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Tack vare SKFs övervakningssystem för 
vindkraft, WindCon, har ett större have-
ri kunnat undvikas på ett av Vattenfalls 
vindkraftverk vid Utgrunden i Kalmarsund. 
Systemet indikerade ett fel på innerringen 
i turbinens huvudlager. Nu har man bytt 
lager samt hela drivlinan – innan ett haveri 
som kunnat kosta miljoner i reparationer 
och stilleståndskostnader blev ett faktum.

Om man står i Bergkvara hamn och spanar ut 
över Kalmarsund kan man vid klart väder se 
den bågformade vindkraftparken vid Utgrunden. 
Sju mäktiga vita torn med sina vingar reser sig 
ur sundet.  Det var i en affär med det danska 
energiföretaget Dong Energy 2006 som Vat-
tenfall förvärvade 523 vindkraftverk i Sverige, 
Danmark, Polen och Storbritannien. I detta köp 
ingick Utgrunden 1 som tillverkats av GE. Varje 
turbin producerar cirka 1,5 MW.

Philippe Mayor är serviceledare vid Vattenfall i 
Bergkvara. Han och hans kollegor utför service, 
förebyggande och avhjälpande underhåll på de 
sju vindkraftverken som är belägna 12 kilometer 
från hemmahamnen och 8 kilometer från Öland. 
I det här speciella fallet var det lite mer kompli-
cerat än vanligt. Att byta ut huvudlagret som är 
cirka 1,5 meter i diameter samt hela drivlinan 
kräver en specialutrustad pråm med lyftkran. 
Det är besvärligt nog att få ut maskindelarna 
från maskinhuset sextio meter över havsytan. 
Man måste även ha vädrets makter på sin sida. 
– Det får blåsa max åtta sekundmeter och det 
gör det ofta, säger Philippe Mayor luttrat. Därför 
är det extremt viktigt att vi kan ha ständig över-
vakning av turbinerna så att vi i god tid får reda 
på när något är på väg att inträffa så att vi kan 
planera åtgärderna.

Bevakning 24 timmar om dygnet
Vattenfall har en övervakningscentral i Esb-
jerg. Sju personer övervakar företagets 900 
vindkraftverk och nätanläggningar runt om 
i Europa 24 timmar om dygnet, sju dagar i 
veckan. Här får de larmrapporter med felkoder 
och kan även fjärrstyra varje enskild turbin från 

kontrollrummet. I Hamburg, på SKFs Remote 
Diagnostic Centre, sitter Christian Alberts och 
hans kollegor. Deras uppgift är att hålla koll på 
800 vindkraftverk av olika fabrikat i 18 länder, 
både on- och offshore samt vissa pappersbruk. 
Det var Christian som slog larm till Vattenfalls 
analyscenter i Esbjerg om att Windcon-systemet 
indikerade ett lagerfel på den aktuella turbinen. 
– Vi blev förvånade över att systemet klarade att 
påvisa fel med så låga varvtal som det rör sig 
om i det här fallet, 16-17 varv per minut. Men 
det stämde, intygar Philippe Mayor.
Man åkte helt enkelt ut och tog ett fettprov från 
lagerhuset som visade sig innehålla järnpartiklar 
från lagret. 
– Vi kunde även konstatera felet genom en en-
doskopiundersökning, påpekar Philippe Mayor.

Vinden påverkar maskinhuset
– Systemet fungerar så att vi sätter vibrations-
givare på hela drivlinan, lagerhus, växellådor 
och generatorn. Vibrationerna fångas upp i 
en tidssignal som omvandlas till ett frekvens-
spektrum. Det första vi gör när vi kommer på 
morgonen är att kolla alla larm som kommit 
in, larm som kan ha åstadkommits genom 
att vinden vridit eller ökat så att det påverkat 
maskinhusets läge. Vindkraftverk ute till havs 
är inte statiska, de rör sig hela tiden, förklarar 
Christian Alberts. Larmen analyseras för att se 
om de kräver åtgärder, eller om de helt enkelt är 
enbart vindrelaterade.
– Det kan vi aldrig veta. Men med den oerhört 
omfattande historik vi har i vår referensdata-
bank över alla vindkraftverk vi övervakar kan 
vi jämföra och på så vis göra en prognos över 
avvikelser som orsakas av lagerfel.

