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Tillståndsbaserat underhåll innebär att maskin - 
ens aktuella status undersöks för att registrera 
 ändringar eller händelser som kan leda till 
eventuella driftstörningar. Informationen kan 
sedan användas för att genomföra optimala 
underhållsåtgärder. 

Tillståndsbaserat underhåll är riktad direkt mot 
slutresultatet och det är en systematisk under-
hållsmetod som hjälper företaget att förbättra 
och öka kontrollen inom viktiga områden som 
t.ex. underhållskostnader, MHS (miljö, hälsa 
och säkerhet), stilleståndstid och produktens 
totala kvalitet. 

Fjärrövervakning
Fjärrövervakning gör det i grunden möjligt att 
utföra tillståndsövervakning och diagnos av 
maskiner när som helst och från vilken plats 
som helst via webbaserad åtkomst och koordi-
nation. Detta spelar en allt större roll i en mo-
dern verksamhets strävan mot att genomföra 
tillståndsbaserat underhåll med hög kvalitet, 
säkerhet och flexibilitet. 

Det finns flera olika möjliga lösningar för fjärr-
övervakning. Aspekter man bör ta hänsyn till 
vid val av metod är om man vill utföra arbetet 
själv eller utnyttja en extern leverantör som 
har detta som specialistområde. Vidare vilken 
typ av teknisk lösning som är den mest effek-
tiva för de aktuella förutsättningarna. I många 

fall kan användandet av en extern leverantör 
vara det bästa alternativet för att möta den 
kombination av kostnadseffektivitet och kvalitet 
som krävs.

En ny drivkraft är ”Cloud Services”
Konceptet ”cloud computing” växer generellt 
inom näringslivet och det är ett starkt verk-
tyg även för vidareutvecklingen av effektiva 
lösningar för fjärrövervakning.  

Ett växande antal företag flyttar idag sina 
applikationer från interna system till ”software 
application as a service” (SaaS). SaaS definieras 
som programvara som utvecklas och hanteras 
av en leverantör och som görs tillgängligt för 
kunden via webben. Denna typ av programvara 
kräver enbart tillgång till en webbläsare. Detta 
skiljer sig från traditionella applikationer där 
slutanvändare köper programvaran och instal-
lerar den på företagets datorer eller servrar. 
Med denna teknik äger och hanterar leveran-
tören (t.ex. SKF) programvaran och kör den på 
datorer i sitt datacenter. Detta gör att kunden 
alltid har tillgång till senaste versionen och får 
en tjänst med hög tillgänglighet.

SKFs program för ”cloud services” och 
fjärrövervakning
SKFs lösningar sträcker sig från enklare web-
baserade applikationer för analys till mer avan-
cerade lösningar i form av dygnet runt åtkomst 

till SKFs kunnande och expertis inom diagnos 
av maskiner. SKF @ptitude Analyst tillståndsö-
vervakningsprogram, SKFs gedigna kunskap 
och de senaste datainsamlingsinstrumenten 
från SKF utgör en struktur som ger en hel rad 
möjligheter. 

SKFs senaste modell för fjärrövervakning 
baseras på SaaS applikationer som gör att 
användarna slipper dyra investeringar, upp-
datering och säkerhetskopiering av data. SKFs 
användning av ”cloude computing” and SaaS 

kombinerar avancerad teknik och kostnadsbe-
sparingar genom att leverera en service som 
minskar investeringskostnaderna och som 
samtidigt erbjuder användarna möjlighet att 
samla in och lagra data samt skapa databaser 
på en fjärrdator som finns på SKFs övervak-
ningscenter.

SKF erbjuder tre grundläggande sätt att tillfreds-
ställa kundernas behov via fjärrövervakning:
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1. Totallösning 
Totallösningen lägger den största delen av 
processen i SKFs händer då tillståndsöver-
vakningen hanteras av SKF från start till slut. 
Lösningen innehåller inledande konfiguration 
av kunddatabasen, installation av eventuell fast 
övervakningsutrustning och insamling av mät-
data med hjälp av instrument. All data lagras 
och övervakas av SKFs experter vid övervak-
ningscentret. Eventuella akuta avvikelser rap-
porteras omedelbart så att eventuella åtgärder 
kan vidtas. Lösningen är konfigurerad så att 
den är mycket lämplig för kunder med begrän-
sad personal eller begränsade resurser.
 
