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AKS är ett japanskt företag som tillverkar högvärdiga och 
hållbara kulor av olika material, från kol- och rostfritt stål till 
keramik och nylon. Företaget, som stiftades år 1920, har sju 
tillverkningsfabriker och mer än 1.500 anställda över hela 
världen. NSK-AKS Precision Ball Europe Ltd (England) öppnades 
år 1989 och övertogs 2005 av AKS.

Utmaningen

Tillverkningsprocessen hos AKS omfattar bruk av metall-
bearbetningsvätskor. Dessa vätskor tjänar till att kyla och smörja 
bearbetningsprocessen, förlänga verktygets livslängd, föra undan 
skärspån och skydda arbetsstyckets yta. Under bearbetningen 
uppstår en oljedimma genom att bearbetningsvätskan 
påverkas av de rörliga delarna.

Plymovent ställdes inför utmaningen: “Skapa ett system som 
suger ut oljedimman vid källan där den uppstår, så att den inte 
kan orsaka skada genom att tränga in i de anställdas 
andningssystem.” Eftersom oljedimma kan orsaka yrkesskador i 
andningssystemet, t.ex. irriterade luftvägar, bronkit, lung-
inflammation, och allergisk astma.

Oljedimma kan även förorena maskinernas styrsystem, leda till 
hala golv och till högre hushållskostnader.

» Plymovent hjälper oss att höja vår goda luftkvalitet ytterligare 
ett steg. « 

SÄGER Mr. Ian Newton, Engineering Supervisor vid AKS i Peterlee. 

en renare arbetsmiljö
med misteliminator

FallstUdie

Fabriken i Peterlee (nordöstra England) omfattar 6.860 m2 

tillverkningslokaler och sysselsätter 126 anställda.

Kulor av märket AKS används för många ändamål, inte endast i 
bilar och höghastighetståg, utan även i NC maskinverktyg, 
hushållsapparater och numera även vindkraftgeneratorer.

Vittnesmål

“Sedan vi införde Plymovent MistEliminator-enheter har våra 
hittills goda veckoresultat förbättrats ytterligare, medan vi som 
alltid håller oss väl inom de gällande bestämmelserna för arbets-
hygien.”



UK-04

www.plymovent.com  

Produkter
 ■ 6 x MistEliminator, typ ME-31 inkl. FUA-fläkt ovanpå. 

installationsår
 ■ 2010
 ■ 2011

applikation
 ■ Metallbearbetningsprocesser med nedsmutsad eller bränd 

olja/emulsion med hög viskositet som restprodukt.

 ■ En säkrare arbetsomgivning, ren luft under arbetet.

 ■ Förbättrad luftkvalitet inomhus.

 ■ Reducerade hushållskostnader.

 ■ Underhållsvänligt, en differentialtryckmätare visar enhetens 

tillstånd och när filtret måste bytas.

 ■ 6-månaders servicekontrakt, för kontroll av filtrets slitage.

lösningen

Eftersom AKS i verkstaden har många olika maskiner som 
använder metallbearbetningsvätskor, föreslog Plymovent att 
installera MistEliminator. Oljedimman kunde hos alla avdelningar 
sugas ut direkt vid källan. Den idealiska lösningen!

En MistEliminator-enhet ME-31 har ett filter (HydroFilter) som 
kan användas för alla ändamål. En ME-31 anpassar sig till den 
aktuella bearbetningen och löper dygnet runt, sju dagar i veckan. 
Det var exakt vad AKS sökte för den höga produktionskapaciteten 
hos fabriken i Peterlee.

Med utrustningen från Plymovent åstadkoms en betydlig 
förbättring i luftkvalitet, synlig och beräknad, vilket i sin tur gav 
en renare, säkrare arbetsmiljö.

Luftkvaliteten är nu i genomsnitt 0,8 mg/m3!

Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder produkter, system och 
tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig 
i världen. Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av hög kvalitet. 
Vår långa erfarenhet och vårt helhjärtade engagemang för våra kunders 
behov gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni efterfrågar.
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