk olja som provats i Vargön hade samma goda smörjande
egenskaper som gelén. Men även här finns de dåliga lågtemperatur-egenskaperna. Efter lång

tid i -18°C visade sig fettet ha stelnat och krympt.

Härtill kommer att fettet när det åldras kan ge upphov till dålig lukt.

7.3 Miljöegenskaper hos smörjfetter.

Fetternas miljöegenskaper har ännu inte testats varför inga standardiserade provningsresultat
kan redovisas.

De standardfetter som hittills använts har när de passerar ut som förbrukat fett klumpat ihop sig
och täckts med gruskorn varvid det bildats en stenliknande klump. Detta medför att tvålen
behåller oljan nära nog i all oändlighet. Oljan kan därför inte brytas ned i naturen.

Copyright Vattenfall AB och VAST, 1992
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För att motverka detta har försök med tvål av litiumkomplextyp utförts. Resultaten visar att
fettet finfördelas vilket underlättar nedbrytningen i naturen. Dessutom bör det innebären
minskning av mängden tvålrester i rörledningar för smörjsystem.

Prov med smörjfetterna Alexol L42 (Vattenfalls standardfett), P9O-32O-O1 (Vitolja med
litiumkomplextvål) och P90-321-01 (Rapsolja med litiumtvål) har utförts på laxyngel i
Bergeforsens fiskodling.

20 000 laxyngel i en betongdamm matades med större och mindre bitar av fetterna. Innan
försöken startades hade den automatiska utfordringsanläggningen varit ur drift under tre dygn
varför laxynglen var rejält hungriga. Under matning observerades att växtdelar etc. snabbt
fångades av fiskarna för att senare spottas ut som inte matnyttiga. Däremot undveks fettbitarna
och förblev orörda flytande på vattenytan.

Av försöken dras den slutsatsen att fettet från födoämnessynpunkt inte utgör någon fara för
laxynglen.

Alla begagnade fetter klassas som miljöfarligt avfall.

8. INVERKAN PÅ OLJOR AV KEMIKALIEANVÄNDNING VID TILLVERKNING,
MONTAGE OCH REVISIONSARBETEN.

Miljöprovning av begagnad olja visade att ny olja snabbt kan förlora sina goda
miljöegenskaper.

Vid tillverknings- och monteringsarbeten används kemiska produkter, bland annat för att
smörja gängor mm. Dessa kan förorena oljan och därigenom försämra dess miljöegenskaper
och tekniska livslängd.

Representanter från arbetsgruppen har genomfört verkstadsbesök hos lager- och
turbintillverkare för att kartlägga kemikalieanvändningen under tillverkning och montage. Som
ett resultat av besöken har rekommendationer utarbetats vilka sammanfattats i PU
meddelandena 103/91 och 118/91. (Bilaga 3).

9. REKOMMENDATIONER

Reglerolja VR 32 vit och VR 68 vit har lång livslängd och goda miljöegenskaper. Trots ett
högre pris är miljö- och underhållsvinsterna sådana att en övergång uA vitoljor i reglersystem
bör ske när större förnyelsearbeten utförs på aggregaten.

Syntetoljan VL 46 synt är trots sitt relativt höga pris att föredra som lagerolja. Den ger oftast så
låga förluster att kostnaden för byte till ny olja snabbt är intjänad. Dessutom minskar
underhållsbehovet eftersom den har låg slambildning och betydligt längre livslängd än SV 20.
Såväl VR 32, VR 68 som VL 46 är så gott som luktfria.

Som hjälp till produktval vid inköp och för fortlöpande kontroll av oljorna under drifttiden har
anvisningar utarbetats. (Bilaga 1 och 2).

I syfte att bibehålla oljans kvalitet och miljöegenskaper har rekommendationer för
kemikaliehantering vid tillverkning och montage av turbiner och lager utarbetats. (Bilaga 3).
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För att syntetoljors och vitoljors bättre egenskaper ska kunna bibehållas bör en inblandning av
oljor av tidigare Vattenfalltyp inte överstiga 39c.

Erfarenheterna från proven med smörjfetter har medfört att två olika smörjfetter tagits fram.

Det lösare fettet med NLGI-klass 0*), VF 0 vit, är avsett att användas för smörjsystem där
överskottsfett leds ut i vattenvägarna. Det styvare fettet med NLGI-klass 2, VF 2 vit, ersätter
Alexol L 42 och används till övriga smörjställen. (Bilaga 4).

Vid ändringar och ombyggnader där val av tätningar blir aktuellt ska kontakt tas med
tillverkare för att optimera tätningstyp och -material. Tätningens funktion är i högsta grad
beroende av vilken oljetyp som ska användas och hänsyn måste tas till detta på
konstruktionsstadiet.

Oljors inverkan på målning i lager och reglersystem kräver observans så att oljebeständiga
färger används. Se Vattenfalls målningsanvisningar, PU meddelande 101/91.

De nuvarande specifikationer av olja som presenteras i denna rapport och som utgivits som
PU-meddelanden är ofullkomliga i det avseendet att funktionsmässigt mycket lika produkter
borde kunna slås samman till en gemensam specifikation för att på så sätt minska antalet
produkter som används inom kraftindustrin.

En mer generell specifisering bör också eftersträvas för att undvika att hamna i en
monopolsituation med endast en tänkbar leverantör. Idag är detta fallet beroende på att
utvecklingen av de nya produkterna stöttats på ett mycket aktivt sätt av Nynäs och senare
Statoil smörjmedel AB. På sikt kan man vänta sig ett större utbud av oljor av denna typ.

National Lubricating Grease Institute har gett ut en standard för klassificering av fett.

Copyright Vattenfall AB och VAST, 1992
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10 ARBETSGRUPP

Arbetsgruppens sammansättning

Berth Andersson
Lars Arvidsson
Gerd Bergqvist
Lennart Bodling
Stig Elfström
Sten Lasu
Alf Liljeberg
JanErik Lindberg
Bo Staaf
Gösta Wikman
Sven Westin

Vattenfall PUT3
Vattenfall Utveckling AB
Vattenfall Utveckling AB
Vattenfall Västsverige
Elfström Tekn. konsult AB
VAST
Vattenfall Utveckling AB
Vattenfall PTP3
Krångede AB
Stora Kraft AB
Vattenfall PTP3

Telefon

021 16 69 00
021 16 69 00
0520 882 62
060 56 53 90
08 790 03 50

08 739 50 00
0696 201 00
0243 675 66
08 739 50 00

Dessutom har Björn Svensson, Vattenfall UM, bidragit med viktig information inom
biologiska områden.

För Nynäs/ Statoil har deltagit

Per Redelius
Sven-Erik Skoglund
UlfBondpä
Kenneth Ax
Per Norwald
Bertil Eriksson
Graham Gow

Nynäs Industri AB
Nynäs Industri AB
Nynäs Industri AB
Statoil Smörjmedel AB
Statoil Smörjmedel AB
Cantribo AB
AB Axel Christiernsson

021 13 72 64
08 81 08 30
0590 350 30
0303 404 25

För Raisiokoncernen har deltagit

Gert Stenmark Raisio

Kjell-Åke Eriksson GA Lindberg

Övriga företag som bidragit till arbetet

ABB Generation

Kvaerner Turbin AB
SKEGA AB
Waplans Mekaniska verkstad AB

Copyright Vattenfall AB och VAST, 1992



r Vattenfall
BILAGA 1

Dokumntnamn

FUD-DELRAPPORT

Utskriftsdatua
1991-02-06

Serie—nr: utgåva (Tillagg

Beteckning/ O/D-nr

Giltig

Antal

Textsidor

Delges

LP,LPP,LPV,LPN,NP,NP1,NP2,NP3,ÄD,
KP,TD,TDK,PU,PUT,PH,Vast,
Deltagare i arbetsgruppen.

Hanvisning till underlag,anslutande bestäonelstr etc

Ärende

Ersätter

bilagor bil-sidor

Handläggare

B Andersson

Samråd etc/Tigit del

Godkänt/fastställt

L Wreden"

SYNTETOLJOR I LAGER TILL VATTENKRAFTAGGREGAT.

DELRAPPORT FUD - MILJÖVÄNLIGA OLJOR.

Sammanfattning.

Sammanfattningsvis kan sägas att trots sitt avsevärt
högre pris är införandet av syntetolja som lagerolja
till stora glidlager i vöttenkraftaggregat en mycket
lönsam åtgärd.Detta beroende på att.

- Det erhålles en förlustminskning som snart åter-
betalar merkostnaden för den dyrare oljan,för att
därefter vid fortsatt drift ge ökade intäkter.

- Den ger en bättre arbetsmiljö.

- Är skonsamm mot yttre miljön.

Slutligen och inte minst,genom oljans långa livslängd
erhålles troligen med en rätt skött och underhållen
syntetolja en kvalité som varar stationens livstid ut,
inte bara under lagrets tekniska livslängd.

i Datum

(opvriehi Vaticnlall AB
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SYN^ETOLJA I LAGER TILL VATTENKRAFTAGGREGAT.

DELRAPPORT FUD - MILJÖVÄNLIGA OLJOR.
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1. Bakgrund.

2. Syntetolja jämförd med SV2C.

3. Försök med syntetisk lagerclja.

3.1 Miljömässig utvärdering.

3.2 Teknisk utvärdering.
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4. Beräkning av förlust niinskBing för tre
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5. Sammanfattning.
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Bil.2. Förlustberäkningar bärlager.
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1. BAKGRUND.

I FUD-projektet miljövänliga oljor har ett antal alternativa
oljor undersökts med avseende på deras olika egenskaper i en
yttre miljö,egenskaper som nedbrytbarhet vid utsläpp och toxi-
tet,m°n även oljornas egenskaper ur arbetsmiljösynpunkt har
granskats.