2. Samarbetslösning
Denna lösning fokuserar på att bygga upp ett 
nära samarbete mellan kunden och SKF. Kun-
derna har en mer interaktiv roll med avseende 
på de data som samlas in och analyseras. En 
kunds databas konfigureras av en specialist från 
SKF i samarbete med kunden och bransch-
praxis tillämpas för insamling och inmatning av 
data. När databasen har skapats kan kunden 
hämta informationen från övervakningscentret 
oavsett var i världen han/hon befinner sig och 
det går att inleda ett program för tillstånds-
baserat underhåll som avspeglar kundens 
specifika affärsmål. 

3. Gör det själv lösning 
Denna lösning är avsedd för en kund som vill 
ha en mer oberoende relation till leverantören. 
Kunderna utför helt själva sitt tillståndsbase-

rade underhåll genom användning av SaaS. 
Kunden har fullständig åtkomst till överens-
komna programvaror som hanteras via webb 
och finns på övervakningscentret. 

Fjärrövervakning – Exempel på användning
Fjärrövervakning används ofta på små obeman-
nade platser. Exempelvis har små kraftverk inte 
alltid program för tillståndsövervakning, men de 
har kritiska maskiner som bör övervakas.

Så var t.ex. fallet för ägaren av två små kraft-
verk som totalt omfattar tre turbiner.  Eftersom 
ägaren av kraftverket inte hade tillräckliga re-
surser för att själv utföra omfattande övervak-
ning av utrustningen sökte man efter en annan 
lösning för att övervaka växellådorna i syfte att 
undvika oplanerade stopp.

Ägaren av kraftverket vände sig till SKF för att 
hitta en möjlig lösning på problemet. SKFs med-
arbetare undersökte situationen vid kraftverken 
och föreslog efter diskussioner med kunden en 
ny åtgärd som omfattade SKFs nya program för 
fjärrövervakning. Lösningen inkluderade två IMx-
enheter för övervakning av två turbiner dygnet 
runt, veckans alla dagar. 

SKFs IMx-enheter är 16-kanalers stationära 
enheter för tillståndsövervakning. IMx-enheterna 
användes i detta fall för att ta emot och bearbeta 
signaler från accelerometrar, förskjutningssenso-
rer och processignaler. Via Internet skickades data 
till övervakningscentret som utförde övervakning 

och regelbunden rapportering. SKF @ptitude HMI 
(Human Machine Interface) valdes som gränssnitt 
för kraftverksoperatören.

Med denna lösning fick kunden snabbt igång ett 
nytt tillståndsövervakningssystem och fick sam-
tidigt tillgång till SKFs kunskap om analys av 
utrustningen. Istället för att investera i ny per-
sonal och tidskrävande utbildning kunde ägaren 
av kraftverken fokusera på kärnverksamheten, 

dvs. att generera energi. Efter att kraftverks- 
operatören fattade beslutet om att använda 
SaaS blev startkostnaderna lägre än vad som 
hade varit möjligt med en lokal installation.

Kryssa för på svarskortet om du vill ha mer 
information om SKFs fjärröver-
vakningstjänster.

Oscar Instrument i Kungälv tillverkar under-
sökningsmöbler, som t.ex. gynekologstolar, 
undersökningsbritsar, provtagningsstolar, akut-
patientvagnar och specialkylskåp som används 
inom sjukvård, apotek och laboratorier. Alla 
möbler tillverkas i den egna fabriken vilket ger 
flexibilitet mot kunderna och hög kvalitet, enligt 
Fredric Ericson och Linda Ericson på Oscar 
Instrument.

Den stora förändringen inom vård och omsorg 
de senaste åren med allt fler privata aktörer 
har även påverkat leverantörerna. För Oscar  
Instrument, som följt med i den snabba 
utvecklingen, har det bidragit till en stark och 
stabil tillväxt de senaste åren. Sedan 2002 
har omsättningen tredubblats och förra året 
utnämndes företaget till Gasellföretag (en 
snabbväxare) av tidningen Dagens Industri.

– Vi har lyckats göra saker i rätt tid. När den 
privata sektorn blev stor var vi där tidigt och 
jobbade aktivt på det. Så den sidan har ökat 
markant för oss, samtidigt som vi fortsätter 
som leverantör till landstinget, säger Linda 
Ericson, marknadschef på företaget.