Rekommenderar åtgärder
Frekvensspektrat är indelat i tre faser. Normal-
kurva är lika med grönt. Avvikelser över tid ger 
gult och till slut rött, vilket innebär att turbinen 
omedelbart måste stoppas.
– Vi använder oss av en tiogradig skala. Man 
kan säga att sju är gult, men åtta och upp till 
tio innebär en rekommendation att omedelbart 
stoppa turbinen, säger Christian Alberts.

Den här turbinens lager ick en sjua i november 
förra året. Christian Alberts skrev en rapport till 
Vattenfall för bedömning.
– Vi bestämmer inte när kunden skall åtgärda 
felen, det beslutet måste turbinägaren ta. Men 
vi fortsätter att rapportera avvikelserna och re-
kommenderar åtgärd, slår Christian Alberts fast.
I februari hade vibrationsnivån ökat ytterligare 
och var nu uppe i åtta. Det var dags att göra 
lagerbyte. Philippe Mayor och hans kollegor ick 
rycka ut så fort vädret gjorde det möjligt.

Med hjälp av SKF WindCon upptäcks inte bara 
lagerfel. Analysen visar även vad felet beror på 
och var det sitter.
– Orsaken kan vara obalans, dålig smörjning 
eller något annat, säger Christian Alberts. I det 
här fallet upptäckte vi att innerringen var defekt 
och kunde ge kunden en rekommendation om 
lagerbyte i tid – innan lagret havererade med 
alla de följder det skulle ha fått på den övriga 
maskinutrustningen.
Ett vindkraftverk på 1,5 MW som i det här fallet, 
kan vid gynnsamma väderförutsättningar gene-

rera el för 15 000 kronor per dag. En havererad 
växellåda kostar cirka två miljoner SEK. Om tur-
binen havererat på grund av lagerfelet hade det 
inneburit ett stillestånd på kanske lera månader 
innan man fått båt, kran och reservdelar på 
plats och utfört nödvändiga reparationer.
Nu kunde man i stället börja åtgärdplaneringen 
redan när den första rapporten från SKF kom. 
Besparingen räknas i åtskilliga miljoner kronor – 
och då handlar det om ett enda vindkraftverk.

Returnera svarskortet eller gå in på www.skf.se/
forumsvar om du vill få mer information om SKF 
WindCon skickat till dig.

Fakta
2012 hade Vattenfall 900 hel- eller delägda 
vindkraftverk i Europa med en sammanlagd 
produktionskapacitet på 4 TWh.

Returnera svarskortet eller går in på www.skf.
se/forumsvar om du vill får mer information om 
SKF WinCon.

SKF WindCon sparar miljoner åt Vattenfall  



Norilsk Nickel minskar kostnader genom serviceavtal
I en värld med höga krav på sänkta kostnader 
hjälper SKFs experter ABB Service och Norilsk 
Nickel att hitta lösningar för besparingar och 
ökad produktivitet.

Industriområdet i inska Harjavalta är en stad i 
staden. Harjavalta är med blott 7 500 invå-
nare inte känt för sin storlek. Men omkring 
tusen personer passerar varje dag portarna 
till industriområdet och cirka en fjärdedel av 
dem arbetar på Norilsk Nickels kemiska fabrik. 
Det är här SKF hjälper ABB Service och Norilsk 
Nickel att sänka kostnaderna.

SKF för ett nära samarbete  
med ABB Service
För två år sedan ingick SKF ett IMS-avtal (Inte-
grated Maintenance Solution) med ABB Service, 
som har det överordnade ansvaret för underhåll 
och service på Norilsk Nickels utrustning. Av-
talet täcker tillståndskontroll, underhåll, teknisk 
service och utveckling samt support och utbild-
ning av underhållstekniker hos ABB Service.

Enligt Petri Saarinen, Platform Development 
Manager hos SKF, är IMS-avtalet i Harjavalta 
omfattande. Det innehåller vibrationsmät-
ningar, analys av lagerfel, manuell smörjning 
av maskiner samt service av automatiska 
smörjsystem. Reservdelar, t.ex. lager, levere-
ras i enlighet med IMS-avtalet av den lokala 
SKF-återförsäljaren. 