Vid genomförandet av dessa undersökningar fann arbetsgruppen
att syntetoljor hade sådana egenskaper vad beträffar åldring,
värmeavledning och friktion att de borde vara lämpliga som
lageroljor till vattenkraftaggregat.Dessutom visade utförda
beräkningar att lagerförlusterra minskar vid användande av
dessa oljor.

Vid granskningen av de olika i marknaden förekommande olje-
typem.5 har även vegetabiliska oljors egenskaper undersökts.
Obegagnade sådana oljor har goda egenskaper vad gäller visko-
sitet,vidhäftning,flampunkt och smörjegenskaper,men kan av
följande skäl inte rekommenderas till användning som olja i
lager till vattenkraftaggregat.

Vegatibiliska oljor har kort livslängd beroende på en snabb
oxidation och/eller hydrolys som orsakar en polymerisation
vilken förorsakar en ökning av viskositeten.Livslängd om endast
6 år har redovisats från försök i Finland men kan troligen i
ogynsamma fall bli avsvärt mycket kortare.

2. SYNTETCLJA JÄMFÖRD MED SV20.

Oljor som användes i teknisk utrustning av något slac består
inte enbart av basolja utan har tillsatser för att kunna få
de för ändamålet behövliga egenskaperna.Exempel på sådana är
tillsatser för rostskydd,oxidationsskydd,skumdämpning mm.

Vid framtagning av den syntetiska lageroljan utgick tillver-
karen Nynäs från en växellådsolja där mängden tillsatsmedel
anpassades så långt som möjligt för att fylla Vattenfalls
miljökrav.

Syntetoljan är baserad på ett syntetiskt kolväte polyalfaole .in
(PAO) .Tillsatserna är valda mec hänsyn till yttre och inre ir.ljö,
Den obegagnade produkten är testad enligt OECD med avseende Då
ekctoxitet (giftighet i naturer) och nedbrytbarhet,den visar inga
avvikelser från SV 20.Ur arbetsmiljösynpunkt är den bättre än
SV 20 eftersom den inte innehåller aromatiska föreningar.

Syntetoljan är kemiskt stabil cch har därför lång livslängd.
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För att precisera kraven på egenskaper och för att underlätta
inköpsförfarandet har redan ticigare utarbetats tekniska
anvisningar för turbin och lagerolja kallad SV 20.Så har nu
även skett för syntetolja till de stora glidlagren,denna olja
har typbeteckning Vattenfall Lagerolja 46 synt med beteckning
VL 46 synt.Se bi1.1.

Den tekniska anvisningen är dessutom nödvändig för att fast-
ställa hur oljan skall leveransprovas och typ av fortlöpande
provning mot fastställda normkrav.Detta för att få en fullgod
produkt och för att kunna vidmakthålla oljans driftkondition.

Syntetolja och SV 20 är blandbara men en uppblandning förstör
syntetoljornas egenskaper.Efter ca 3% inblandning minskas de
goda miljöegenskaperna och friktionsförlusterna i lagret
kommer att öka.

För skctsel av oljor i drift finns dessutom rekommendatioer.

3. FÖRSÖK MED SYNTETOLJA SOM LAGEEOLJA.

Lagren i två aggregat har fyllts med syntetolja,i det första,
Stadsforsen Gl fylldes år 1988 en olja med beteckningen Mereta 46,
det andra var Hölleforsen G2 som fylldes med P 90-305-01 år 1989.
Skillnaden mellan dessa oljor er att P 90-305-01 har,jämfört med
Mereta 46,förändrade och reducerade mängder tillsatser.
Olja P 90-305-01 är likvärdig med Vattenfall's VL 46 synt.

3.1.MILJÖMÄSSIG UTVÄRDERING.

Införandet av syntetoljor har medfört en markant minskning a/
oljelukten vid aggregaten.Detta beror dels på syntetoljans
lägre ångtryck,dels på minskad nedbrytning till luktande ämnsn.

3.2.TEKNISK UTVÄRDERING.

I bägge fallen har skett en kraftig minskning av lagerförlus-
terna.Minskningarna är givetvis störst för bärlagren men en
minskning har skett även för i aggregaten ingående styrlager.

För bärlagret i Stadsforsen Gl har uppmätts en minskning om
2 1 kW och för bärlagret i Hölleforsen G2 47 kW.Lägger man till
den beräknade förlustminskningen i aggregatens övriga lager som
även de har fyllts med den nya oljan blir den totala vinsten e a

23 kW för Stadsforsen Gl och 55 kW för Hölleforsen G2.

Slambildnin'en som sker när olja åldras förväntas på grund a/
frånvaron av aromater komma att bli mycket mindre vid användande
av syntetolja vilket minimerar nedsmutsningen inne i oljesys :emet.



f 3.3. EKONOMISK UTVÄRDERING

De ekonomiska vinsterna är beroende av aggregatens drifttid och varierar därför med
årsutnyttjandet. Vi har här möjlighet att jämföra två aggregat med olika drifttid.

Kostnaden för de syntetoljor som använts är 33,6 kr/liter. För SV 20 är kostnaden 5,8
kr/liter, således en betydande merkostnad, 27,8 kr/liter!

I nedan angivna inköpsvolymer ingår en mindre andel som avses vara den omedelbara
driftreserven för efterfyllning av olja.

I jämförelsen har ansats att den genomsnittliga produktionsintäkten på kort sikt är 150
kr/MWh.

1

Aggregateffekt
Oljevolym
Drifttid/år
Förlustminskning i bärlager

- beräknad
- uppmätt

Bedömd total förlustminskning
(inkl. styrlager etc.)
Kostnad för ny olja(33,6 kr/1)
Produktionsökning
Ökad prod.intäkt( 150 kr/MWh)

Stadsforsen G1/G2*)

37 MW
45001
6300 h

18 kW
21 kW
28 kW

151.200 kr
176,4 MWh
26.460 kr/år

Hölleforsen G2

48 MW
40001
8500 h

37 kW
47 kW
55 kW

134.400 kr
467,5 MWh
70.125 kr/år

Kostnaden återbetald efter: 5,7 år 1,9 år

' Uppmätningen gjord i olika aggregat

Räknar man med att oljan klarar sig 30 å 40 år kan man istället räkna med en
genomsnittlig produktionsintäkt på 250 kr/MWh vilket förbättrar situationen ytterligare.

Sum synes är det en god affär att använda syntetolja.

4 BERÄKNING AV FÖRLUSTMINSKNING FÖR TRE UNDERSÖKTA BÄRLAGER

For att vinna mer erfarenheter om oljans inverkan på lagerförlustema har en
beräkningskontroll utförts på följande bärlager: Vargön Gl , Kilforsen Gl och Ligga G3.
Beräkningarna utfördes med ett datorprogram av Cantribo AB i samråd med ABB
Generation. Syftet var att utröna hur stora förlustminskningar man kunde förvänta för
bärlager av olika storlekar och konstruktion.

De av Cantribo utförda beräkningarna har givit följande resultat. Byte till syntetolja i
bärlagren ger en minskning av förlusterna på för Vargön ca 10 kW, Kilforsen ca 38 kW
och Ligga ca 30 kW. (Se bilaga 2).
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vinsten är beräknad vid bärlagersegmenten men observeras bör att
förlustminskningar genereras även i andra delar av lagret.

5. SAMMANFATTNING.

Sammanfattningsvis kan sägas att trots sitt avsevärt högre pris
är införandet av syntetolja som lagerolja till stora glidlager i
vattenkraftaggregat en mycket lönsam åtgärd.Detta beroende på att.

- Det erhålles en förlustminskning som snart återbetalar merkost-
naden för den dyrare oljan,för att därefter vid fortsatt drift
ge ökade intäkter.

- Den ger en bättre arbetsmiljö.

- Är skonsammare mot den yttre miljön.

- Genom sin lägre ombildning till slammprodukter sänkes underhålls-
behovet.

Slutligen och inte minst genom oljans långa livslängd erhållas
troligen med rätt skött och underhållen syntetoljan en kvalité
som varar stationens livstid ut,inte bara under lagrens tekniska
livslängd

För att gardera sig mot förstöring av syntetoljornas bättre egen-
skaper bör noggrann märkning och kontroll av alla påfyllningar ske,
Detta för att minimera risken för sammanblandning av de olika
oljetyperna.

Före införandet av syntetolja i lager rekommenderas att en beräk-
ningskontroll av förlustvinster utföres av Cantribo AB i sanui-
arbete med lagertillverkaren.PUT3 kan förmedla kontaktena.

Adress: CANTRIBO AB Höksjön Neva 680 96 LESJÖFORS.

Telefon: 0590/35030.
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Bilaga '

STATINS VATTENTALUVERK

VATTENFALL TEKNISKA BESTÄMMELSER

AMK

K-G Koch ^

E Olovson ^ ^

Dottm

1981-06-09

SV-Cirkulationsolja

3214

TB 27-41
UIQ6<O : S(do

4 1(3)

BESLUT 1981-09-04

Dessa tekniska bestämmelser gäller för SV-Cirkulationsolja 10, 20 och 30.

1. Beskaffenhet

1.01 SV-Cirkulationsolja skall bestå av en ren, väl raffinerad mineralolja med
hög oxidationsstabilitet och god förmåga att separera från vatten och l u f t
Den skall innehålla tillsatsmedel motverkande oxidation, skumbildning och
korrosion.

