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Olej hydrauliczny pełni podwójną rolę 

w układach przeniesienia napędu – z jednej 

strony smaruje ich elementy, a z drugiej uczestniczy 

w przekazywaniu mocy. W związku z tym powinien 

mieć optymalne właściwości smarne i chłodzące, 

odpowiednią gęstość oraz ściśliwość, niezbędną 

klasę lepkości itd., ale niezwykle ważne jest również 

dbanie o jego czystość. Dotyczy to zresztą także ole-

jów przekładniowych, turbinowych, maszynowych, 

obróbczych i emulsji olejowych.

Metody oczyszczania oleju
Za szczególnie skuteczne uznawane jest filtrowanie 

oleju przy użyciu odpowiednich filtrów, które mają 

pory o wielkości od jednego do kilku mikrome-

trów, a bywa, że nawet mniejsze. Jest to tak zwana 

mikrofiltracja. Stosowane w jej przypadku wkłady 

z celulozy, bawełny lub włókniny szklanej zatrzymu-

ją nawet koloidy, zawiesiny i bakterie. Oczyszczanie 

oleju może odbywać się podczas pracy maszyny, do 

której montuje się agregat filtracyjny. Metoda ta nie 

ma negatywnego wpływu na właściwości fizyko-che-

miczne oleju, a wręcz poprawia jego lepkość. 

Użycie wkładów filtracyjnych, absorbujących lub 

koalescencyjnych bywa również wystarczające jeśli 

chodzi o usuwanie wody. Ewentualnie większe ilości 

eliminuje się korzystając z dehydratorów próżnio-

wych czy wirówek. 

Można stosować także takie sposoby usuwania 

zanieczyszczeń i wody z oleju, jak metoda wirówko-

wa lub próżniowa. Poza tym istnieje też oczyszcza-

nie elektrostatyczne, magnetyczne czy technologia 

jonizowania cząsteczek. W ich przypadku konieczne 

jest zatrzymanie procesu produkcyjnego. Jak mówi 

Daniel Fijałkowski Doradca Handlowo-Techniczny 

w firmie Industrio Service: – Dobór metody oczyszcza-

nia oraz sprzętu, który powinien zostać użyty, zależy 

od rodzaju oleju i jego aktualnego składu. W przypadku 

zdecydowania się na wirówkę, warto zastanowić się 

chwilę, jaki jej typ wybrać. Wiele zależy od tego, jak 

mocno olej jest zanieczyszczony. Jeżeli trzeba poradzić 

sobie z dużą ilością zanieczyszczeń stałych, czyli ok. 

Filtracja oleju

Większość zakładów przemysłowych korzysta z maszyn 
wyposażonych w układy hydrauliczne, w których rolę czynnika 
roboczego spełnia olej. Jego jakość ma znaczący wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń, a tym samym na 
sprawny przebieg procesów produkcyjnych.

Sabina Frysztacka

Źródło: Filtro-Tech
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20%, wtedy odpowiednie są dekantery. Gdy w oleju znaj-

duje się jeszcze inna ciecz, na przykład woda i jest sporo 

zanieczyszczeń stałych, można zastosować wirówkę de-

kantacyjną trójfazową – fazy to ciecz lekka, ciecz ciężka 

i ciała stałe. Często stawia się na układ dwóch wirówek, 

czyli dekanter do usunięcia dużej ilości ciał stałych, 

a potem do pozostałej drobnej ilości (ok. 2%) wirówki 

talerzowej, podtyp np. separator. Następuje wówczas 

dalsze oczyszczanie oraz oddzielenie dwóch cieczy. Jeśli 

mamy do czynienia tylko z jedną cieczą, stosowany jest 

klaryfikator. Jak wspomina Rafał Zawisz Właściciel firmy 

Ad Moto: – W takich przypadkach świetnie sprawdzają 

się także wirówki bębnowe. Szczególnie dużym powodze-

niem wśród klientów cieszą się rozwiązania automatycz-

ne – samoczyszczące.