Ett starkt team
– SKF har fastställt en rad speciika vibra-
tionsmätpunkter på viktiga maskiner. Det gör 
det möjligt för oss att hitta fel och brister i tid, 
samt undvika så många driftstopp som möjligt, 
säger Toni Marila, Maintenance Service Mana-
ger på ABB Service.

När avtalet ingicks lyttades två av medarbe-
tarna på ABB Service över till SKF, som också 
anställde en tredje person i teamet. Två av dem 
fokuserar på tillståndskontroll och vibrations-
mätningar och en arbetar med smörjning. 

Med intervall på fem, tio, femton veckor – och 
någon gång upp till ett år – gör Jari Kuusisto 
och Tomi Kauppinende cirka 30 olika mätrun-
dor på fabriken. Dessa rundor är nödvändiga 
för att täcka den viktiga utrustningen i extrak-
tions- och nickelutvecklingsanläggningen samt i 
elektrolysen och reduktionsanläggningen. 

När de har genomfört mätningarna och samlat 
in data skickar de en samlad analys samt re-
kommendationer till ABB Service som i samråd 
med Norilsk Nickel och SKF beslutar vad som 
måste göras.

Upptäck förändringar i tid
– Förr i tiden, då ingenjörerna satte en skruv-
mejsel mot maskinen för att lyssna på den, var 
det ofta för sent att göra annat än byta ut ma-
skinen. Idag får vi relevanta data mycket tidigt 
och kan därigenom utnyttja utrustningens fulla 
potential – under hela livslängden, säger Toni 
Marila, ABB.

Tommi Heikkilä, Norilsk Nickels Maintenance 
Manager fördjupar: - Senaste året hade vi cirka 
20 000 rekommendationer. Några av dem var 
justeringar och ändringar som skulle utföras 
inom 24 timmar. Ju tidigare vi får tillgång till 
dessa data, desto bättre kan vi planera vårt 
arbete.

När problem upptäcks tidigt har Norilsk Nickel 
mer tid att reagera och stänga av de berörda 
delarna av processen, starta backuputrustning 
och undersöka om det inns reservdelar i lager.

Bättre data ger kostnadsbesparingar i form av 
längre livslängd för maskinerna samt inga eller 
få driftstopp. Hos Norilsk Nickel ska produktio-
nen helst aldrig stanna helt. - Om vi är tvungna 
till det tar ett komplett driftstopp 48 timmar -  
säger Tommi Heikkilä och tillägger - med en 
produktion på sju ton i timmen á 14 000 dollar 
per ton, blir förlusten snart stor.

Operator Driven Reliability  
– underhåll på en ny nivå
Utöver IMS-avtalet ingick Norilsk Nickel 
också ett avtal om ett ODR-projekt med SKF. I 
ODR-projektet stödjer SKF ett förändringsar-
bete som syftar till att involvera operatörerna i  
driftssäkerhetsarbetet och det dagliga under-
hållet. Med dessa två avtal under de senaste 
två åren hopas Norilsk Nickel hitta olika möjlig-
heter till kostnadssänkningar. 

- ODR-projekt deinieras ofta med ett start- 
och slutdatum. Vårt fokus ligger på utveckling 
och framsteg och vi har både stor expertis från 
olika industrier samt avancerad mätutrustning. 
Dessa saker kombinerar vi med våra kunders 
kunskap - berättar Petri Saarinen, SKF.

Alla ODR-projekt skräddarsys i samarbete med 
kunden, vilket är särskilt viktigt för Norilsk 
Nickel där större delen av utrustningen är 
specialtillverkad.

Kärnan i ett ODR-projekt är det faktum att 
operatörerna ofta är de första som märker av 
förändringar på en maskin. - Operatörerna 
arbetar i skift dygnet runt så de vet mer om 
vad som händer på fabriken än någon annan - 
betonar Tommi Heikkilä, Norilsk Nickel.

- Våra operatörer har fått cirka ½ års utbildning 
och har sedan arbetat med ODR-projektet i 
omkring sex månader. -Under denna period har 
vi fått in 500 avvikelser. Denna information är 
viktig för att säkra driften, säger Tommi Heikkilö 
Han fortsätter:  - En annan viktig aspekt med 
ODR-projektet är att våra operatörer lär sig att 
det är viktigt att förutse och vara förberedda på 
problem. Om en pump går sönder betyder det 
massor av skitjobb för dem – bokstavligt talat.