1.02

1.1

V= d provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfulla i nedan-
stående tabell uppställda fordringar.

t

3165 o

icenskap

Viskositetsklass

Vi skos i tet

vid +40°C

Vid +100°C

Vi skes i tets index

3er,sitet vid
15°C

Lägsta f l y t -
temperatur

Flampunkt
enl ?V,

Syratal
basolja
färdig ol ja

Korrosionsbe-
nägenhet (desti-
lerat vatten p4h)

Korrosionsbe-
nägenhet
(3h/100öC)

Lnhet

ISG-VG

r,2/S
(cSt)

kg/rr.-

°C

°C

mgKOH/g

Fordran
SV-C i rku la t i onso l j a

10

32

29 - 35

ska l l anges

r-in 70

ska l l anges

max -30

min 180

max 0,05
ska l l anges

godkänd

max 1

20

68

61 - 75

s k a l l anges

min 70

s k a l l anges

max -24

min 190

max 0,05
ska l l anges

godkänd

max 1

30

100

90 - 110

s k a l l anges

min 70

ska l l anges

max -21

min 200

max 0,05
ska l l anges

godkänd

max 1

Provnings-
netod

SIS 155441
ISO 3-S48

SS 023510
ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

SIS 021411
ISO 3575

SS 155109
ISO 3016

SIS 021812
ISO 2719

SIS 150203
ASTM D 974

ASTM D 665A

SIS 155134
ISO 2160

\



f 7 3 \ STATENS YATTENFAUSVERK

*& VATTENFALL

Egenskap

Luftavski l j -
ningsförmåga

Vid 25°C
" 50°C

Emulsionsbe-
nägenhet

SkumbiIdnings-
tendens 1)

Försök 1 vid
24°C

Vol. e f ter 5 min
blésning

Vol. e f ter 10 min
vi lcperiod

Fcrsök 2 vid

Vol. e f te r 5 min
blåsning

Vcl. ef ter 1C rrin
vi lcperioc

Försök 3 vid
24°C

Vol. e f ter 5 min.
blåsning

Vol. e f ter 10 min
vi 1 operiod

Oxidstionsbe-
nager.het

Tid för uppnåen-
de av syratal
0.5 mg
KOH/g 2)

Tid för uppnåen-
de av syratal
2,0 mg
KOH/g 3)

Enhet

•nin

ni

h

10

skal l
skal l

Fordran
SV-Cirkulationsolja

anges
anges

max 30

100

0

100

0

100

0

skall anges

min 2000

20

skal l anges
skel l anges

max 30

100

0

100

0

100

0

skall anges

min 2000

30

-

max

100

O

100

0

100

0

skal

min

Sida 2

TB27-41 utgåva 4

30

1 anges

1500

Provnings-
mptnd

DIN 51381

ASTM D 1401

ASTM D 892

ASTM D 943

1) Tillsatsmedel som skall motverka skumbildning får ej innehålla silikoner.
2) Vid okulärbesiktning i genomfallande ljus skall oljan vara klar, genom-

skinlig och fri från slam.
3) Inga angrepp på katalysatorerna.

3145 b
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TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR VATTENFALL LAGEROLJA
MED TYPBETECKNINGEN VL 46 SYNT.

Vattenfall Lagerolja är i beteckningen förkortad t i l l VL.

1. BESKAFFENHET

1.01

1.02

1.03

1.04
1.1

VL 46 synt skall bestå av polyalfaolefin med hög oxidationsstabilitet och god
förmåga att separera frän vatten och luf t . Den fär innehålla tillsatsmedel
motverkande oxidation, skumbildning, korrosion och smetning av lagermetall
dock ej filmförstärkare innehållande fosfor, svavel, metaller eller halogener.
Tillsats för modifiering av oljans gummisvällande egenskaper skall ingå.

Vid provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfylla i nedanstående
tabell uppställda fordringar.

Oljans miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och resul-
tatet från testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

Oljan skall vara blandbar med befintlig olja.

EGENSKAP ENHET FORDRAN VL PROVNINGSMETOD

Viskosi tetsklass

Viskositet

Vid 40°C
Vid 100°C

Viskositetsindex

ISO-VG

mm2/s (cSt)

46

4 1 - 51
skall anges

min 140

•'SIST5544T"
ISO 3448

SS 023510

ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

— Kopia av SV-FÖRESKRIFT delges CX

Sökord lo' sjkregisier/Notenngar eic Antal

ie»ts>dor biljgor biindor

Copyright Vattenfall AB



1.1
EGENSKAP ENHET

Densitet vid 15°C kg/m-5

Lägsta flyttemperatur °C

Flampunkt enl. PM °C

Syratal mgKOH/g
basolja
färdig olja

Korrosionsbenägenhet
(destillerat vatten 24h)

Korrosionsbenägenhet
(3h/100OC)

Gummisvällningsindex

Filtrerbarhetsfaktor (1,2 um)

Part5kelklass

Luftavskiljningsformaga min
Vid 50 °C

Emulsionsbenägenhet min

Skumbildningstendens ml

Försök 1 vid 24 °C
Vol. efter 5 min bläsning

Vol. efter 1 min vilo-
period

Försök 2 vid 93 °C
Vol. efter 5 min bläsning

Vol. efter 1 min vilo-
period

Försök 3 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min vilo-
period

Oxidationsbenägenhet h
Tid för uppnäende av
syratal 0,5 mg KOH/g 1)
Slam anges

Tid för uppnående av syratal
2,0 mg KOH/g 2)
Slam anges

FORDRAN VL

skall anges

max - 48

min 240

max 0,01
max 0,2

godkänd

max 1

5-10

min 100

behandlingsbar t i l l
max 17/12

max 3

max 15

max 100

max 10

max 100

max 10

max 100

max 10

skall anges

min 2000

PROVNINGSMETOD

SIS 021411
ISO 3675

SS 155109
ISO 3016

SIS 021812
ISO 2719

SIS 150203
ASTM D 974

ASTM D 665 A

SIS 155134
ISO 2160

IP 278

Cetop

ISO 4406
-

DIN 51381

ASTM D 1401

ASTM D 892

ASTM D 943

1) Vid okulärbesiktning i genomfallande ljus skall oljan vara klar, genomskinlig
och f r i från slam.

2) Inga angrepp på katalysatorerna.



2- FÖRPACKNING

2.1. EMBALLAGE

2.1.1. Lagerolja 46 Synt skall levereras i cisternvagn, container, epoxibehandlade helfat
eller 20-liters-dunk. Emballagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2. Emballagen exkl. cisternvagn och container skall vara fabriksnya av prima
kvalitet och av den typ som allmänt användes inom oljebranschen.

2.1.3. Emballagen skall på övre gavelsidan vara märkta med Vattenfalls varubeteck-
ning, leverantörens handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehäll.
Märkningen skall vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2. FATINNEHALL

Faten skall fyllas ti l l ett nettoinnehall av 208 liter.

3. KONTROLL

3.0.1. Vid anmodan skall provningsintyg pä levererad vara översändas ti l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas oljeprov om 1
liter, översändas ti l l Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet, Box 886,
721 23 VÄSTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2. Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när sS anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om fordringarna i punkterna 1 och 2, vid kontroll av levererad vara ej skulle
vara uppfyllda, återsändes del levererade partiet.

Är felet i det underkända partiet av sädan art, att de kan avhjälpas genom
justering eller sortering, fär partiet framläggas för förnyad kontro1', sedan
justering eller sortering utförts, under förutsättning detta kan ske inom avtalad
leveranstid. Samtliga kostnader som uppkommer hos säväl köpare som leveran-
tör i samband med underkänd leverans skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1. Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl ifyllt varuinformationsblad och
redovisning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2. Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning.
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Beräknade effektvinster i bärlager för
Q1 Vargön,G1 Kilfbrsen och G3 Ligga

ABBs rek. max. segmenttemperatur ligger
som grund för effektvinstberäkningen

Kraftstation Vargön Kilfbrsen
Aggregat G 1 G1

Avläst segmenttemp.(grd C) 52 68
Oljevisk. SV 20 (mPas) 34 18
Min.oljefilm (mym) 49 55
Förluster SV 20 (kW) 67 144

Av ABB rekommend.
max segmenttemp. (grdC) 60 75
Oljevisk.(Reneta) (mpas) 24.5 10.3
Min.oljefilm (mym) 41 42
Förluster lör
RenetaVL46 (kW) 57 106
Effektvinst (kW) 10 38

Av olika skäl rekommenderas tjockare
oljefilm i Ligga G3 än för övriga

Ligga
G3

74
14.8

55
330

75
11.5

47

300
30

CantriboAB SAMSTVF3

J
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r
med m4*vuUr

vitoljebaserad - aromatfri mm

luktfri

minimerar hudirritation

blockerar inte fina filter(bra filtrerbarhet)

bidrar till bättre arbetsmiljö i form av
mindre oljelukt och oljedimma

längre livslängd



46 fämfSnd '*cd
ISO/ty^ 68

optimala effektvinster uppnås vid
lägre segment - och oljetemperatur

mycket bättre luftavskiljningsförmåga

motverkar smetningsskador i glidlager

blockerar inte fina filter (bra filtrerbarhet)

bidrar till bättre arbetsmiljö i form av
mindre oljelukt och oljedimma

längre livslängd



BILAGA 2

Bilaga 2.

Bilagan omfattar tekniska anvisningar för regler-
och lageroljor.

2.1 Reglerolja VR 32 PU meddelande 113/91.

2.2 Reglerolja VR 68 PU meddelande 114/91.

2.3 Reglerolja VR 32 VIT PU meddelande 112/91.

2.4 Reglerolja VR 68 VIT PU meddelande 111/91.

2.5 Lagerolja VL 46 SYNT PU meddelande 110/91.
(meddelandet ersätter nr 105/91).

2.6 Lagerolja VL 32 PU meddelande 115/91.

2.7 Lagerolja VL 68 PU neddelande 116/91.
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TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR VATTENFALL REGLEROLJA
MED TYPBETECKNINGEN VR 32

Vattenfall Reglerolja är i beteckningen förkortad t i l l VR.