W ofercie Industrio Service znajdują się nowe 

i używane maszyny różnych marek, między innymi: 

Alfa Laval, Westfalia czy Flottweg. Z kolei firma Eco-

-Solution jest wyłącznym polskim przedstawicielem 

włoskiej marki MACFUGE, stworzonej przez przed-

siębiorstwo SERVIZI INDUSTRIALI, które projektuje 

i produkuje pionowe separatory odśrodkowe. – Te 

wysokiej wydajności systemy przeznaczone są do sepa-

racji odśrodkowej: ciecz-ciało stałe, ciecz-ciecz-ciało stałe, 

ciecz-ciecz. Oddzielenie ich następuje dzięki przekształce-

niu energii elektrycznej w siłę odśrodkową. Odbywa się 

to w krótkim czasie i na ograniczonej przestrzeni, dlatego 

wirówka stanowi niezwykle wydajne rozwiązanie do 

separacji oraz oczyszczania płynów. Separatory wirniko-

we wysokiej prędkości są najskuteczniejszym rozwią-

zaniem w przypadku takich substancji przemysłowych 

jak oleje smarowe, oleje turbinowe, oleje przekładniowe, 

chłodziwa, smary, wody do mycia, oleje opałowe, ropa 

naftowa, oleje napędowe itp. Wirówki talerzowe są rów-

nież podstawową technologią wykorzystywaną podczas 

przetwarzania oleju roślinnego, tłuszczów zwierzęcych, 

a także podczas produkcji biodiesla. Ich zastosowanie 

pozwala zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsię-

biorstwo, a zarazem jest korzystne z punktu widzenia 

ochrony środowiska – zapewnia Mirosław Nabiałek 

Inżynier Sprzedaży w firmie Eco-Solution. 

Kompletny system oczyszczania składa się 

zazwyczaj z wirówki, pompy, panelu sterowania oraz 

ramy umożliwiającej łatwe ich przemieszczanie. 

Natomiast zdaniem Pawła Kawalca doradcy han-

dlowo-technicznego w firmie SEETECH: – W sytuacji, 

gdy chodzi o usunięcie wody, warto wybrać dehydra-

tory próżniowe. Urządzenia z serii VUD odwadniają, 

odgazowują i filtrują olej. Osiągalny poziom wody to 20 

ppm. Rafał Zawisz dodaje, iż skorzystanie z dehydratora 

w przypadku olejów transformatorowych daje szansę na 

uzyskanie poziomu wody nawet poniżej 10 ppm.

Jak podsumowuje Jacek Majewski, właściciel 

firmy Filtro-Tech: – W gruncie rzeczy każda metoda 

oczyszczania oleju może być dobra pod warunkiem, że 

proces ten zostanie prawidłowo, rzetelnie i bezpiecznie 

przeprowadzony. Aby mógł przynieść zamierzony skutek, 

muszą być spełnione określone założenia. Wtedy zakład 

produkcyjny ma szansę na osiągnięcie takich celów, jak 

zmniejszenie kosztów wymiany oleju, ograniczenie ilości 

awarii maszyn, a także zminimalizowanie negatywnego 

wpływu na środowisko naturalne. Natomiast firma Fil-

tro-Tech, posiadająca wieloletnie doświadczenie w bran-

ży oczyszczania oleju, wybrała metodę mikrofiltracji na 

1-mikrometrowych materiałowych wkładach filtrowych, 

którą najbardziej poleca. O wysokiej skuteczności tej me-

tody świadczą wyniki filtracji, potwierdzone badaniami 

laboratoryjnymi.

Ponadto, jak podkreśla Rafał Zawisz: – Mikrofil-

tracja umożliwia równoczesne oczyszczenie oleju oraz 

usunięcie wody już przy jednym przejściu przez filtry. 

Na dodatek regularne doczyszczanie oleju zmniejsza 

skutki związane z poniedziałkowym zimnym rozruchem 

– szczególnie odczuwalne po weekendowym przestoju. 