- Den grundläggande framgången är framför 
allt vår strävan efter hög kvalitet snarare än 
låga priser, något som varit en del av varumär-
ket ända sedan starten. Det är inte ovanligt att 
våra möbler håller i över 20 år och vi har i stort 
sett inga reklamationer. Motorerna håller länge 
och behöver nästan ingen service alls, och det 
gör att vi slipper stora kostnader för garantier 
och service, säger Fredric Ericson, vd på Oscar 
Instrument.

Mekatroniklösningar från SKF
De elektromekaniska motorerna till under-
sökningsmöblerna har levererats från samma 
fabrik i Schweiz sedan mitten av 80-talet. Då 
hette leverantören Magnetic, men denna leve-
rantör köptes upp av SKF år 2002.

- Vi är kända för vår höga kvalitet, och det är 

en av anledningarna till att vi använder SKF 
som leverantör. Skälet till att vi väljer SKF är 
att vi vill ha de bästa motorerna. Vi vet att SKF 
står för hög kvalitet på sina produkter och har 
samma tänk som vi, säger Fredric Ericson.

SKF levererar en typ av motor som gör att 
möblerna går att höja och sänka efter pa-
tientens eller läkarens längd, och en annan 
som gör att ryggen kan resas upp eller tippas 
bakåt. Den elektromekaniska pelaren sitter 
under stolen eller britsen och manövreras med 
en fotpedal eller en handdriven kontroll. SKF 
förser även Oscar Instrument med så kallade 
gasfjädrar till de mest krävande möblerna som
måste kunna manövreras snabbt, till exempel 
akutbritsar.

Samarbetet mellan Oscar Instrument och SKF 
har under åren utvecklats till mer än bara en 
beställarleverantörsrelation, berättar Fredric 
Ericson. Ofta är SKF med redan i produkt-
utvecklingen som ett bollplank. Det kan till 
exempel handla om att SKF är med och tar 
fram beräkningar på vilken kraft som behövs i 
en gasfjäder eller motor till en viss möbel, eller 
genom att vara med vid tester och komma med 
förslag på förbättringar.

– SKF är mer eller mindre inblandat i alla våra 
produkter. Ofta utgår vi från SKFs sortiment 
när en ny produkt ska tas fram och tillsam-
mans med dem diskuterar vi oss fram till en 
lösning, säger Fredric Ericson.

Christian Lindblad, kundansvarig på SKF, 
upplever att Oscar Instrument ger SKF ett stort 
ansvar. Relationen bygger mycket på tillit, både 
när det gäller kvalitet och kompetens, konsta-
terar han.

– Oscar Instrument ger oss ganska fria tyglar. 
Vi har insyn i deras affärer och de vet att vi tar 
fram det som är bäst för dem. De behöver inte 
ha full koll på allt, för det har vi. Dessutom är 
det högt i tak och vi kan vara raka mot varan-

dra och det tror jag beror på att vi har så lika 
värderingar, säger han. 

Från idé till produkt
Konkurrensen är hård inom området under-
sökningsmöbler och de flesta leverantörerna 
måste nischa sig för att överleva. Oscar Instru-
ment har dock lyckats behålla bredden.

Dessutom sköter Oscar Instrument en stor 
del av värdekedjan själva – produktutveck-
ling, tillverkning, utveckling, försäljning och 
distribution. Det ger oss större kontroll över 
processerna och gör det möjligt att i stort sett 
skräddarsy lösningar åt kunderna, enligt Linda 
Ericson.

- Vi är med hela vägen till slutprodukten. Och 
eftersom det är vi själva som styr har vi korta 
beslutsvägar och vi kan ha väldigt korta leve-
ranstider. Det skapar en flexibilitet gentemot 
kunderna och gör att vi kan göra extrainsatser 
med kort varsel om det behövs.
Fredric Ericson och Linda Ericson har nyligen 

tagit över det operativa ansvaret från sin pappa 
Håkan Ericson som startade företaget en gång 
i tiden. Skiftet har tagit en del tid och kraft men 
det börjar sätta sig. Nu närmast ska de interna 
rutinerna trimmas så att de följer med företa-
gets tillväxt, och säljorganisationen ska byggas 
upp ytterligare.