1. BESKAFFENHET

1.01 VR 32 skall bestå av en ren, väl raffinerad mineralolja med hög oxidations-
stabilitet och god förmåga att separera frän vatten och luft. Den fSr innehålla
tillsatsmedel motverkande oxidation, skumbildning och korrosion, dock ej
filmförstärkare innehållande metaller eller halogener.

1.02

1.03

1.04
1.1

Vid provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfylla i nedanstående
tabell uppställda fordringar.

Oljans miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och resul-
tatet från testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

Oljan skall vara blandbar med befintlig olja.

EGENSKAP ENHET FORDRAN VR PROVNINGSMETOD

z .

5

Viskositetsklass

Viskositet

Vid 40°C

Vid 100°C

V iskosi tetsindex

ISO-VG

mm2/s (cSt)

32

29 - 35

skall anges

min 70

SIS 155441
ISO 3448

SS 023510
ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

g — Kopia av SV-FÖRESKRIFT delges CX

Anm

j bilagor j bil-s:dor

Copyright VattenfaJI AB



l.l
EGENSKAP

Densitet vid 15°C

Lägsta flyttemperatur

Flampunkt enl. PM

Syratal
basolja
färdig olja

ENHET

kg/m-5

FORDRAN VR PROVNINGSMETOD

°C

mgKOH/g

Korrosionsbenägenhet
(destillerat vatten 24h)

Korrosionsbenägenhet

(3h/100°C)

Gummisvällningsindex

Filtrerbarhetsfaktör (1,2 um)

Partikelklass

Luf tavskiljningsförmäga min

Vid 50°C

Emulsionsbenägenhet min

Skumbildningstendens ml

Försök 1 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning
Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 2 vid 93 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 3 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Oxidationsbenägenhet h
Tid för uppnående av
syratal 0,5 mg KOH/g 1)

Tid för uppnående av
syratal 2,0 mg KOH/g 2)

skall anges

max -24

min 190

max 0,05
max 0,2

godkänd

max 1

5-10

min 100

behandlingsber. t i l l
max 15/10

max 7

max 30

max 100

max 10

max 100

max 10

max 100

max 10

skall anges

min 2000

SIS 021411
ISO 3675

SS 155109
ISO 3016

SIS 021812
ISO 2719

SIS 150203
ASTM D 974

ASTM D 665 A

SIS 155134
ISO 2160

IP 278

Cetop

ISO 4406

DIN 51381

ASTM D 1401

ASTM D 892

ASTM D 943

1) Vid okulärbesiktning i genomfallande ljus skal! oljan vara klar, genomskinlig och
fr i från slam.

2) Inga angrepp på katalysatorerna.



2. FORPACKNING

2.1. EMBALLAGE

2.1.1. Reglerolja VR 3.1 skall levereras i cisternvagn, container, epoxibehandlade helfat
elier 23-Iiters-dunk. E-nballagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2. Emballagen exkl. cisternvagn och container skall vara fabriksnya av prima
kvalitet och av den typ som allmänt användes inom oljebranschen.

2.1.3. Emballagen skall p3 övre gavelsidan vara märkta med Vattenfalls varubeteck-
ning, leverantörens handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehall.
Märkningen skall vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2. FATINNEHALL

Faten skall fyllas t i l l ett nettoinnehäll av 208 liter.

3. KONTROLL

3.0.1. Vid anmodan skall provningsintyg på levererad vara översändas t i l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas oljeprov om 1
liter, översändas t i l l Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet, Box 886,
721 23 VASTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2. Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när så anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om fordringarna i punkterna 1 och 2, vid kontroll av levererad vara ej skulle vara
uppfyllda, återsändes det levererade partiet.

Ar felet i det underkända partiet av sådan art, att de kan avhjälpas genom
justering eller sortering, fär partiet framläggas för förnyad kontroll, sedan
justering eller sortering utförts, under förutsättning detta kan ske inom avtalad
leveranstid. Samtliga kostnader som uppkommer hos såväl köpare som leveran-
tör i samband med underkänd leverans skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1. Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl i fyl l t varuinformationsblad och
redovisning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2. Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
fore beställning.
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TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR VATTENFALL REGLEROLJA
MED TYPBETECKNINGEN VR 68

Vattenfall Reglerolja är i beteckningen förkortad t i l l VR.

1. BESKAFFENHET

1.01 VR 68 skall bestä av en ren, väl raffinerad mineralolja med hög oxidations-
stabilitet och god förmSga att separera från vatten och luft. Den får innehålla

i tillsatsmedel motverkande oxidation, skumbildning och korrosion, dock ej
; filmförstärkare innehållande metaller eller halogener.

/O o}

1.02

1.03

1.04
1.1

Vid provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfylla i nedanstående
tabell uppställda fordringar.

Oljans miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och resul-
tatet frSn testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

Oljan skall vara blandbar med befintlig olja.

o
z .
ö —

EGENSKAP

Viskosi tetsklass

Viskositet

Vid 40°C

Vid 100°C

Viskositetsindex

EM-ET

TSOATG*

FORDRAN VR PROVNINGSMETOD

mm^/s (cSt)

68

61- 75

skall anges

min 70

SIS 155441
ISO 3448

SS 023510
ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

g —- Kopia av SV-FÖRESKRIFT delges CX

Copyright Vattenfall AB



1.1
EGENSKAP

Densitet vid

Lägsta flyttemperatur

F lampunkt enl. PM

Syratal
basolja
färdig olja

ENHET FORDRAN VR

kg/nr' skaii anges

°C max -30

PROVNINGSIvETOO

mgKOH/g

Korrosionsbenägenhet
(destillerat vatten 24h)

Korrosionsbenägenhet

(3h/100OC)

Gummisvällningsindex

Filtrerbarhetsfaktör U,2 um;

Partikelklass

Luf tavskiljningsförmaga min

Vid 50°C

Emulsionsbenägenhet min

Skumbildningstendens ml

Försök 1 vid 24 °C
Vol. efter 5 min bläsning
Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 2 vid 93 °C
Vol. efter 5 min bläsning
Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 3 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Oxidationsbenägenhet h
Tid för uppnående av
syratal 0,5 mg KOH/g 1)

Tid för uppnående av
syratal 2,0 mg KOH/g 2)

min 180

max 0,05
max 0,2

godkänd

max 1

5-10

min 100

behandlingsber. t i l l
max 15/10

max 5

max 30

max

max

max

max

max

max

skall

min

100

10

100

10

100

10

anges

2000

5IS 021411
ISO 3675

SS 155109
ISO 3016

SIS 021812
ISO 2719

SIS 150203
ASTM D 974

ASTM D 665 A

SIS 155134
ISO 2160

IP 278

Cetop

ISO 4406

DIN 51381

ASTM D 1401

ASTM D 892

ASTM D 943

1) Vid okulärbesiktning i genomfallande ljus skall oljan vara klar, genomskinlig och
f r i frän slam.

2) Inga angrepp pS katalysatorerna.



t

2. FÖRPACKNING

2.1. EMBALLAGE

2.1.1. Reqieroija VR. oo s^all levereras i cisternvagn, container, epoxibehandlade helfat
eller 23-iiters-dunk. Emballagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2. Emballagen exkl. cisternvagn och container skall vara fabriksnya av prima
kvalitet och av den typ scm allmänt användes inom oljebranschen.

2.1.3. Emballagen skal! pa övre gavelsidan vara märkta med Vattenfalls varubeteck-
ning. leverantörens handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehall.
Märkningen skall vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2. FATDMNEHALL

Faten skall fvllas till ett nettoinnehall av 208 liter.

3. KONTROLL

3.0.1. Vid anmodan skall provningsintyg pa levererad vara översändas ti l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det sl.all vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara fcirsett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas oljeprov om 1
liter, översändas till Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet, Box 886,
721 23 VASTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2. Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när sa anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om fordringarna i punkterna 1 och 2, vid kontroll av levererad vara ej skulle vara
uppfyllda, återsändes det levererade partiet.

Ar felet i det underkända partiet av sådan art, att de kan avhjälpas genom
justering eller sortering, far partiet framläggas för förnyad kontroll, sedan
justering eller sortering utförts, under förutsättning detta kan ske inom avtalad
leveranstid. Samtliga kostnader som uppkommer hos såväl köpare som leveran-
tör i samband med unaerkänd leverans skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1. Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl ifyllt varuinformationsblad och
redovisning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2. Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning.
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TEKNISK ANVISNING FÖR VATTENFALL REGLEROLJA
MED TYPBETECKNINGEN VR32 VIT.

Vattenfall Reglerolja är i beteckningen förkortad t i l l VR.

1. BESKAFFENHET

1.01 VR32 Vit skall bestä av vitolja (aromatfri) med hög oxidationsstabilitet och god
förmåga att separera från vatten och luft. Den fär innehålla tillsatsmedel
motverkande oxidation, skumbildning och korrosion, dock ej filmförstärkare
innehållande fosfor, svavel, metaller eller halogener.