Tak jak w silniku samochodu, rozruch i praca na zimnym 

oleju jest najbardziej newralgicznym okresem. Wówczas 

może dochodzić do blokady filtrów systemowych, miej-

scowych wzrostów ciśnień czy wreszcie niedostatecznego 

smarowania niektórych elementów układu. Czysty i osu-

szony olej zdecydowanie zmniejsza ryzyko tych zjawisk.

Dlaczego filtracja oleju jest taka istotna
Jak mówi Paweł Kawalec: – Ocenia się, że około 75% 

awarii układów hydraulicznych wynika z powierzchnio-

wej degradacji spowodowanej zanieczyszczeniami i koro-

zją. Dlatego tak ważne jest chronienie ich komponentów. 

Zabrudzenia, woda czy produkty utleniania, które 

powstają podczas procesu produkcyjnego i dostają się do 

oleju pracującego w danym układzie, działają na niego 

w szkodliwy sposób. Ostatecznie może prowadzić to do 

awarii oraz przestojów produkcji, które są kosztowne dla 

przedsiębiorstwa. Natomiast zdarzają się również sytu-

acje, gdzie nowy olej, który powinien być czysty, wcale 

taki nie jest. Oznacza to, że do zanieczyszczenia musiało 

dojść podczas procesu produkcji, bezpośrednio po niej 

lub w czasie transportu. Dlatego napełnianie urządzeń 

Źródło: AD Moto
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nowym olejem też powinno odbywać się poprzez filtr. 

Poza tym zawsze istnieje możliwość oczyszczenia 

oleju znajdującego się w pojemnikach przy użyciu 

agregatów filtracyjnych.

Rafał Zawisz wyjaśnia jeszcze: – Regularne dbanie 

o poprawę stanu stosowanego oleju wpływa na nieza-

wodność pracy układu olejowego, ale również na wydłu-

żenie żywotności samej substancji smarowej. Ponadto 

dzięki okresowemu przeprowadzaniu procesu filtracji 

oleju, zmniejszona zostaje emisja CO2 oraz następuje 

redukcja ilości powstających odpadów. Wytworzenie jed-

nego litra oleju pociąga za sobą jego wydobycie, rafinację, 

mieszanie z dodatkami, aby w końcu dostarczyć produkt 

do klienta. W każdym z tych etapów emitowany jest 

CO2. Z drugiej strony zasoby naturalne nie są nieskoń-

czone i zgodnie z polityką środowiskową powinniśmy 

dążyć do ograniczenia ich eksploatacji.

Czyli istotny jest tu zarówno aspekt ekologiczny, 

techniczny, jak i ekonomiczny. – Przefiltrowany 1 litr 

oleju to zarazem niewytworzony 1 litr odpadu. Poza tym 

proces mikrofiltracji jest technologią dużo tańszą niż 

zakup nowego oleju. Mikrofiltracja wydłuża okres pomię-

dzy jego wymianami – tłumaczy Jacek Majewski.

Jak przebiega proces filtrowania oleju
Marcin Grudzień Prezes Zarządu firmy GORNER 

wymienia następujące etapy procesu oczyszczania 

oleju metodą mikrofiltracji:

• przyjęcie przez firmę oferującą filtrowanie oleju zgło-

szenia o zapotrzebowania na taką usługę,

• dojazd do klienta z wyposażeniem i maszynami,

• badanie klasy czystości oleju, zawartości wody i za-

nieczyszczeń stałych w maszynie oraz zbiorniku,

• podłączenie agregatu filtrującego do maszyny. Cały 

proces trwa tak długo, aż olej osiągnie parametry 

klasy czystości charakterystyczne dla nowego oleju,

• badanie oleju w akredytowanym laboratorium.