– Vi har haft lite växtvärk den senaste tiden, 
men framåt handlar det nu om kontinuerlig 
produktutveckling och expansion. Förhopp-
ningsvis kan vi fortsätta att växa med egna 
medel på nya marknader och med nya produk-
ter, säger Fredric Ericson.

Sätt ett kryss på svarskortet om du vill veta 
mera om SKFs elektromekaniska motorer.

Kvalitet och gott samarbete  
är avgörande för Oscar Instrument



SKF har lanserat en ny serie underhållsfria lager för extrema tem-
peraturer - SKF DryLube. Lagret smörjs under hela dess livslängd 
av en speciellt utvecklad grafitblandning som fyller hela volymen 
inuti lagret. 

Genom att gå ifrån traditionell smörjning till SKF DryLube lager 
sparar du pengar och ökar produktiviteten, framför allt i varma 
processer. Höga temperaturer innebär alltid utmaningar för smörj-
ning eftersom traditionella smörjfetter snabbt bryts ner, vilket leder 
till att lagren inte blir tillräckligt smörjda. Detta leder ofta i sin tur 
till oplanerade driftstopp, kvalitetsproblem och kostsamt underhåll. 

SKF DryLube lager kan användas i temperaturer upp till 350 °C 
med bibehållen låg friktion. Tack vare den unika och flexibla tillverk-
ningsprocessen kan nästan alla SKFs lagertyper levereras som ett 
DryLube lager. 
 

”Lanseringen sker i samarbete med SKFs segment för stålindustrin 
och SKF Exopar i Göteborg, men lagren kan användas i många 
olika industrier där lager utsätts för höga temperaturer, eller krav 
på extremt låg friktion samt underhållsfrihet”, säger Hugo Carlén, 
produktchef för SKF DryLube lager. 

En kund inom stålindustrin som tidigare bytte kullager varje månad 
i sina guiderullar har nu använt SKFs DryLube lager i mer än två år 
utan lagerbyte. Dessutom kunde det komplicerade centralsmörj-
systemet stängas ner eftersom lagren inte behöver eftersmörjas.

SKFs DryLube lager finns i en mängd olika typer och storlekar och 
kan därför användas i många olika delar av industrin. Sätt ett kryss 
på svarskortet om du vill veta mer om SKF DryLube lager.

Mer information om SKF DryLube Lager finns i produktbroschyren 
PUB BU/P2 11358 EN som kan laddas ner på engelska från SKF:s 
hemsida. 

SKF DryLube lager 
– Gör dig fri från fettberoendet 

- En viktig komponent i propelleraxlar
SKF Supergrip-bultar är en mycket viktig 
komponent i propelleraxlar och en av många 
lösningar från SKF för den marina sektorn.

Under senare år har flera olyckor till havs 
orsakats av fel på konventionella flänsbultar för 
propelleraxlar, där bultarna har gått sönder. 
Följden blir att drivkraften försvinner och det 
utgör en fara för fartygstrafiken. Enligt en 
tidskrift från universitetet i Gdansk i Polen in-
dikerar data från ABS att 66% av fel i framdriv-
ningssystemet på supplyfartyg inom offshore 
och bogserbåtar beror på felaktiga bultar.

Orsaker till fel
Bidragande faktorer som exempelvis låg has-
tighet och dåligt väder kan göra att belast-
ningen på propellern varierar kraftigt. De flesta 
fel beror dock huvudsakligen på de direktdrivna 
system, som ofta finns på stora oceangående 
fartyg, där en tvåtaktsmotor med låg hastighet 
driver propellern direkt utan mellanliggande 

växellåda.
Höga vridmoment överförs därmed direkt från 
motorn via propelleraxeln och de tillhörande 
flänsbultarna istället för via en reduktionsväxel.

Enligt SKF kan en sådan konfiguration leda till 
extremt höga vridmoment på axeln. Problemen 
visar sig vanligen när motorns drivaxel ändrar 
rotationsriktning snabbt, vilket bland annat 
händer när fartyget gör en kritisk manöver  
eller vid kritiska axelhastigheter.