1.02 Vid provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfylla i nedanstående
tabell uppställda fordringar.

1.03 Oljans miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och
resultatet frän testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

1.04 Oljan skall vara blandbar med befintlig olja.
1.1 _ _ _

EGENSKAP" " "ENHET ~ "FORDRAN VR -

z —
> - - •

5 - i

Viskösitetsida»

Viskositet

Vid 40°C

Vid 100°C

Viskositetsindex

lSÖ~VG

mm^/s (cSt)

29 - 35

skall anges

min 70

PROVNINGSMETÖD
STsT5544T ~ ~
ISO 3448

SS 023510
ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

— Kopia av SV-FÖRESKRIFT delges CX

i Antal

Copyright Vattenfall AB



l . i
EGENSKAP ENHET

Densitet vid 15°C kg/~m3

Lägsta flyttemperatur °C

Flampunkt enl. PM °C

Syratal mgKOH/g
basolja
färdig olja

Korrosionsbenägenhet
(destillerat vatten 24h)

Korrosionsbelägenhet
:3h/100oc)

Gummisvällningsindex

Filtrerbarhetsfaktör (1,2 um)

Partikelklass

Luftavskiljningsförmäga min
Vid 50°C

Emulsionsbenägenhet min

Skumbildningstendens ml

Försök 1 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 2 vid 93 °C
Vol. efter 5 min bläsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 3 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Oxidationsbenägenhet h

Tid för uppnående av
synta l 0,5 mg KOH/g 1)
Slam anges

Tid för uppnående av syratal
2,0 mg KOH/g 2)
Slam anges

FORDRAN VR

skall anges

max -30

min 180

max 0,05
max 0,2

godkänd

max 1

5-10

min 100

behandlingsber. t i l l
max 15/10

max 5

max 15

max 100

max 10

max 100

max 10

max 100

max 10

skall anges

min 4000

PROVNINGSMETOD

SIS 021411
ISO 3675

SS 155109
ISO 3016

SIS 021812
ISO 2719

SIS 150203
ASTM D 974

ASTM D 665 A

SIS 155134
ISO 2160

IP 278

Cetop

ISO 4406

DIN 51381

ASTM D 1401

ASTM D 892

ASTM D 943

1) Vid okulärbesiktning i genomfallande ljus skall oljan vara klar, genomskinlig och
fr i från slam.

2/ Inga angrepp pä katalysatorerna.



2. FÖRPACKNING

2.1. EMBALLAGE

2.1.1. VR 32 Vit skall levereras i cisternvagn, container, epoxibehandlade helfat eller
20-liters-dunk. Emballagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2. Emballagen exkl. cisternvagn och container skall vara fabriksnya av prima
kvalitet och av den typ som allmönt användes inom oljebranschen.

2.1.3. Emballagen skall på övre gavelsidan vara märkta med Vattenfalls varubeteck-
ning, leverantörens handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehåll.
Märkningen skall vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2. FATINNEHÄLL

Faten skall fvllas ti l l ett nettoinnehäll av 208 liter.

3. KONTROLL

5.0.1. Vid anmodan skall provningsintyg på levererad vara översändas ti l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas oljeprov om 1
liter, översändas ti l l Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet, Box 886,
721 23 VÄSTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2. Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när så anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om fordringarna i punkterna 1 och 2, vid kontroll av levererad vara ej skulle vara
uppfyllda, återsändes det levererade partiet.

Är felet i det underkända partiet av sådan art, att de kan avhjälpas genom
justering eller sortering, får partiet framläggas för förnyad kontroll, sedan
justering eller sortering utförts, under förutsättning detta kan ske inom avtalad
leveranstid. Samtliga kostnader som uppkommer hos såväl köpare som leveran-
tör i samband med underkänd leverans skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1. Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl ifyllt varuinformationsblad och
redovisning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2. Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning.
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TEKNISK ANVISNING FÖR VATTENFALL REGLEROLJA
MED TYPBETECKNINGEN VR68 VIT.

Vattenfall Reglerolja är i beteckningen förkortad ti l l VR.

1. BESKAFFENHET

1.01 VR68 Vit skall bestä av vitolja (aromatfri) med hög oxidationsstabilitet och god
förmäga att separera frän vatten och luft. Den får innehålla tillsatsmedel
motverkande oxidation, skumbildning och korrosion, dock ej filmförstärkare
innehållande fosfor, ?v?yel, metaller eller halogener.

1.02 Vid provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfylla i nedanstående
tabell uppställda fordringar.

1.03 Oljans miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och
resultatet frän testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

1.04 Oljan skall vara blandbar med befintlig olja.
1.1

EGENSKAP ENHET FORDRAN VR PROVNINGSMETOD

I
5—I

Viskositetsklass

Viskositet

Vid 40°C

Vid 10Q°C

Viskositetsindex

Kopia av SV-FÖRESKRIFT delges CX

ISO-VG 68

mm2/s (cSt)

61-75

skall anges

min 70

SIS 155441
ISO 3448

SS 023510
ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

5625

Sok3rd fof tatreqiSter/Noteringar etc

Copyright Vattenfall AB

Antal

textsidor bil-stdOr



1.1
EGENSKAP ENHET

Densitet vid 15<>c kg/m3

Lägsta flyttemperatur °C

Flampunkt enl. PM °C

Syratal mgKOH/g
basolja
färdig olja

Korrosionsbenägenhet
(destillerat vatten 24h)

Korrosionsbenägenhet
(3h/100QC)

Gummisvällningsindex

F iltrerbarhetsfaktör (1,2 um)

Partikelklass

Luftavskiljningsförmåga min
Vid 50°C

Emulsionsbenägenhet min

Skumbildningstendens ml

Försök 1 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 2 vid 93 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 3 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Oxidationsbenägenhet h

Tid för uppnående av
syratal 0,5 mg KOH/g 1)
Slam anges

Tid för uppnöende av syratal
2,0 mg KOH/g 2)
Slam anges

FORDRAN VR

skall anges

max -24

min 190

max 0,05
max 0,2

godkänd

max 1

5-10

min 100

behandlingsber. t i l l
max 15/10

max 9

max 15

max 100

max 10

max 100

max 10

max 130

max 10

skall anges

min 4000

PROVNINGSMETOD

SIS 021411
ISO 3675

SS 155109
ISO 3016

SIS 021812
ISO 2719

SIS 150203
ASTM D 974

ASTM D 665 A

SIS 155134
ISO 2160

IP 278

Cetop

ISO 4406

DIN 51381

ASTM D 1401

ASTM D 892

ASTM D 943

1) Vid okulärbesiktning i genomfallande ljus skall oljan vara klar, genomskinlig och
fr i från slam.

2) Inga angrepp pä katalysatorerna.



•»
2. FÖRPACKNING

2.1. EMBALLAGE

2.1.1. VR 68 Vit skall levereras i cisternvagn, container, epoxibehandlade helfat eller
20-liters-dunk. Emballagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2. Emballagen exkl. cisternvagn och container skall vara fabriksnya av prima
kvalitet och av den typ som allmänt användes inom oljebranschen.

2.1.3. Emballagen skall på övre gavelsidan vara märkta med Vattenfalls varubeteck-
ning, leverantörens handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehåll.
Märkningen skall vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2. FATINNEHALL

Faten skall fyllas t i l l ett nettoinnehåll av 208 liter.

3. KONTROLL

3.0.1. Vid anmodan skall provningsintyg på levererad vara översändas t i l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas oljeprov om 1
liter, översändas ti l l Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet, Box 886,
721 23 VÄSTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2. Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när så anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om fordringarna i punkterna 1 och 2, vid kontroll av levererad vara ej skulle vara
uppfyllda, återsändes det levererade partiet.

Är felet i det underkända partiet av sådan art, att de kan avhjälpas genom
justering eller sortering, får partiet framläggas för förnyad kontroll, sedan
justering eller sortering utförts, under förutsättning detta kan ske inom avtalad
leveranstid. Samtliga kostnader som uppkommer hos såväl köpare som leveran-
tör i samband med underkänd leverans skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1. Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl ifyllt varuinformationsblad och
redovisning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2. Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning.
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TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR VATTENFALL LAGEROLJA
MED TYPBETECKNINGEN VL 46 SYNT.

Vattenfall Lagerolja är i beteckningen förkortad t i l l VL.

1. BESKAFFENHET

1.01 VL 46 synt skall bestå av polyalfaolefin med hög oxidationsstabilitet och god
förmäga att separera frän vatten och luft. Den får innehålla tillsatsmedel
motverkande oxidation, skumbildning, korrosion och smetning av lagermetall
dock ej filmförstärkare innehållande fosfor, svavel, metaller eller halogener.
Tillsats för modifiering av oljans gummisvällande egenskaper skall ingå.

1.02 Vid provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfylla i nedanstående
tabell uppställda fordringar.

1.03 Oljans miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och resul-
tatet från testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

1.04 Oljan skall vara blandbar med befintlig olja.
1.1

EGENSKAP ENHET FORDRAN VL PROVNINGSMETOD

1
5-
O

Viskositetsklass

Viskositet

Vid 40°C
Vid 100°C

Viskositetsindex

Kopia av SV-FÖRESKRIFT delges CX

ISO-VG

mm2/s (cSt)

46

41-51
skall anges

min 140

SIS 155441
ISO 3448

SS 023r10

ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

Sökord tor sjkregistfr/Notfingjr etc

5625

Antal

textsidor bcljgor
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1.1
EGENSKAP ENHET

Densitet vid 15°C kg/m-5

Lägsta flyttemperatur °C

Flampunkt enl. PM °C

Syratal mgKOH/g
basolja
färdig olja

Korrosionsbenägenhet
(destillerat vatten 24h)

Korrosionsbenägenhet
(3h/100OC)

Gummisvällningsindex

f il trerbarhetsf aktör (1,2 um)

Partikelklass

Luftavskiljningsförmaga min
Vid 50 °C

Emulsionsbenägenhet min

Skumbildningstendens ml

Försök i vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min vilo-
period

Försök 2 vid 93 °C
Vol. efter 5 min bläsning

Vol. efter 1 min vilo-
period

Försök 3 vid 24 °C
Vol. efter 5 min bläsning

Vol. efter 1 min vilo-
period

Oxidationsbenägenhet h
Tid för uppnäende av
syratal 0,5 mg KOH/g 1)
Slam anges

Tid för uppnående av syratal
2,0 mg KOH/g 2)
Slam anges

FORDRAN VL

skall anges

max - 48

min 240

max 0,01
max 0,2

godkänd

max 1

5-10

min 100

behandlingsbar t i l l
max 17/12

max 3

max 15

max 100

max 10

max 100

max 10

max 100

max 10

skall anges

min 2000

PROVNINGSMETOD

SIS 021411
ISO 3675

SS 155109
ISO 3016

SIS 021812
ISO 2719

SIS 150203
ASTM D 974

ASTM D 665 A

SIS 155134
ISO 2160

IP 278

Cetop

ISO 4406

DIN 51381

ASTM D 1401

ASTM D 892

ASTM D 943

1) Vid okulärbesiktning i genomfallande ljus skall oljan vara klar, genomskinlig
och fr i från slam.