Zanim możliwe stanie się przeprowadzenie pro-

cesu filtracji oleju zwykle niezbędne jest zamówienie 

tego rodzaju usługi. Chociaż bywa również tak, że 

przedsiębiorstwo wypożycza lub kupuje system do 

oczyszczania cieczy procesowej. Samo podłączenie 

go do układu olejowego nie jest skomplikowane, ale 

wiąże się to z koniecznością przeszkolenia części 

pracowników oraz prowadzenia ewidencji wykony-

wanych filtracji i badań oleju. 

W przypadku korzystania z usług wyspecjalizo-

wanej firmy zewnętrznej, proces oczyszczania oleju 

najczęściej przeprowadzany jest na terenie zakła-

du produkcyjnego. Oczywiście istnieje możliwość 

przewiezienia go do przedsiębiorstwa filtracyjnego, 

a następnie przetransportowania z powrotem do 

zakładu, ale wymaga to przestrzegania określonych 

procedur. Jak mówi Marcin Grudzień: – Obecnie, 

w związku z wprowadzeniem systemu monitorowania 

SENT, przewożenie oleju przepracowanego jest dość 

problematyczne. Dlatego staramy się dojeżdżać do klien-

tów z naszym sprzętem. Zresztą również ze względu 

na technologię samej filtracji, bardziej korzystnym 

rozwiązaniem jest przeprowadzanie jej w przedsię-

biorstwie, gdzie mobilny agregat filtrujący podłącza-

ny zostaje do maszyny bez konieczności zatrzy-

mywania jej. Firma Preston Group stosuje systemy 

mobilnej mikrofiltracji oleju hydraulicznego Kleenoil 

Filtration Ltd-SEPT2011. Opowiada o nich Łukasz 

Kubacki Menadżer ds. Sprzedaży i Marketingu: – Jest 

to zestaw filtrów bocznikowych (by-pass), przeznaczony 

do podłączenia do obiegu oleju lub zbiornika w urzą-

dzeniu, którego olej chcemy oczyścić. Dzięki powolnej 

filtracji przez filtry na osnowie z włókien celulozowych 

przechodzi od 2 do 3 litrów oleju na minutę, co pozwala 

na oczyszczenie oleju hydraulicznego ze wszelkich czą-

stek stałych, nawet tych najmniejszych o wielkości 1 μm. 

Przykładowo 200 litrów oleju filtrujemy około 3-4 godzin 

w zależności od jego zabrudzenia. Nasze filtry regeneru-

ją olej i jednocześnie usuwają z niego aż 99,95% wody. 

Warto tu zauważyć, że podczas wymiany, a właściwie 

dolewania oleju do układu hydraulicznego spora ilość 

(od 1/3 do 1/2) starego oleju pozostaje nadal w obiegu. 

Oznacza to, że nawet po wymianie w oleju znajduje się 

wciąż wiele zanieczyszczeń. Agregat do mikrofiltracji 

może być docelowo zakupiony lub wynajęty przez przed-

siębiorstwo. Maszyny posiadają także zamontowany filtr 

magnetyczny. Centralny rdzeń, który zawiera ultramocny 

materiał magnetyczny z ziem rzadkich, wytwarza pole 

magnetyczne o wysokiej intensywności. Rdzeń przyciąga 

wszelkie cząstki magnetyczne z substancji filtrowanej. 
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Wychwytywanie opiłków metalicznych pozwala zapobiec 

awarii. Preston Group jest autoryzowanym przedstawi-

cielem angielskiej firmy Kleenoil Filtration Ltd w Polsce.

Z kolei firma SEETECH do usuwania cząstek 

stałych poleca mobilny zespół filtracyjny z pompą 

i filtrem Hy-Pro z włókniny szklanej Dualglass. – 

Produkty Hy-Pro to wysokiej klasy wkłady filtracyjne, 

jako jedyne na świecie testowane metodą DFE, która 

wykracza poza standard ISO 16889. Zakłada ona, że 

sprawność filtra badana jest w zmiennych warunkach 

ciśnienia i przepływu, co oddaje rzeczywiste warunki 

jego pracy w układzie. Do usunięcia wody wykorzy-

stujemy dehydratory próżniowe. Ważnym zagrożeniem 

są też produkty utleniania oleju, czyli tzw. varnish. 