Resultatet är att vridmomentbelastningen blir 
ojämnt fördelad på de konventionella flänsbul-
tarna. I vissa fall kan det innebära att vrid-
momentbelastningen på enskilda bultar mer 
än fördubblas, vilket i sin tur kan leda till att 
bultarna deformeras eller går av.

SKFs lösning - Supergrip-bultar
SKF har utvecklat en enkel och effektiv teknik 
som kan förhindra fel på axeln – SKFs Super-
grip-bult. Supergrip-bulten innebär en bättre 

lösning för roterande flänskopplingar. Jämfört 
med konventionella bultsystem är Supergrip-
bultarna mycket lättare att montera och de-
montera, det tar mindre tid och håller samman 
kopplingsdelarna på ett mycket säkrare sätt. 

Vridmomentet i kopplingen, som är monterad 
med Supergrip-bultar, överförs på två sätt: 
genom skjuvkrafter i den utvidgade bulten i 
hålet och genom friktion mellan flänsytorna, 
som skapas genom att bulten förspänns. Båda 
effekterna regleras och är mätbara.

Den senaste generationen av SKFs Supergrip-
bultar bygger på SKFs oljeinjektionsmetod som 
kan spara flera dagars monteringsarbete. 

SKFs Supergrip-bultar är mer kostnadseffek-
tiva än konventionella bultlösningar, eftersom 
vridmomentet till största delen överförs genom 
skjuvkrafter i bultarna. Det betyder att det 
behövs färre bultar för att överföra momentet 
än vid användningen av konventionella bultar.

Genom användning av den senaste genera tionen 
av SKFs Supergrip-bultar kan ingenjörer nå en 
lösning med perfekt passform som är speci-
alanpassad för att eliminera huvudorsakerna 
till många olyckor till havs och som betydligt 
minskar risker och stilleståndstider. 

Kryssa för på svarskortet om du vill veta mer 
om SKFs Supergrip-bultar.

SKFs Supergrip-bultar



Tävling i SKF Forum nr. 23 – 2011 
Fråga A:   Vad står förkortningen ODR för?

Svar: X  Operator Driven Reliability

Fråga B:  Hur mycket väger SKFs bärbara induk-
tionsvärmare TMBH 1?

Svar: 1  4,5 kg 

Fråga C:  Var hittar du SKFs interaktiva verktyg: 
montering och demontering av lager?

Svar: 2 www.skf.com/mount   
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I en ständigt föränderlig värld är företag likväl 
som anställda under konstant press att hålla 
jämn takt med marknadens snabba utveck-
ling och förändring. Vi på SKF är ett tekniskt 
kunskapsföretag med en stor mängd kunskap 
och årtionden av erfarenhet. Vi har samlat den 
tekniska kunskapen genom ett nära samar-
bete med våra kunder. Vi utvecklar hela tiden 
våra kurser och utbildningar för att dela denna 
kunskap med dig.

SKF erbjuder ett omfattande utbildningspro-
gram som tillgodoser utbildningsbehoven på 
alla nivåer. Vi erbjuder allt ifrån grundutbild-
ningar till avancerade utbildningar och har ett 
globalt nätverk av ämnesexperter. Utbildningen 
avgör var den bästa kunskapen finns och vem 
som är rätt expert för varje tillfälle.

 

Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade 
utbildningar. Hittar du inte utbildningen du 
söker, kan vi tillsammans med er ta fram ett 
skräddarsytt utbildningsprogram som passar 
era önskemål. 

Vårt mål är att vara en nära utbildningspartner 
och förse er med rätt kunskap inom ett brett 
kunskapsområde.

På vår hemsida www.skf.se, under SKF Under-
hållsskola, finner du vårt kursprogram samt 
aktuella kursdatum.

Kryssa för på svarskortet om du vill ha SKFs 
kursprogram skickat till dig.

Välkommen att kontakta SKF Underhållsskola.

Per-Magnus Naessvik   
Chef
Telefon:031-337 14 56
per-magnus.naessvik@skf.com
 
Sylva Norrman    
Kurssamordnare
Telefon: 031 337 28 61 
sylva.norrman@skf.com

Utbildningar från SKF 
– Vi delar mer än gärna med oss av vår 100-åriga branscherfarenhet!