2) Inga angrepp pä katalysatorerna.



2- FÖRPACKNING

2.1. EMBALLAGE

2.1.1. Lagerolja 46 Synt skall levereras i cisternvagn, container, epoxibehandlade helfat
eller 20-liters-dunk. Emballagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2. Emballagen exkl. cisternvagn och container skall vara fabriksnya av prima
kvalitet och av den typ som allmänt användes inom oljebranschen.

2.1.3. Emballagen skall pä övre gavelsidan vara märkta med Vattenfalls varubeteck-
ning, leverantörens handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehåll.
Märkningen skall vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2. FATINhEHÄLL

Faten skall fyllas t i l l ett nettoinnehåll av 208 liter.

3.

3.0.1.

3.0.2.

3.0.3

KONTROLL

Vid anmodan skall provningsintyg på levererad vara översändas ti l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas oljeprov om 1
liter, översändas t i l l Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet, Box 886,
721 23 VÄSTERÅS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när så anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

Om fordringarna i punkterna 1 och 2, vid kontroll av levererad vara ej skulle
vara uppfyllda, återsändes det levererade partiet.

Är felet i det underkända partiet av sådan art, att de kan avhjälpas genom
justering eller sortering, får partiet framläggas för förnyad kontroll, sedan
justering eller sortering utförts, under förutsättning detta kan ske inom avtalad
leveranstid. Samtliga kostnader som uppkommer hos såväl köpare som leveran-
tör i samband med underkänd leverans skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1. Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl ifyllt varuinformationsblad och
redovisning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2. Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning.
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"TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR VATTENFALL LAGEROLJA
MED TYPBETECKNINGEN VL 32.

i Vattenfall Lagerolja är i beteckningen förkortad ti l l VL.

1. BESKAFFENHET

1.01 VL 32 skall bestå av en ren, väl raffinerad mineralolja med hög oxidations-
stabilitet och god förmåga att separera från vatten och luft. Den får innehålla
tillsatsmedel motverkande oxidation, skumbildning och korrosion, dock ej

i filmförstärkare innehållande metaller eller halogener.

i 1.02 Vid provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfylla i nedanstående
! tabell uppställda fordringar.

'N
IN

G

1 1
O

E
LG

IV

S25

1.03

1.04
1.1

T Kopia

. S o k o - s

Oljans miljöegenskaper
tåtet från testerna skall

skall vara typprovade enligt OECD's metoder och resul-
delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

Oljan skall vara blandbar med befintlig olja.

EGENSKAP

V iskosi tetsklass

Viskositet

Vid 40°C

Vid 100°C

V iskosi tetsindex

av SV-FÖRESKRIFT delges CX

or sa«'egiste' Notcmgar e'c

ENHET FORDRAN VL

ISÖ-VG 32

mm^/s (cSt)

29- 35

skall anges

min 70

PROVNINGSMETOD

SIS 155441
ISO 3448

SS 023510
ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

Anla l

t e < K i d o ' 1 bi lagor i b i i -<aor

i i
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I 1.1
EGENSKAP ENHET

Densitet vid 15°C kg/m3

Lägsta flyttemperatur °C

F lampunkt enL PM °C

Syratal mgKOH/g
basolja
färdig olja

Korrosionsbenägenhet
{destillerat vatten 24h)

Korrosionsbenägenhet
{3h/100°C)

Gummisvällningsindex

Filtrerbarbetsfaktör (1,2 um)

Partikelklass

Luftavskiljningsförmäga min
Vid 50OC

Emulsionsbenägenhet min

Skumbildningstendens ml

Försök 1 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 2 vid 93 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Försök 3 vid 24 °C
Vol. efter 5 min blåsning

Vol. efter 1 min viloperiod

Oxidationsbenägenhet h
Tid för uppnående av
syratal 0,5 mg KOH/g 1)

Tid för uppnående av
syratal 2,0 mg KOH/g 2)

FORDRAN VL

skall anges

max -30

min 180

max 0,05
max 0,2

godkänd

max 1

5-10

min 100

behandlingsber. t i l l
max 17/12

max 5

max 30

max 100

max 10

max 100

max 10

max 100

max 10

skall anges

min 2000

PROVNINGSMETOD

SIS 021411
ISO 3675

SS 155109
ISO 3016

SIS 021812
ISO 2719

SIS 150203
ASTM D 974

ASTM D 665 A

SIS 155134
ISO 2160

IP 278

Cetop

ISO 4406

DIN 51381

ASTM D 1401

ASTM D 892

ASTM D 943

1; Vid okulärbesiktning i genomfallande ljus skall oljan vara klar, genomskinlig och
fri från slam.

2, Inga angrepp på katalysatorerna-



2. FORPACKNING

2.1. EMBALLAGE

2.1.1. Lagerolja v'L 32 skal! levereras i cisternvagn, container, epoxibehandlade helfat
eller 20-liters-dunk. Emballagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2. Emballagen exkl. cisternvagn och container skall vara fabriksnya av prima
kvalitet och av den typ som allmänt användes inom oljebranschen.

2.1.3. Emballagen skall pa övre gavelsidan vara märkta med Vattenfalls varubeteek-
nmg, leverantörens handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehåll.
Märkningen skall vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2. FATINNEHALL

Faten skall fyllas t i l l ett nettoinnehall av 208 l i ter.

3. KONTROLL

3.0.1. Vid anmodan skall provningsintyg pS levererad vara översändas t i l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnumrner samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas oljeprov om 1
liter, översändas t i l l Vattenfall Utveckling ABT Materiallaboratoriet, Box 886,
721 23 VÄSTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2. Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när så anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om fordringarna i punkterna 1 och 2, vid kontroll av levererad vara ej skulle
vara uppfyllda, återsändes det levererade partiet.

Är felet i det underkända partiet av sSdan art, att de kan avhjälpas genom
justering eller sortering, får partiet framläggas för förnyad kontroll, sedan
justering eller sortering utförts, under förutsättning detta kan ske inom avtalad
leveranstid. Samtliga kostnader som uppkommer hos såväl köpare som leveran-
tör i samband med underkänd leverans skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1. Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl i fy l l t varuinformationsblad och
redovisning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2. Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning.
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TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR VATTENFALL LAGEROLJA
MED TYPBETECKNINGEN VL 68

Vattenfall Lagerolja är i beteckningen förkortad t i l l VL.

1. BESKAFFENHET

1.01 VL 68 skall bestå av en ren, väl raffinerad mineralolja med hög oxidations-
stabilitet och god förmåga att separera från vatten och luf t . Den får innehålla
tillsatsmedel motverkande oxidation, skumbildning och korrosion, dock ej
filmförstärkare innehållande metaller eller halogener.

1.02

1.03

Vid provning enligt angivna analysmetoder skall oljan uppfylla i nedanstående
tabell uppställda fordringar.

Oljans miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och resul-
tatet från testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt U.

1

/N
IN

G

5
-i

1.04
1.1

—.

—- Kopia av

Copyright

Oljan skall vara blandbar

EGENSKAP

V iskosi tetsklass

V iskosi tet

Vid 40QC

Vid100°C

V iskosi tetsindex

SVFÖRESKRIFT delges CX

it-:; i-e-'N^!«- nga- «•;

Vattenfall AB

med befintlig

ENHET

ISO-VG

mm2/s (cSt)

olja.

FORDRAN VL

68

6 1 - 7 5

skall anges

min 70

PROVNINGSMETOD

SIS 155441
ISO 3448

SS 023510
ISO 3104

SS 155149
ISO 2909

1 Anta'



1
2. FÖRPACKNING

2.1. EMBALLAGE

2.1.1. '.agerolja VL od skall levereras i cisternvagn, container, epoxibehandlade helfat
eiler 20-liters-dunk. Embailagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2. Emballagen exkl. cisternvagn och container skall vara fabriksnya av prima
kvalitet och av den typ som allmänt användes inom oljebranschen.

2.1.3. Emballagen skall p3 övre gavelsidan vara märkta med Vattenfalls varubeteck-
ning, leverantörens handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehåll.
Märkningen skall vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2. FATINNEHALL

Faten skall fyllas till ett nettoinnehall av 208 liter.

3. KONTROLL

3.0.1. Vid anmodan skall provningsintyg på levererad vara översändas till köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas oljeprov om 1
liter, översändas till Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet, Box 886,
721 23 VÄSTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2. Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när så anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om fordringarna i punkterna 1 och 2, vid kontroll av levererad vara ej skulle vara
uppfyllda, återsändes det levererade partiet.