W uproszczeniu są to zanieczyszczenia pojawiające się 

w oleju na skutek jego utleniania. Dodatkowo proces ten 

jest wzmacniany poprzez zanieczyszczenia stałe, wodę, 

zjawiska cieplne czy podwyższoną kwasowość. Żeby 

usunąć wytworzone cząstki varnish warto użyć wkła-

dów Hy-Pro VTM. Ponadto firma Hy-Pro jako jedyna na 

rynku oferuje technologię pozwalającą na zatrzymanie 

i cofnięcie opisywanego procesu poprzez usuwanie roz-

puszczonych cząstek varnish zanim jeszcze się wytrącą. 

Jest to technologia ICB polegająca na jonowej adsorpcji – 

wyjaśnia Paweł Kawalec. 

– W niektórych przypadkach wykorzystujemy syste-

my mikrofiltracji o większej dokładności nominalnej – aż 

do 0,1 mikrometra. Takie rozwiązanie pozwala skutecz-

nie zatrzymać produkty utleniania oleju, jednocześnie 

nie doprowadzając do wymiany pierwiastków czy reakcji 

chemicznych, z jakimi mamy do czynienia podczas 

stosowania złóż odkwaszających. Należy tutaj wspo-

mnieć że 1-mikrometrowe filtry najczęściej są bezpieczne 

dla pakietów dodatków zawartych w oleju – informuje 

Rafał Zawisz.

Bardzo ważnym czynnikiem, który kwalifikuje 

olej do bezpiecznej filtracji są badania laboratoryjne. 

Określają jego kondycję, czyli własności fizykoche-

miczne i przydatność do dalszego użytkowania. Do 

oznaczania czystości oleju stosuje się normę ISO 

4406 lub NAS 1638. Żeby określić klasę czystości ko-

rzysta się z laserowych urządzeń pomiarowych lub 

zlicza się zanieczyszczenia pod mikroskopem. – Po 

otrzymaniu zamówienia umawiamy termin przyjaz-

du i pobieramy próbkę przed filtracją, aby znać stan 

wyjściowy oleju. Potem na miejscu podłączamy agregat 

filtracyjny i po upływie ustalonego czasu odłączmy go. 

Wtedy pobieramy drugą próbkę, by sprawdzić efekt 

filtracji. Badanie oleju może odbyć się również u klienta. 

Wykonujemy je wówczas miernikiem Parkera z natych-

miastowym odczytem klasy czystości oleju i zawartości 

wody. W razie potrzeby, możemy przesłać próbkę do 

siedziby naszej firmy w celu dokonania dokładniejszej 

analizy – mówi Łukasz Kubacki.

Temat badania oleju rozwija też Rafał Zawisz: 

– Obecnie najnowsze urządzenia do pomiarów oleju, 

zawierają również opcję określenia ,,żywotności oleju”. 

Dzięki takiemu testowi jesteśmy w stanie powiedzieć 

klientowi w jakiej kondycji znajduje się olej i ile jeszcze 

może pracować. Wynik podajemy w skali 0–100% zu-

życia oleju. Przy okazji sprawdzana jest klasa czysto-

ści w standardzie ISO i NAS oraz poziom wilgotności 

względnej. Urządzenie charakteryzuje się bardzo dużą 

czułością i dokonuje pomiarów dla każdego oleju z osob-

na – w bazie znajduje się już 500 jego gatunków i ciągle 

przybywają nowe. Dysponując olejem świeżym można 

skalibrować nowy wzorzec, żeby dodać go do bazy – wy-

starczy jednolitrowa próbka. W 12-letniej historii firmy 

natrafiliśmy kilka razy na olej, który nie nadawał się do 

filtracji i należało go wymienić na nowy.