SKFs hylsa Speedi Sleeve är en väl beprövad 
lösning på problem med slitna axlar. Den krä-
ver varken demontering av axeln eller byte av 
tätningsdimension. Samtidigt får tätningsytan 
mycket hög kvalitet. Nu har SKF utvecklat en 
ny generation Speedi Sleeve med egenskaper 
som förbättrar tätningssystemet ytterligare.

Beprövad, snabb och enkel lösning
För att täta effektivt måste radialtätningar löpa 
mot en slät rund yta – tätningens motgående 
yta. Om den motgående ytan blir sliten fyller 
tätningarna inte längre sin funktion, nämli-
gen att hålla kvar smörjmedel och utestänga 
föroreningar. En vanlig utveckling är att den 
motgående ytan blir repig när en förorenings-
partikel fångas under tätningsläppen och nöter 
mot axeln. Detta leder med tiden till tätning-
släckage. Att bara byta tätning räcker inte. 
Och för att reparera axeln måste oftast hela 
maskinen demonteras, så att axeln kan slipas 
om eller metalliseras. Med SKF Speedi Sleeve 
kan denna procedur undvikas.

SKF Speedi Sleeve ger stora fördelar jämfört 
med underhållsingrepp som kräver demon-
tering och ombearbetning av axeln. Med SKF 
Speedi Sleeve behövs ingen bearbetning alls. 

Hylsan skjuts i stället över det slitna området, 
vilket bara tar några minuter. Den avtagbara 
flänsen underlättar installationen och kan 
lämnas kvar på plats, förutsatt att den inte på-
verkar andra komponenter eller hindrar flödet 
av smörjmedel till tätningen. För ny utrust-
ning kan stora besparingar uppnås om Speedi 
Sleeve monteras redan från början. Detta 
minskar finhetskraven på axeln och livslängden 
hos den motgående ytan ökar.

Ny generation
Den nya generationen av SKF Speedi Sleeve 
använder ett egenutvecklat material av rostfritt 
stål och en speciell tillverkningsprocess. Detta 
resulterar i en optimerad motgående yta som 
minimerar förslitningen på såväl hylsa som tät-
ningsläpp. Det egenutvecklade materialet ger 
hylsan hög hållfasthet och mycket bra duktili-
tet. Minimala smörjmedelsfickor håller smörj-
medlet kvar på hylsan så att tätningen inte går 
torr – något som annars kan orsaka kraftig 
förslitning. Den nya generationen SKF Speedi 
Sleeve har i tester utförda av SKF visat 50 % 
större motståndskraft mot nötande medier än 
den tidigare versionen av hylsan. 

SKF Speedi Sleeve är avsedd för OEM applika-

tioner och eftermarknadsapplikationer inom ett 
brett spektrum av industrier och det är redan 
en etablerad lösning för industriella växel-
lådor och elektrisk utrustning som motoraxlar, 
terränggående entreprenad- och jordbruksma-
skiner, samt processutrustning (t.ex. pumpar, 
transportörer och fläktar).

Standardstorlekar för den nya generationen av 
SKF Speedi Sleeve täcker axeldiametrar som 
sträcker sig från 11,99 till 203,33 mm. Hylsan 
är också tillgänglig som SKF Speedi Sleeve Gold 
som är gjorde för mycket nötande miljöer och 
för applikationer med tätningar tillverkade av 
PTFE. Med hjälp av onlineverktyget SKF Seal 
Select kan kunderna välja rätt SKF Speedi 
Sleeve för sina applikationer.

Kundvärde
SKF Speedi SleeveE, i kombination med en 
radialtätning från SKF, ger kunderna hög och 
konstant hållbarhet hos tätningssystemet. 
Detta möjliggör mer stabil underhållsplane-
ring och bättre förutsättningar att förutsäga 
systemets brukbarhetstid. De huvudsakliga 
fördelarna med SKF Speedi Sleeve kan sam-
manfattas med:

•  Ökad produktivitet - Förbättrade prestanda i 
tätningssystemen gör att den genomsnittliga 
tiden mellan fel ökar 

•  Minskade underhållskostnader och repara-
tionskostnader

•  Mindre miljöpåverkan i form av att smörj-
medelsläckage minimeras 

Kryssa för på svarskortet om du vill ha mer 
information om den nya generationen av SKF 
Speedi Sleeve.

Ny generation av  
SKF Speedi Sleeve
– En snabb och enkel tätningslösning
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