Underhåll är ofta någon man inte tänker på 
förrän det uppstår problem. Med ODR-pro-
jektet hoppas Norilsk Nickel på att skapa en 
positiv inställning till underhåll genom hela 
organisationen.

Många olika serviceleverantörer
Att ha kontakt med många olika partner är 
inget nytt för Tommi Heikkilä och hans kolleger. 
Många av hörnstenarna i Norilsk Nickel ligger 
ute på entreprenad, vilket är en stor förändring 
från tiden då nickelfabriken ägdes av Finnish 
Outokumpu. Enligt Tommi Heikkilä har Norilsk 
Nickel 17 olika samarbetspartner inom under-
håll, energi- och gastillförsel samt rengöring. 

Både Toni Marila, ABB och Tommi Heikkilä be-
tonar vikten av dialogen mellan de olika funk-
tionerna och verksamheterna – utan hänsyn 
till vilken roll olika personer har. ”I grund och 
botten är det samarbetet som är det viktigaste. 
Det kan vara krävande att arbeta för olika före-
tag, men det kräver faktiskt bara att man talar 
med varandra”, säger Toni Marila.

Jari Kuusisto och Tomi Kauppinen är glada över 
sin nya arbetsgivare, SKF. ”Vår arbetsbeskriv-
ning är den samma som förut, men nu kan 
vi fokusera på Norilsk Nickel. Vi har kolleger 
över hela världen som är specialister inom 
vibrationsövervakning och smörjning och om 
vi behöver information är det smidigt att fråga 
dem”, säger Tomi Kauppinen.

Fokus på effektivitet
-Världsmarknaden för nickel ser inte så bra 
ut. Enligt London Metal Exchange inns det 
över 200 000 ton nickel i lager globalt, vilket 
motsvarar vår produktion under fyra år - säger 
Tommi Heikkilä. ”Med stigande krav på sänkta 
kostnader är produkter som dessa till hjälp. Alla 
bör fokusera på att vara effektivare, eftersom 
det är detta som bevarar jobb i Finland”, avslu-
tar Toni Marila. 

Returnera svarskortet eller gå in på www.skf.
se/forumsvar om du vill få mer information om
SKFs IMS-avtal.



SKF Machine Condition Indicator
- håll koll på maskinhälsan på ett enkelt och billigt sätt

Maskiner med linjära rörelser som kräver 
precision, tillförlitlighet och kostnadseffekti-
vitet kan dra nytta av SKFs skenstyrning LLT.  
Denna lösning används inom områden såsom 
automation, materialhantering, förpacknings-
maskiner, träbearbetning samt livsmedels- och 
läkemedelsindustrin.

Skenstyrningsprogrammet LLT
SKF skenstyrningar i serie LLT inns tillgängliga 
i ett brett sortiment av storlekar, vagnar och 
tillbehör, liksom i lera olika förspännings- och 
noggrannhetsklasser. LLT skenstyrningar 
underlättar anpassning till kraven i enskilda til-
lämpningar och ger nästan outtömliga valmöj-
ligheter när det gäller konstruktionerna tack 
vare förmågan att arbeta vid praktiskt taget 
obegränsad slaglängd. 

SKF skenstyrning LLT består av en skena 
med precisionsslipade löpbanor och en vagn 

som innehåller fyra rader kulor i X-anordning. 
Löpbanornas kvadratiska utförande ger ett 
styrningssystem som ger likformig bärförmåga 
i alla de fyra huvudsakliga belastningsriktnin-
garna. Detta ger större lexibilitet i konstruk-
tionen eftersom montering är möjlig i alla po-
sitioner. Dessutom kan avvikelser i parallellitet 
och höjd, som ofta inträffar i system med lera 
axlar, tillåtas mer effektivt. Det ger tillförlitlig 
och jämn drift för en lång rad driftsförhållan-
den. 