Filtrację olejów można podzielić na prewencyjną 

i poawaryjną. Rzecz w tym, aby ta druga jej odmiana 

miała miejsce jak najrzadziej, a najlepiej w ogóle. 

Natomiast zdaniem Marcina Lissa Dyrektora Tech-

nicznego w firmie RDL Hydraulics: – Za usuwanie 

zanieczyszczeń odpowiedzialne powinny być filtry 

zainstalowane na stałe na układach olejowych. Jednak 

różnie bywa z prawidłowością ich doboru i jakością 

używanych wkładów. Warto zatem postarać się, żeby 

były optymalne, a ponadto pamiętać o wykonywaniu 

cyklicznych badań parametrów i poziomu zanie-

czyszczenia oleju. 

Z kolei Rafał Zawisz przedstawia nieco inne 

rozwiązanie, na które decyduje się część klientów 

w ramach poprawy standardu pracy newralgicznego 

układu: – Kupują i montują agregat w systemie by-pass. 

Źródło: Seetech
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czystości oleju. Trzeba tylko pamiętać o wymianie 

wkładów, która powinna odbywać się przynajmniej raz 

do roku. Jeżeli nie posiadają wystarczającego budżetu na 

zakup, tańszym wariantem jest wynajem wraz z mon-

tażem. Natomiast kiedy mamy do czynienia z rozbudo-

wanym parkiem maszyn opartym na emulsjach, dobrym 

rozwiązaniem jest zastosowanie centralnego układu 

oczyszczania chłodziwa, co pozwala na komplekso-

we jego oczyszczenie (z ciał stałych, olejów obcych, 

bakterii i grzybów). Duże systemy centralne potrafią 

przefiltrować nawet kilka tysięcy litrów na minutę. Dla 

mniejszych wkładów polecane są skimmery, wirówki czy 

systemy workowe.

A jak często powinna być przeprowadzana fil-

tracja oleju w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie 

korzysta z żadnego z nich?

Jak często?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie doty-

czące częstotliwości oczyszczania oleju za pomocą 

urządzeń zewnętrznych. Wiele zależy od rodzaju 

i właściwości maszyny czy całego parku maszyno-

wego, a także od specyfiki procesu produkcyjnego. 

Zdaniem Marcina Lissa idealnie byłoby, gdyby 

zainstalowane na stałe filtry były na tyle skuteczne, 

aby filtrowanie przez mobilne agregaty mogło mieć 

miejsce jedynie podczas zalewania świeżym olejem, 

płukania nowej instalacji lub po remoncie. 

Jednak można spotkać się również z opinią, że im 

częściej przedsiębiorstwo decyduje się na filtrację, 

tym lepiej dla oleju. Żeby mieć jakiś punkt odniesie-

nia, warto kierować się wynikami regularnie przepro-

wadzanych badań. Marcin Grudzień sugeruje: – Taka 

analiza powinna być wykonywana co około 6 miesięcy, 

najlepiej przez tych samych specjalistów. W przypadku 

korzystania z usług firmy GORNER, można liczyć na 

stworzenie historii przeprowadzanych badań. Kiedy tylko 

zauważymy spadek lepkości oleju, zawartość pier-

wiastków z metali lub obecność wody, wówczas od razu 

proponujemy filtrację lub wymianę oleju. 

Zdaniem Jacka Majewskiego: – Przeprowadzanie 

badania oleju powinno być traktowane jako działanie 

priorytetowe. Proces filtracji wydłuża okres między 

wymianami oleju. Po upłynięciu terminu zalecanej wy-

miany oleju w urządzeniu, można poddać go ponownej 

filtracji. Ilość możliwych filtracji zależy od rodzaju oleju 

i specyfiki pracy – zwykle wynosi 1–5, a czasami nawet 

więcej, pod warunkiem przeprowadzania regularnych 

badań laboratoryjnych, jakie FILTRO-TECH oczywiście 

wykonuje. Jednak niestety filtracja nie jest technologią, 

która może w nieskończoność przedłużać życie oleju. Jeśli 

wyniki badań laboratoryjnych oleju wykażą, że nie na-

daje się już do dalszego użytkowania, od razu powinien 

zostać wymieniony na nowy. FILTRO-TECH nie poddaje 

i nie poleca filtracji olejów, które uległy procesowi kokso-

wania, czyli zniszczeniu przez zbyt wysoką temperaturę 

ich pracy. 

