
Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den 
europeiska fordonsmarknaden. De utvecklar, producerar och 
marknadsför ett brett utbud av fästelement i metall och 
närliggande tjänster. Bultens utbud omfattar även teknisk 
utveckling, material- och produktionskunnande och logistik, och 
de erbjuder även lösningar för helhetsleverantörsåtaganden. 
Huvudkontoret finns i Göteborg.

Utmaningen

Bulten i Sverige är en tillverkningsanläggning. De använder 
kallformningsmaskiner för tillverkning av fästelement såsom 
skruvar, bultar, ventiler, m.m Bulten använder skärvätskor för 
att kyla ned själva produkterna och för att säkerställa att 
maskiner och verktyg inte rostar. Under denna metall-
bearbetningsprocess uppstår oljedimma. Dessa kallformnings-
processer sker i stängda och halvöppna, specialiserade CNC-
maskiner. Effektiv uppfångning, filtrering och evakuering av 
oljedimman är ett måste för att skydda personalens hälsa, skapa 
en säker arbetsmiljö och förlänga livslängden på Bultens 
maskiner och verktyg.

Bulten använde redan tidigare filtreringsanordningar. Varje 
CNC-maskin brukade ha sin egen filtreringsanordning. 
Emellertid behövde dessa bytas ut mot en ny systemlösning för 
att betjäna totalt fem kallformningsmaskiner.

Vittnesmål

“Vi är mycket nöjda med ME-42-filtreringsenheterna från 
Plymovent. Just det att de finns som filterbanker med enkel- 
eller dubbelfundament är perfekt för oss! På detta sätt skapade 
vi en SUPER-filtreringsenhet av åtta st. ME-42/2-enheter, alla 
anslutna till en fläkt.”

“Varje filterenhet har ett automatiskt spjäll, 16 st. sammanlagt. 
Dessa styrs av en central PLC-låda som stänger av luftflödet i 
varje filterenhet i 1,5 timmar för att dränera filterkassetten. 
Denna tid kan givetvis justeras efter våra behov. Anläggningen 
går 24 timmar om dygnet, så dräneringen av filterkassetterna 
sker kontinuerligt.”

www.bulten.se

» Det är mycket viktigt att ha god sikt inuti en kallformnings-
maskin för att kunna kontrollera bearbetningsprocessen. « 

CitAt VA Mr. Ralf Björklund, Produktionschefen på Bulten, 
Hallstahammar.
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Produkter

•	 MistEliminator-filterenheter, 

8 x ME-42/2

•	 PLC

•	 16 x automatisk spjäll 

Ø 250 mm

•	 Fläkt 37 kW

•	 DCV-styrenhet

•	 tG-2500 tryckgivare

•	 OilPump, automatisk pump

installationsår

•	 2011

applikation

•	 Kallformning

•	 en systemlösning; som fångar upp, filtrerar och evakuerar 

oljedimman från alla kallformningsmaskiner.

•	 De självdränerande filterkassetterna säkerställer effektiv 

filtrering av oljedimman.

•	 PLC:n som kontrollerar dräneringsprocessen, gör enheten 

ännu mer underhållsvänlig.

•	 tydlig sikt inuti stängda och halvöppna 

kallformningsmaskiner.

•	 energibesparingar tack vare återcirkulation.

lösningen

En av de största utmaningarna var att centralisera all uppfångning, 
filtrering och evakuering av oljedimman. tack vare filterbanken 
med enkel- och dubbelfundament var detta en enkel match för 
Plymovent. ME-42/2-filterbankerna med enkelfundament är 
installerade i två rader.

PLC-enheten gör det möjligt att ha alla filtreringsenheter 
automatiskt styrda. Detta gör MistEliminator mycket 
användarvänlig. Filterkassetterna till varje filtreringsenhet 
dräneras dagligen efter Bultens behov.

ME-42 har dessutom ett HEPA-filter. HEPA-filtret säkerställer 
återcirkulation. Återcirkulation säkerställer att dyr, uppvärmd 
luft stannar inom arbetsplatsens väggar. Detta sparar inte bara 
energi, utan det sänker även Bultens uppvärmnings- och 
ventilationskostnader.

Den automatiska pumpen, OilPump (ett tillval), flyttar den 
återvunna oljan från behållaren under filterbankerna till en tank 
utan att användaren behöver ingripa.

fakta
Det totala luftflödet (när alla maskiner körs) är 26 000 m3/h och 
filterkapaciteten är 32 000 m3/h.

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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