
Rekonditionering av stora lager 
sparar kostnader och skonar miljön

KRAFTVERKSINDUSTRIN 

SKFs tjänster för rekonditionering ökar lagrens brukbarhetstid med 50%  
– till en kostnad som är mindre än 50% av den för ett nytt lager. 

Fördelar
Sparar upp till 50% av kostnaden •	
för ett nytt lager

Ökar lagrets brukbarhetstid •	 med 
50% eller mer

Minskar CO•	 2-utsläppen med 80% 
jämfört med om ett nytt lager 
tillverkas

Ökar tillgängligheten •	 av stora 
lager

Förlänger driftstiden •	 genom att 
öka maskintillgängligheten

Ett års garanti •	 på komponenter 
och utfört arbete

Vanliga applikationer
Luftförvärmare•	
Pulverisatorer•	
Transportörer, staplare, matare•	
Transmissioner•	
Flera olika typer av pumpar•	

För fabriker med utrustning där stora 
lager används kan det bli dyrt att ersätta 
dessa lager, både vad gäller kostnaden 
och tillgängligheten av nya lager samt 
kostnaden för produktionsbortfall. SKF 
har ett mycket bättre förslag: Hellre än 
att skrota använda lager, kan de rekondi-
tioneras till toppskick på mycket kortare 
tid än det tar att tillverka nya lager.

Avsevärt lägre kostnader och  
CO2-utsläpp 
SKFs tjänster för rekonditionering av 
lager gör det möjligt för fabriker att få  
ut mer av sina investeringar genom att 
återanvända material med lägre energi-
åtgång än vad som skulle gå åt för att 
tillverka nya lager. Resultatet: Bespa-
ringar på upp till 50% jämfört med  
att köpa nytt lager samt cirka 80% 
mindre CO2-utsläpp jämfört med 
tillverkning av ett nytt lager. 

Detaljerad analys av lagret
Innan arbetet påbörjas, kontrollerar 
experter från SKF varje enskilt lager, 
bedömer om rekonditionering är möjlig 
och utfärdar en utförlig rapport över 
lagrets kondition. Denna rapport kan 
hjälpa fabrikens underhållspersonal att  
i förebyggande syfte åtgärda fel som 
orsakat maskinskador i förtid och 
förlänga utrustningens brukbarhetstid.

Lager som är möjliga att  
rekonditionera
Lager med en ytterdiameter på minst 
250 mm är i allmänhet lämpliga att 
rekonditionera. SKF kan även rekonditio-
nera mindre lager på begäran.

Kontakta din SKF-representant om du vill ha mer information om SKFs produkter  
och lösningar för kraftverksindustrin.
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Öka avkastningen på dina investeringar i underhållet med hjälp av SKF
Tanken bakom SKFs 360-graderslösningar är att hjälpa dig att få ut mer av dina investeringar i 
anläggningens maskinpark. Detta kan betyda en sänkning av underhållskostnaderna eller ökning  
av produktiviteten eller båda delarna! Här följer ett exempel på hur SKFs 360-graders lösning 
används inom kraftverksindustrin.

Kraftverk sparar 64 000 kr och får igång 
full produktion 5 månader snabbare tack 
vare SKF 

Problemet
Ett koleldat kraftverk på 1 000 MW hade sex lager i pulverisa-
torn som behövde bytas ut innan den kunde tas i drift igen.  
När ledtiden för de nya lagren kontrollerades, upptäckte 
ledningen för kraftverket att de planerade kraven inte kunde 
uppfyllas.

Kraftverkets pulverisator är avgörande när det gäller att 
upprätthålla toppeffekten. Då reservutrustning saknades 
måste pulverisatorn återställas till sitt ursprungliga skick, för 
att kraftverket skulle kunna fortsätta köra utan avbrott fram  
till nästa planerade större stillestånd.

SKFs lösning 
Efter genomförd inspektion och felanalys avgjorde SKF att 
lagren kunde rekonditioneras trots att de var skadade. SKF 
kunde rekonditionera lagren på sex veckor, jämfört med de  
sju månaders ledtid som en uppsättning nya lager hade krävt.

Resultatet 
Slutresultatet blev att genom SKFs lösning sparade kunden  
in 64 000 kronor som annars skulle använts till lagerinköp  
och tillhörande kostnader, plus fem månaders potentiell förlust 
av kraftproduktion till ett värde av mer än 10 miljoner kronor.

Sammanfattning*
Insparad kostnad för köp och 
montering av nya lager………........................... 177 500 kr

Kostnad för rekonditionering utförd 
av SKF samt montering …................................….. 113 500 kr

Total besparing ……………………………………………….. 64 000 kr

Total avkastning på investering …....... 56%
* Alla siffror är avrundade och baseras på kundens uppskattning