Olej, który zostanie uznany za odpadowy, powi-

nien być odebrany przez podmiot uprawniony do 

zbierania i przetwarzania odpadów. Następnie w za-

leżności od stopnia zanieczyszczenia można poddać 

go regeneracji lub innym procesom odzysku. Zdarza 

się wówczas, że olej jest m.in. filtrowany przez firmę 

zajmującą się produkcją substancji smarowych. 

W efekcie powstaje albo produkt niższej jakości, albo 

surowiec do dalszej produkcji. Jeżeli jest to niemożli-

we, olej powinien zostać unieszkodliwiony. 

Na rynku polskim funkcjonują firmy zajmujące 

się oczyszczaniem oleju w celu wydłużenia jego 

żywotności czy oferujące przeznaczone do tego urzą-

dzenia. Ponadto są też przedsiębiorstwa posiadające 

uprawnienia do odbioru i przetwarzania olejów 

odpadowych, Warto dodać tutaj również, że istnieją 

firmy zajmujące się odolejaniem kąpieli wodnych, 

usuwaniem olejów z wody lub innych substancji 

oraz usuwaniem mgły olejowej, takie na przykład, 

jak VACAT-TECHNIKA. 

Źródło: Preston Group
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Lider w branży pielęgnacji układów olejowych 
Na rynku już od 1994 roku

DOŚWIADCZENIE   JAKOŚĆ   INNOWACYJNOŚĆ
Firma BBT zajmuje się modernizacją oraz budową nowych układów olejowych, świadczeniem usług z zakresu 
filtracji i oczyszczania oleju a także produkcją urządzeń odwadniających i filtrujących. Wieloletnie doświadczenie, 
wykwalifikowana kadra pracownicza oraz profesjonalny sprzęt pozwalają oferować naszym Klientom najwyższej 
jakości produkty oraz usługi.

Oferta BBT:

•	 Monitoring i kompleksowy serwis układów 
olejowych maszyn i urządzeń, w tym:

o pomiar i ocena czystości eksploatacyjnej 
układów olejowych maszyn,

o analizy laboratoryjne podstawowych 
znormalizowanych parametrów fizyko-
chemicznych oleju,

o oczyszczanie układów olejowych maszyn 
i urządzeń oraz przygotowywanie do 
eksploatacji,

o dostarczanie aparatury laboratoryjnej 
i oprogramowania do analizy klasy czystości,

o modernizacja układów olejowych,
o hydrodynamiczne czyszczenie.

•	 Produkcja wkładów i urządzeń filtrujących:
o wkłady filtracyjne włókninowe i siatkowe,
o filtry oddechowe,
o mobilne i stacjonarne boczniki filtracyjne,
o komory filtracyjne,
o filtry pełnego przepływu,
o separatory mgły olejowej,
o dehydratory filtracyjne (innowacyjne urządzenie 

do odwadniania oleju o wysokiej skuteczności 
działania i szerokim spektrum zastosowania)

BBT Sp. z o.o. 35-211 Rzeszów, ul. M. Reja 3, tel. (17) 85 339 76, e-mail: biuro@bbt-oil.pl, www.bbt-oil.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, pragniemy podziękować wszystkim 
Klientom i Partnerom za dotychczasową współpracę i okazane zaufanie. Życzymy Państwu zdrowych, 

wesołych i ciepłych Świąt oraz wielu sukcesów i satysfakcji w nadchodzącym Nowym Roku 2019
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