Dessa är de huvudsakliga egenskaperna 
och fördelarna hos LLT:
• Hög repeterbarhet och jämn gång 
• Modulkoncept för kundanpassade lösningar 
•  Styvhet, styrka och noggrannhet för bättre 

produktionsprocesser 
•  Lång brukbarhetstid och minskat underhålls-

behov 
• Utbytbarhet enligt DIN 645-1

LLT är tillgängliga i storlekarna 15-45 och 
skenorna levereras i längder upp till 4000 mm, 
längre skenor skarvas enligt önskemål. För 
storlek 55 och uppåt inns SKFs skenstyrning 
LLR.  LLT och LLR är tillverkade enligt DIN 
654-1 och passar därför de lesta installationer 
monteringsmässigt oavsett tidigare skenstyr-
ning.
Förbättrat och utökat sortiment
Efter ett antal år på marknaden utökar nu SKF 
sitt sortiment på skenstyrningar med följande: 

Två nya typer av vagnar:
•  LLTHC SA 15-45 – kort länsvagn i standard-

höjd
•  LLTHC LU 15-45 – smal och lång vagn i 

standardhöjd

•  Rostskyddade skenor och vagnar för korro-
siva miljöer - Beläggningen i form av krom/
nickel bidrar till ökad korrosionsbeständighet 

och slitstyrka vid kritiska driftsförhållanden. 
Kromade skenor kan användas till både rost-
skyddade vagnar och standardvagnar.

•  Lågfriktionstätning - Som standard levereras 
LLTs vagnar med integrerade front-, sido- 
och innertätningar vilket garanterar ett om-
fattande skydd. Dessa vagnar kan nu också 
levereras med en lågfriktionstätning som 
lämpar sig för rena miljöer, t.ex. medicinska 
applikationer.

•  LLTHR…D6, skena med metallpluggar för 
krävande förhållanden - Denna skena är 
lämplig för applikationer där heta spånor 
hamnar på skenorna t.ex. bearbetningsma-
skiner eller svetsautomater.

Returnera svarskortet eller gå in på www.skf.
se/forumsvar om du vill få mer information om 
SKFs skenstyrning LLT skickat till dig. 

SKF Machine Condition Indicator (MCI) är en 
ny kostnadseffektiv vibrations- och tempera-
turövervakningsenhet för roterande maskiner. 
Den är avsedd att övervaka maskiners allmän-
na ”hälsotillstånd”. 

Enheten kan liknas vid varningslampan på 
en bils instrumentbräda där lysdioderna på 
enheten talar om för underhålls- och driftper-
sonal att det är dags att se över maskinen och 
identiiera vad som behöver åtgärdas. Enheten 
detekterar fel som exempelvis lagerfel, upprikt-
ningsfel och obalans i maskinutrustningar. 

Smart styrning ger lång batterilivslängd
SKF MCI är batteridriven, helt försluten och 
gjord för att klara krävande industriella mil-
jöer. Den kräver inga anslutningskablar utan 
monteras enkelt och permanent på maski-
nutrustningen. Väl monterad utför enheten 
automatiskt den periodiska tillståndskontrollen. 
Enheten är designad för att övervaka industriell 
utrustning så som pumpar, läktar, elektris-
ka motorer och transportörer. Mindre kritisk 
utrustning som roterar med konstant hastighet 
(900-3600 rpm) och som kanske inte överva-
kats tidigare är ett perfekt användningsområde 
för SKF MCI. 

Den batteridrivna enheten sparar energi 
genom att beinna sig i viloläge större delen av 
tiden, men den ”vaknar upp” 8 gånger per dag 
för att göra mätningar.
När väl enheten är aktiverad så börjar den göra 
mätningar och utvärdera maskintillståndet. 
Om mätresultaten inte överskrider ett visst 
minvärde så återgår den till viloläge, allt för att 
undvika att mätningar görs när maskinen inte 
är i drift.

Veriiering och adaptiv larmhantering
SKF MCI har sensorer som mäter temperatur, 
vibrationshastighet samt acceleration med 
tekniken SKF Envelope. Denna teknik används 
för tidig detektering av lager- och växellådss-
fel. För att kunna tillämpa SKF MCI på många 
olika maskintyper så kan två olika inställningar 
användas - en där förinställda larmnivåer 
används och en som baseras på procentuell 
ökning. Om enheten detekterar ett larmtill-
stånd så veriieras detta genom ytterligare 
mätningar. På detta sätt kan larm på grund 
av tillfälliga störningar undvikas. Om larmni-
vån bara överskrids marginellt så veriieras 
tillståndet i mellan 2-12 timmar innan de röda 
lysdioderna ger larmsignal. Om larmnivån 
däremot överskrids signiikant så sker larmet 
efter ett färre och tätare antal veriieringar. 