Är felet i det underkända partiet av sådan art, att de kan avhjälpas genom
justering eller sortering, får partiet framläggas för förnyad kontroll, sedan
justering eller sortering utförts, under förutsättning detta kan ske inom avtalad
leveranstid. Samtliga kostnader som uppkommer hos sSväl köpare som leveran-
tör i samband med underkänd leverans skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1. Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl ifyllt varuinformationsblad nch
redovisning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2. Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning.
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BILAGA 3

Bilaga 3.

SAMMANFATTNING
MILJÖANPASSAD OLJA - VERKSTADSBESÖK

Under arbetet med olja av miljövänligare slag konstaterades att föroreningar kom in i
olja på flera sätt. Exempelvis visade sig hanteringens olika faser väsentliga då oljan
transporteras och fylls på systemen.

Dessutom kan det ske förorening av maskindelar rred produkter som är avsedda att
underlätta montage eller för rostskydd. Därför beslutades att turbin- och
generatorleverantörer, i första hand i Sverige, skulle besökas för att identifiera de
produkter som kan ge problem och för att diskutera möjliga åtgärder.

Följande besök har genomförts:

- Kvaerner Turbin AB, Kristinehamn
- ABB Generation, Västerås
- Waplans mekaniska verkstad AB, Nälden

Besöken omfattade dels en informations- och diskussionsdel där oljeprojektet
presenterades och tankegångarna kring oljehygien togs upp, dels gjordes ett besök i
verkstaden för att studera hantering av de produkter som används hos respektive
företag.

Resultaten av besöken är en bättre förståelse hos leverantörer om vikten av en
genomtänkt val av och hantering av såväl oljor för provtryckning som produkter för
montage och korrosionsskydd.

Erfarenheter och rekommendationer har sammanfattats i PU meddelandena 103/91,
angående "Föroreningar i smörj- och regleroljesystem" och 118/91, angående
"Förorening av oljor vid tillverkning och montage".
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FÖRORENING AV OLJOR I SMÖRJ OCH REGLERSYSTEM.

Under arbetet i gruppen för FUD - projektet MILJÖVÄNLIGA
OLJOR observerades att oljan i våra oljesystemen innehöll
sådana föroreningar som inte kunde hänföras till de för
systemet normala driftbetingelserna.Vid en kontroll hos
leverantörerna av utrustningarna visad det sig att föro-
reningarna tillfördes under tillverknings- och montage-
perioderna.

VU-ML har sammanställt gruppens iakttagelset: vika hat ned
redovisas till Eder.

PUT vill rekommendera att innehållet i denna skrivelse
delges samtlig personal på arbetsplatserna. Av största
vikt är att även entrepenörer vid förnyelsearbeten får
del av denna information eftersom en stor del förore-
ningar tillföres redan i verkstaden.

Copyright Vattenfall AB
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RENHLT I SMÖRJ- OCH HYDRAULSYSTEM UNDER TILLVERKNING,
FRANSFORT OCH MONTAGE

Vid t i l lverkning och transport av komponenter t i l l oljesystem får inga
produk-ter, som kan orsaka driftstörningar eller mi l jöproblem, t i l l föras
systemet. Komponenterna bör levereras t i l l montageplatsen med et t
skyddssystenn som förhindrar korrosion och nedsmutsning. Under
installationen av komponenterna skall systemet öppnas sä l i te t som möj l igt
och renhet skall iakttagas.

Vanligt förekommande produkter som inte är önskvärda:

"Copaslip" är en pasta som bestar av smS kopparflagor uppslammade i
ol ja. Den används of ta som smörjmedel vid montage av bultar t i l l
löphjul. Efter idr i f t tagning sprider sig successivt kopparflagorna ut i
hela reglersystemet med slitage av gummitätningar och igensättning
av f i l t ren som fö l jd . Oljans åldring kommer också at t päskyndas då
koppar är en utmärkt katalysator.

Förtvålade smörjfetter löser sig ej i mineral- eller syntetol jor .
Fettvålarna kommer under lång t id att sväva omkring i ol jan och ge
störningar i f i l te r och styrdon.

Torkande rostskyddsprodukter f infördelas långsamt i ol jan och ger
samma störningar som smör j fe t t .

Kallavfettningsmedel som innehåller emulgatorer kvarhåller
kondens eller inläckande vatten och är omöjliga att avlägsna.

ev.

Klorerade lösningsmedel (t.ex. i Formula) kan angripa metaller under
saltsyrabildning. De ger hälso- och miljöproblem och kommer att
successivt förbjudas av Kemikalieinspektionen.

Skölj- och provtryckningsoljor som blivit förorenad vid tidigare
använd-ning är ofta mycket svär att rena (används huvudsakligen av
våra tillverkare). Mekaniska föroreningar är lätta att avskilja med
konventionell rening. Däremot är bearbetningsoljor med *)EP-
tillsatser och rengöringsmedel av olika slag omöjliga att fä bort.

Färger och lacker är svara att avlägsna om de lösts i oljan. Man skall
förvissa sig om att den färg som används (torkar) härdar helt eller är
olöslig i oljan.

Efter igSngkörning av aggregat har allt från ovan uppräknade produkter t i l l
skiftnycklar och overaller påträffats.

Många av dessa föroreningar kan orsaka omedelbara haverier eller ge be-
stående driftstörningar under hela aggregatets livstid. De kan ocksS
bidraga t i l l försämrade miljöegenskaper hos oljorna.

Viktigt är att de produkter som används är godkända för detta ändamål av
beställaren. De s.k. oljenasarnas tid är förhoppningsvis förbi. De mark-
nadsför ofta produkter som tekniskt, miljömässigt och/eller ekonomiskt är
oacceptabla.

*, E P t i l l s a t s e r - T i l l s a t s m e d e l s o m ö k a r s m ö r j o l j a n s f ö r m å g a a t t b ä r a
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FÖRORENING AV OLJOR VID TILLVERKNING OCH MONTAGE.

Arbetsgruppen för FUD projektet Miljövänliga oljor har
vid sina verkstadsbesök konstaterat att hanteringen vid
tillverkning och montage av framför allt kaplanturbiner
har en stor betydelse för oljans framtida driftsegenska-
per och dess livslängd.

Gruppen har därför sammanställt detta meddelande där vi
rekommenderar mycket stor försiktighet med vissa i med-
delandet namngivna produkter.Dessa har stort användnings-
område vid tillverkning och montage.

Observeras bör att andra produkter med andra handelsnamn
kan finnas.Därför rekommenderas det att användaren för-
vissar sig om produktens kemiska sammansättning inte är
skadlig för oljan eller miljön innan den användes till
utrustning som arbetar i olja.

Gruppen rekommenderar att även tillverkare delges detta
meddelande vid upphandling.

Copyright Vattenfall AB



Vid tillverkning och transport av komponenter t i l l oljesystem får inga
produkter, som kan orsaka driftstörningar eller miljöproblem, tillföras
systemet. Komponenterna bör levereras t i l l montageplatsen med ett
skyddssystem som förhindrar korrosion och nedsmutsning. Under
installationen av komponenterna skall systemet öppnas sä l itet som möjligt
och renhet skall iakttagas.

LOCTITE 242, 270 OCH 574 MASTER GASKET är oljebeständiga limmer
och far utan överskott användas i eller mot oljesystem.

LOCTrTE 495 OCH 406 är ej oljebeständiga limmer och far därmed ej
användas vid montage i kontakt med olja.

KEW ALDAZON OCH KEW FIBANOL är rengöringsmedel som innehåller
tensider och andra ämnen som i kontakt med oljan kan ge bestående
funktionsfel. De kan alltså ej filtreras bort frän oljan. Om dessa produkter
trots allt måste användas vid rengöring .w oljesystem måste de helt
avlägsnas före påfyllning av olja. Detta gäller även Vattenfalls produkter
Raffex Bio-Soiv och Bio-clean.

KEW AFTERBLAST innehåller korrosionsinhibitorer, som är torkande och
så småningom flagar av och ger störningar i f i l ter och styrdon.

ROCOL J66 OCH MOLYKOTE PASTA 1000 är pastor som bestar av smS
kopparflagor och andra metallföreningar uppslammade i olja. De används
ofta som smörjmedel vid montage av bultar t i l l löphjul. Efter idrifttagning
sprider sig successivt kopparflagorna ut i hela reglersystemet med slitage
av gummitätningar och igensättning av fi l tren som följd. Oljans åldring
kommer också att påskyndas då koppar är en utmärkt katalysator och fSr
därför ej användas i oljesystem.

FÄRGFR

Vid val av färger gäller Vattenfalls målningsanvisning för
stfllkonstruktioner/PU-meddelande 101/90. Gamla anvisningar eller
alternativa färgval rekommenderas ej.



BILAGA 4

Bilaga 4,

Bilagan innehåller
4.1 PU meddelande 119/91,teknisk anvisning

för smörjfett VF O VIT.

4.2 PU meddelande 120/91,teknisk anvisning
för smörjfett VF 2 VIT.
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TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR VATTENFALL SMÖRJFETT FÖR INTAGSLUCKOR,
TAPPAR OCH LEDSKENOR MED TYPBETECKNINGEN VFO VIT.

Vattenfall smörjfett är i beteckningen förkortat t i l l VFO Vit.

1 . Beskaffenhet

1.01 VF Vit skall bestå av vitolja förtjockad med Li-komplextvålar. Det får innehålla
tillsatsmedel motverkande oxidation och korrosion, dock ej filmförstärkare
innehållande fosfor, svavel, metaller eller halogener.

