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 MÁY LỌC DẦU AFO6M
®
 Series   

ỨNG DỤNG 

 Dùng cho hệ thống dầu tuabin và máy biến áp. 

 Dùng cho hệ thống dầu thủy lực bị nhiễm nước, các tạp chất và nhiễm khí. 

 Cải thiện độ sạch của dầu bôi trơn, dầu thủy lực. 

 Lọc dầu tái chế. 

TÍNH NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY LỌC 

1. Hệ thống chân không: 

Gồm có: Bình chân không, bơm chân không, bình ngưng tụ, thùng chứa dầu… Được 

thiết kế cấu trúc tối ưu, tăng đáng kể diện tích bề mặt tiếp xúc của dầu trong bình chân không 

và tối ưu hóa sự di chuyển của dầu trong quá trình di chuyển động. Máy lọc dầu này áp dụng 

hệ thống khử bọt tiên tiến nên khi hệ thống làm việc sẽ không xuất hiện các hiện tương phun 

tràn. 

2. Hệ thống lọc: 

Sử dụng ba bộ lọc, đầu vào máy có một bộ lọc thô để bảo vệ máy bơm và kéo dài tuổi 

thọ của bộ lọc chính. Sau bơm chính có hai bộ lọc tinh để đảm bảo dầu nhanh chóng đạt độ 

sạch cao. Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà lõi lọc sử dụng các loại vật liệu khác nhau như: 

Lọc giấy, lọc sợi thủy tinh hoặc Inox… được dán bằng lớp keo xốp đặc biệt giúp tăng đáng kể 

tuổi thọ của bộ lọc. Bộ lọc có cấu trúc hoàn hảo, có thể làm việc liên tục và đạt độ chính xác lọc 

ổn định. 

3. Hệ thống gia nhiệt. 

Bề mặt gia nhiệt được trải đều từng diện tích nhỏ 1w/cm2, do đó dầu sẽ không bị quá 

nóng dẫn tới hỏng dầu. Nhiệt độ dầu có thể được điều chỉnh từ 0 ÷ 100 oC, điều khiển tự động 

và thiết bị bảo vệ khi quá nhiệt được tích hợp sẵn để tránh hư hỏng máy. 

4. Hệ thống điều khiển tự động. 

Máy sử dụng cảm biến nhiệt, thiết bị cảm biến chân không, thiết bị cảm biến áp suất 

max… Các tín hiệu thu thập được đưa về bộ xử lý trung tâm, điều khiển toàn bộ thiết bị chạy và 

giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị. Thiết bị đi kèm với nhiều thiết bị bảo vệ (bảo vệ quá 

tải, quá áp, bảo vệ thứ tự pha, mất pha) để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn. 

5. Đặc điểm máy của máy. 

Máy thiết kế kiểu kết cấu dạng khung modul có thể tháo rời từng bộ phận khi cần sửa 

chữa, giảm khối lượng máy. Máy có loại lắp bánh xe di động, loại cố định và loại lắp thùng kín 

hoàn toàn. 

Máy lọc dầu chân không lọc hiệu quả cho các ứng dụng như: 
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 Dầu tuabin. 

 Dầu thủy lực. 

 Chất bôi trơn. 

 Dầu biến áp. 

 Dầu cách điện. 

 Dầu máy nén khí. 

CHỨC NĂNG CHÍNH 

 Khử nước trong dầu. 

 Khử khí. 

 Loại bỏ tạp chất cơ học. 

 Cải thiện độ bền cách nhiệt. 

1. Khả năng tách nước. 

Dầu chứa nước làm giảm độ nhờn, tăng quá trình oxy hóa và hình thành axit khiến dầu 

bị hư hỏng, gây ăn món các chi tiết máy thủy lực. Nước làm tăng tốc độ phân hủy nhiệt của 

dầu. Sự xuất hiện của nước cũng gây ra hiện tượng trùng hợp dầu đại phân tử. Sự trùng hợp 

dẫn đến sự thay đổi độ nhớt, giảm khả năng lưu thông của dầu trong hệ thống, tăng ma sát và 

tạo ra sự mài mòn các lỗ dầu trong phần tử thủy lực. 

2. Khả năng tách khí. 

Máy lọc dầu chân không hiệu quả có thể loại bỏ 100% không khí tự do và tới 75% không 

khí hòa tan, không khí tại thời điểm làm sạch được luân chuyển qua bình chân không. 

3. Làm sạch hạt bẩn. 

Để loại bỏ các tạp chất bẩn dạng hạt lơ lửng được sinh ra bởi quá trình mài mòn các bề 

mặt cơ khí của van thủy lực, bơm thủy lực, mô tơ thủy lực, xi lanh thủy lực… Các hạt bẩn này 

có thể bị kẹt và tích tụ giữa các khe van, khe bơm gây ra sự làm việc mất ổn định của van 

servo, bơm thủy lực piston… Trong dầu cách điện, mức độ bẩn của các hạt này sẽ ảnh hưởng 

tới khả năng cách điện của dầu. 

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY LỌC DẦU AFO6M 

Các chất lỏng khác nhau sẽ có áp suất hơi bão hòa khác nhau. Ở nhiệt độ 70 oC, nước 

ở áp suất 30.000 Pa bắt đầu sôi và dầu ở áp suất 5 Pa đã sôi. Ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi bão 

hòa của dầu thấp hơn nhiều so với nước. Do đó, dầu vẫn ở thể lỏng bằng áp suất chân không 

hạ xuống dưới áp suất hơi bão hòa của nước, nước trong dầu sẽ hóa khí mạnh. 

Bằng cách hút chân không, chất lỏng đi vào từ phía trên qua bình chân không và vòi 

phun xuống, nước ở trong dầu được hóa hơi được hút ra ngoài  trong khi phần dầu được tách 
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nước lắng xuống phía dưới và được hút ra bởi một thủy lực. Độ chân không càng thấp, nhiệt 

độ càng cao thì khả năng tách nước càng tốt. 

Nhiệt độ của dầu thường vào khoảng 60 oC, nhiệt độ quá cao sẽ đẩy nhanh quá trình 

oxy hóa của dầu. Đối với dầu thủy lực, độ chân không nói chung là 600 ÷ 700 pa. Đối với dầu 

cách điện máy biến áp có thể sử dụng độ chân không cao hơn.  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC CỠ MÁY LỌC. 

Năng suất lọc (l/ph) (A1) 25 30 45 60 85 115 

Áp suất làm việc max  
6 (Bar) 

Cấp lọc thô đầu tiên 
100 (Micron) 

Cấp lọc thô thứ hai 
10 , 20 (Micron) 

Cấp lọc tinh 
3 , 5 (Micron) 

Khả năng tách nước 
5 ÷ 30 (ppm) 

Khả năng tách khi 
≤ 0.2% 

Điện áp 
3 pha AC 380V, 50 Hz 

Công suất tổng (Kw) 18 26 36 65 65 65 

Cách chọn model máy lọc: MODEL: AFO6M-A1-A2/A3 

 A1: Năng suất lọc (l/ph). 

 A2: Cấp lọc thô thứ 2. Ví dụ: 10 micron thì A2 = 010. 

 A3: Cấp lọc tinh. Ví dụ: 5 micron thì A3 = 005. 
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