Starkare larm signaleras alltså snabbare än 
svaga men alla larm veriieras. När väl ett 
larm har veriierats så blinkar lysdioderna i ett 
speciellt mönster som beror på vilken typ av 
mätning som föranlett larmet.

Fördelar
De huvudsakliga fördelarna med SKF MCI är 
följande:
•  Övervakar mindre kritisk maskinutrustning 

på ett kostandseffektivt sätt
•  Möjliggör förlängning av intervallet mellan 

underhållsronder
•  Minskar underhållsbehov och underhållskost-

nader
•  Frigör underhållspersonal för mer avancerade 

underhållsuppgifter
•  Ökar personsäkerheten i riskfylld miljö
•  Användarvänligt och effektivt verktyg för 

integrering i operatörsdrivet driftsäkerhets-
arbete

Returnera svarskortet eller gå in på www.skf.
se/forumsvar om du vill få mer information om 
SKF MCI skickat till dig.

Skenstyrningsprogrammet LLT 
- utökat sortiment
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SKF lager med Solid Oil
- två lösningar i ett och samma lager
Rullningslager behöver smörjning för att 
rulla problemfritt och uppnå en lång servi-
celivslängd. Vanligtvis fungerar ett fett- eller 
oljesmort standardlager alldeles utmärkt. Men i 
vissa fall ställer lagerinbyggnaden eller omgiv-
ningen krav på en annan typ av lösning och då 
kan SKF lager med Solid Oil vara ett lämpligt 
alternativ. Denna lagerlösning löser både 
smörj- och tätningsproblem i utsatta positioner 
och miljöer. 

Vad är SKF lager med Solid Oil?
SKF lager med Solid Oil bygger på en polymer-
massa med porös struktur som mättas med 
en högkvalitativ olja. Under drift avger poly-
mermassan olja som bildar en oljeilm mellan 
rullelement och rullbana och lagret smörjs. 
När maskinen stannar absorberas överskottet 
av oljan tillbaka in i polymermassan och inns 
tillgänglig igen när maskinen återtar sin drift.

Porerna i polymermassan är så små att oljan 
bibehålls av ytspänningen och utsöndras kon-
tinuerligt under drift. Lagrets fria volym fylls 
helt och hållet, vilket säkerställer en smörjilm 
på lagerytorna och ett gott skydd mot externt 
inträngande partiklar. En annan fördel är att då 
lagrets fria volym fylls med Solid Oil inns där 
ingen luft som kan expandera eller kontrahera 
vid temperaturförändringar, vilket eliminerar 
problemet med kondens. 

De lesta SKF lager kan levereras med Solid 
Oil och bärigheten är densamma som för lager 
i standardutförande, men driftstemperaturen 
bör hålla sig under 85° C samt varvtalsgränsen 
är något reducerad.

Exempel på användningsområden 
Typiska driftsförhållanden där SKF lager  
med Solid Oil till fördel används
- Smutsiga och fuktiga förhållanden
- Låga temperaturer
- Vertikala lagerarrangemang
- Inbyggnader utsatta för höga G-krafter
- Höga renlighetskrav
-  Miljöer där lagret är svåråtkomligt för  

omsmörjning

Inom stål- och materialhanteringsindustrin 
används lager med Solid Oil ofta till traverser, 
vajerskivor, kranhjul, transportörer eller i andra 
lagerinbyggnader som sitter svårttillgängligt 
och som kräver en underhållsfri lösning.

Livsmedelsindustrin är en industri som har 
stränga renlighetskrav och vars maskinpark 
frekvent tvättas rent med högtryckstvätt för 
att eliminera föroreningar och bakterier. Risken 
är då stor att tätningarna skadas och att 
smörj medlet spolas bort ur lagret och vatten 
tränger in. Detta förkortar lagrets servicelivs-
längd. 