1.02 Vid provning enligt angivna analysmetoder skall fe t tet uppfylla nedanstående
uppställda fordringar.

1.03 Fettets miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och
resultatet från testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

1.04 Fettet skall vara blandbart med befintl igt fe t t .

EGENSKAP ENHET FORDRAN PROVNINGSMETOD
VFO Vit

Konsistens enligt
NLGI-skalan 0 1)

Basoljans viskositet ISO VG 68 2)

Droppunkt °C >200 ISO 2176

Korrosionsskyddande
egenskaper 3) SIS 15 51 30

Kopia av SV-FORESKRIFT delges CX
SOKof d löf fcax/sgeter / Noteringa/ «tc AntaJ

öitgor bil.sidor
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1 Skalan är baserad på penetrationsvärden (styvhet) vid 25°C, bestämda enligt
ASTiVI D 217.

2; Kan endast bestämmas vid tillverkning (före tillblandning av färdigt fett).
3. Fettet skall ha goda korrosionsskyddande egenskaper i "våt" omgivning. Skall

uppfylla kraven för korrosionsgrad 0 bestämt enligt SIS 15 51 30 (SKF Emcor
test).

2. FÖRPACKNING

2.1 EMBALLAGE

2.1.1 VF Vit skall levereras i epoxibehandlade helfat eller 20-liters-dunk.
Emballagetypen angives i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2 Emballagen skall vara fabriksnya av prima kvalitet och av den typ som allmänt
användes inom oljebranschen.

2.1.3 Emballagen skall vara märkta med Vattenfalls varubeteckning, leverantörens
handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehåll. Märkningen skall
vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2 FATINNEHALL

Faten skall fyllas t i l l ett nettoinnehåll av 208 liter.

3. KONTROLL

3.0.1 Vid anmodan skall provningsintyg på levererad vara översändas t i l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt parti, skall vid anmodan tagas prov om 1 kg,
översändas ti l l Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoret, Box 886, 721 23
VÄSTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2 Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när så anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om vid kontroll av fordringarna enligt 1 och 2 varan ej skulle visa sig uppfylla
kraven återsändes det berörda partiet. Om felen i ett underkänt parti är av
sådan art, att de kan avhjälpas genom justering eller sortering, får partiet
framläggas för förnyad kontroll, sedan justering eller sortering utförts, under
förutsättning detta kan ske inom avtalad leveranstid. Samtliga kostnader som
uppkommer hos såväl köpare som leverantör i samband med underkänd leverans
skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1 Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl ifyllt varuinformationsblad och redo-
visning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2 Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning. i
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TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR VATTENFALL UNIVERSALFETT EXKL.
TAPPAR OCH LEDSKENOR MED TYPBETECKNINGEN VF2 VIT.
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INTAGSLUCKOR,

Vattenfall smcVjf ett är i beteckningen förkortat till VF2 Vit.
1. Beskaffenhet
1.01 VF Vit skall bestå av vitolja förtjockad med Li-komplextvålar. Det får innehålla

tillsatsmedel motverkande oxidation och korrosion, dock ej filmförstärkare
innehållande fosfor, svavel, metaller eller halogener.

1.02 Vid provning enligt angivna analysmetoder skall fettet uppfylla nedanstående
uppställda fordringar.

1.03 Fettets miljöegenskaper skall vara typprovade enligt OECD's metoder och
resultatet från testerna skall delges Vattenfall för granskning, se punkt 4.

1.04 Fettet skall vara blandbart med befintligt fett.

EGENSKAP ENHET FORDRAN
VF2 Vit

PROVNINGSMETOD

o
2

Konsistens enligt
NLGI-skalan
Basoljans viskositet

Droppunkt

Korrosionsskyddande
egenskaper

R2F, körprov A
" AF

B(110°C)
W2F 500 varv
" 1000 varv

Kopia av SV-FÖRESKRIFT delges CX

ISO VG

°C

2

68

>200

3)

godkänd
godkänd
godkänd
godkänd
godkänd

1)

2)

ISO 2176

SIS 15 51 30

SKF
SKF
SKF
SKF
SKF

Antal

textsidor ] bilagor I t)Ms:dcr

I
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T I) Skalan är baserad på penetrationsvärden (styvhet) vid 25°C, bestämda enligt
ASTM D 217.

2/ Kan endast bestämmas vid tillverkning (före tiilblandning av färdigt fett).
3) Fettet skall ha goda korrosionsskyddande egenskaper i "våt" omgivning. Skall

uppfylla kraven för korrosionsgrad 0 bestämt enligt SIS 15 51 30 (SKF Emcor
test).

2. FÖRPACKNING

2.1 EMBALLAGE

2.1.1 VF Vit skall levereras i epoxibehandlade helfat eller 20-liters-dunk.
Emballagetypen angivcs i varje särskilt fall av köparen.

2.1.2 Emballagen skall vara fabriksnya av prima kvalitet och av den typ som allmänt
användes inom oljebranschen.

2.1.3 Emballagen skall vara märkta med Vattenfalls varubeteckning, leverantörens
handelsbeteckning, tillverkningsnummer samt nettoinnehåll. Märkningen skall
vara utförd med olje- och väderbeständig färg.

2.2 FATINNEHALL

Faten skall fyllas t i l l e t t nettoinnehåll av 208 l i ter.

3. KONTROLL

3.0.1 Vid anmodan skall provningsintyg på levererad vara översändas t i l l köparen.
Provningsintyget skall utvisa resultat av prov, som utförts för att fastställa
varans beskaffenhet enligt 1.0.2. Det skall vidare ange partiets storlek och
tillverkningsnummer samt vara försett med datum och namnteckning.

För köparens räkning framställt part i , skall vid anmodan tagas prov om 1 kg,
översändas t i l l Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoret, Box 886, 721 23
VÄSTERAS.

Proverna skall märkas med varubeteckning, tillverkningsnummer och partiets
storlek.

3.0.2 Köparen eller av honom utsedd kontrollant förbehåller sig rätten att när så anses
erforderligt närvara vid uttagning av prov för kontroll av under 1.0.2 angivna
fordringar.

3.0.3 Om vid kontroll av fordringarna enligt 1 och 2 varan ej skulle visa sig uppfylla
kraven återsändes det berörda partiet. Om felen i ett underkänt parti är av
sådan art, at t de kan avhjälpas genom justering eller sortering, får partiet
framläggas för förnyad kontroll, sedan justering eller sortering utförts, under
förutsättning detta kan ske inom avtalad leveranstid. Samtliga kostnader som
uppkommer hos såväl köpare som leverantör i samband med underkänd leverans
skall bekostas av leverantören.

4. DOKUMENTATION

4.0.1 Offerten/avtalet skall åtföljas av ett väl i fy l l t varuinformationsblad och redo-
visning av genomförda ekotoxicitetstester enligt OECD's metoder.

4.0.2 Vattenfall Utveckling AB, Materiallaboratoriet skall granska dokumentationen
före beställning.



BILAGA 5

Försök med Raisio Rybsolja 32 i reglersystemet vid Eurojoki kraftstation
Försöket pågick ca 5 år

EGENSKAP

PROVNINGSMETOD

Viskositet 40°C mm2/s
SIS 023510

Viskositet 100°Cmm2/s
SIS 023510

Viskositetsindex
SS 155149

Densitet 15°C kg/ra3

SIS 021411

Lägsta flyttemp. °C
SS 155109

Korrosionsbenägenhet
med vatten/24h ASTM D 665A

Korrosionsbenägenhet

3h/100°C
SIS 155134

Ernulsionsbenägenhet
ml/rain ASTM D 1401

Skurabildningstendens
ml/rain ASTM D 892

1) 24°C

2) 93°C

3) 24°C
Syratal mg KOH/g
SIS 150203

Kommentar

SV20 (mineralolja)

61-75

Skall anges

70

Skall anges

max-24

godk

max 1

40-37-3(<30)

100-0(<l)

100-0(<l)

100-0(<l)
0.06

RYBSOLJA RAISIO
(vegetabilisk)
FRAN EUROJOKI
Lev. 1985 1990

34.1 39.2

7.87

214

922 922

-27 -27

godk

<1

25-0-55(60)

10-0(<l)

10-0(<l)

10-0(<l)
1.35 2.08

Rybsoljans viskositet har 1985-1990 ökat med 15%; vilket är oacceptabelt för systemets
funktion. Ökningen beror på att oljan har reagerat med vatten och/eller oxiderat
Vegetabilisk.: oljor är ej lämpliga för så långa bytesintervaller, som är önskvärda i lager- och
reglersysten



BILAGA 6

FÖRSLAG TILL MATERIALSPECIFIKATION (SKEGA AB)

GUMMITATNINGAR MOT OLJA

EGENSKAPER ENHET FODRAN PROVNING KOMM.

Hårdhet

Draghållfasthet

Sättning

(70 h. vid 100 °C)

Volymändring i
VR 32 vit

(168 h. vid70°C)

IRHD

MPa

%

%

65-75

min. 10

max. 30

-3 till+10

SS162201

SS162202

SS162204

SS-ISO1817

3 mm O-ring



BILAGA 7
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Slutrapport, "Bestämning av vätskors inverkan på gummi enligt överenskommelse
projektgrupp Vattenfall - SKEGA". SKEGA AB, F991-10-25.

Rapport, "ACUTE TOXICITY TO RAINBOW TROUT, DAPHNIA MAGNA AND
ALGAE", Huntingdon Research Centre Limited, 1989 (Konfidentiell)

IVL RAPPORT, "Nedbrytning och toxicitet hos olika basoljor - en litteratur-studie",
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, Sthlm 1989-12-08.

Copyright Vattenfall AB och VAST, 1992
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