Solid Oil inns även i en livsmedelsgodkänd va-
riant baserad på livsmedelsklassat fett (NSF H1 
standard). Lagret kan dessutom vara av rost-
trögt material. Exempel på användningsområ-
den kan vara inom paketerings- och fyllnads-
maskiner, transportörer, separatorer, mixrar, 
jäsugnar och frystunnlar. SKF lager med Solid 
Oil har i dessa fall kunnat öka maskintillgäng-
ligheten, reducera behovet av underhåll och 
öka lagerlivslängden.

Kundexempel från livsmedelsindustrin
I en fyllnadsmaskin som fyller laskor med 
läskedryck ick man spendera avsevärda pengar 
och tid på underhåll av lagren. Varje vecka 
eftersmordes lagren, men trots detta hade 
man problem med driftsäkerheten. Detta på 
grund av att fettet spolades bort ur lagren när 
man rengjorde maskinerna med högtrycks-
tvätt. Man tog beslutet att uppgradera från 
standardlager till en livsmedelsklassad lösning 
baserat på rosttröga lager med Solid Oil.

Bytet resulterade i att man eliminerade proble-
met med att smörjmedelet spolades  ur lagret. 
Därmed behövde inte lagrena eftersmörjas 
veckovis. På detta sätt sparades pengar på 
både fett och arbetstid. Dessutom förlängdes 
livslängden till mer än 24 månader och behovet 
av underhåll minskades.

Vill du ha mer information om SKF lager med 
Solid Oil? Returnera svarskortet eller gå in på 
www.skf.se/forumsvar.

SKF levererar tätningslösningar för linjära, 
roterande och statiska applikationer inom 
hydraulik och pneumatik, och kan erbjuda sina 
kunder:
 
•  Samarbete och konsultation från konstruktion 

till serietillverkning 
•  Korta leveranstider av tätningar med diameter 

upp till 4 000 mm
•  En tillverkningsprocess som möjliggör tillverk-

ning från enstyckstillverkning till serietillverk-
ning i stora kvantiteter

•  Ett brett sortiment av egenutvecklade tät-
ningsmaterial, såsom polyuretan, elastomerer 
och termoplastiska elastomerer. Material inns 
alltid tillgängligt på lager redo för att bearbe-
tas till en standardtätning eller en skräddar-
sydd tätningslösning.

SKF designar ständigt kundanpassade lösningar 
och det tillsammans med SKFs utveckling av ef-
fektiva tätningsmaterial försäkrar tillförlitlighe-

ten i våra produkter samt uppfyller de högsta 
kraven inom alla branscher.  Med vårt omfat-
tande sortiment av tätningsproiler och våra 
lexibla produktionsprocesser har vi möjlighet 
att erbjuda optimala lösningar som uppfyller 
kundernas applikationskrav.

Utveckling av tätningsmaterial
Funktionen och livslängden av en lagerlösning 
är bland annat direkt kopplad till tätningssy-
stemets förmåga att bevara smörjmedlet, täta 
internt och stänga ute smuts och föroreningar. 
Kraven på tätningar ökar ständigt, vilket ställer 
högre krav på val av korrekt tätningsmaterial. 
Materialen utsätts för högre tryck, temperaturer 
och hastigheter drivs upp. Samtidigt pågår en 
ständig utveckling av smörjmedel. Detta in-
nebär att det måste innas en utveckling av nya 
kompatibla tätningsmaterial som följer progres-
sionen.

SKF har egen utveckling utav tätningsmate-
rial där vi får fram nya material för framtiden. 
Redan nu har vi material som klarar av många 
av framtidens krav, t.ex. SKF H-ECOPUR, SKF 
S-ECOPUR och våra SKF X-ECOPUR material.

Nyinvesteringar i Norden
SKFs ambition är att vara så nära som kunden 
som möjligt. SKF har cirka 100 maskincentra 
runt om i världen som kan leverera maskinbe-
arbetade tätningar. I Norden har det under året 
gjorts nyinvesteringar på våra maskincenter i 
Danmark och Sverige för att trygga vår tillverk-
ningskapacitet för framtiden. Samtidigt har vi 
stärkt vårt samarbete med våra distributörer 
som länk till slutanvändarna. 

Returnera svarskortet eller gå in på www.skf.
se/forumsvar om du vill få mer information om 
SKFs maskinbearbetade tätningar skickat till dig. 

Maskinbearbetade tätningar från SKF
- kundanpassade lösningar i världsklass


