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Nå dina mål genom att 
kontakta SKFs auktoriserade 
återförsäljare

Genom att kontakta SKFs 
auktoriserade återförsäljare 
garanterar det dig original-
produkter och tjänster som är 
kvalitetssäkrade.

SKF har ett världsomfattande återförsäl-
jarnätverk. Målet för SKFs auktoriserade 
industriåterförsäljare är att erbjuda hög-
kvalitativa produkter och tjänster som 
effektiviserar produktionen. 

Det inns många fördelar att kontakta 
en auktoriserad SKF återförsäljare. Bland 
annat så får du hög service genom lokal 
lagerhållning av standardprodukter. Du får 
hjälp med att inna grundorsaken till avvi-
kelser och problem, dessutom får du hjälp 
att ta fram konkreta förslag på åtgärder 
till förbättringar vad gäller lagerarrange-
mang, smörjning och tätningslösning. Som 
stöd inns experthjälp genom SKFs team 
av applikationsingenjörer. 

Skydda kritisk utrustning
Genom att ha kontakt med en auktorise-
rad återförsäljare skyddar du dig mot för-
falskningar. Ett förfalskat lager är så lika 
originalprodukten till utseende att bara en 
utbildad tekniker kan skilja dem åt. Ett köp 
av ett förfalskat lager påverkar tillförlitlig-
heten i lagrets prestanda och man vet inte 
vad man fått för kvalitet. I värsta fall kan 
det leda till ett för tidigt lagerhaveri med 
risk för kostsamma följdskador på kring-
utrustning och även personal som kan 
komma till skada.

Via en SKF auktoriserad återförsäljare 
får du inte bara en originalprodukt, utan 
också hjälp att veriiera värdet av förebyg-
gande underhåll. I tillägg får du även den 
senaste kunskapen om effektiv drift, med 

bra praxis och metoder från andra indu-
strier med liknande utmaningar.

Genom kontakt med auktoriserade 
återförsäljare köper du dig trygghet att 
göra skillnad i din produktion så du fak-
tiskt minskar dina underhållskostnader 
och ökar vinsten.

Läs intill hur Pågen och Waggeryd Cell 
ick hjälp av SKFs auktoriserade återför-
säljare.

Fakta: Momentum Industrial och 
Sverull ElektroDynamo är SKFs 
auktoriserade återförsäljare för den 
svenska industrin. Du kan läsa mer 
om deras service och erbjudanden på 
följande hemsidor:
www. sverullelektrodynamo.se
www.momentum-industrial.com
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Pågen i Malmö är ett av Sveriges största bagerier. Varje kväll 
lämnar lastbilar bageriet för att det ska innas färskt bröd i 
livsmedelsbutiker runtom hela Sverige. Jäsningen är en kritisk 
process i produktionsprocessen – och också en utmanande pro-
cess för lagren som rullar långsamt i 80 procentig luftfuktighet 
i cirka 39 graders värme. Jäshuset drabbades därför ständigt 
av lagerhaverier.

Pågen kontaktade SKFs auktoriserade återförsäljare 
Momentum Industrial som tillsammans med SKF tog fram 
lösningen spårkullager med Solid Oil, en lösning med engångs-
smorda lager. Det visade sig att den fungerade alldeles utmärkt.

Inget tillfälligt driftstopp
Under perioden 2006-2016 har endast två lagerbyten genom-
förts, helt enlig plan. Även om bytet till spårkullager med Solid 
Oil till en början var dyrare har Pågen sparat minst 300 tim-
mar i planerade lagerbyten, utöver det har det inte varit några 
oplanerade driftsstopp under dessa tio år. Sett över fem år har 
Pågen sparat 200 000 kr i direkta kostnader för inköp av lager. 
Tack vare SKFs lageranalys har Pågen och SKFs återförsäljare 
fått fakta om lagrens kondition och därmed kunnat ta beslut 
om att skjuta på ett kom-
plett lagerbyte till ett senare 
tillfälle.

Det har inneburit en stor 
resursbesparing, i såväl tid 
som pengar.

Stabil jäsprocess 
tack vare spår-
kullager med 
Solid Oil

På det småländska höglandet strax söder om Jönköping ligger 
massabruket Waggeryd Cell. Över 90% av produktionen går 
på export och företaget tillverkar en mängd olika kvaliteter till 
pappersindustrin. 

Waggeryd Cell har en mycket hög produktionsvolym per an-
ställd, nämligen 3 600 ton. Genom ett gott samarbete mellan  
underhålls- och produktionsavdelningen har företaget internt 
lyckats förlänga intervallet mellan driftstoppen och har därmed 
förbättrat maskinernas tillgänglighet.

Planeringen är viktig inför varje driftstopp. 40-50 perso-
ner är involverade och då är det viktigt att rätt arbetsordrar, 
reservdelar och utrustning är på plats. Anskaffningen av re-
servdelar koordineras med SKFs auktoriserade återförsäljare 
Sverull ElektroDynamo i Jönköping. 

Waggeryd Cell har ett förråd av reservdelar och hos Sverull 
ElektroDynamo inns ytterligare reservdelar att tillgå om så 
behövs.

- På så sätt har vi kunnat optimera stopptiden, det är en 
trygghet att veta att vi snabbt kan få extra leverans utan att 
förlora tid. Från 2001 har vi minskat tiden för underhåll med 
över 900 timmar. Från att då ligga på ca 1 300 timmar till att 
idag ligga på ca 350 timmar per år, säger Per Dahlén, produk-
tions- och fabrikschef.

Utmaningen har varit att maskinerna ska hålla för den kon-
tinuerliga produktionsökningen och här kan Per Dahlén kon-
statera att det är andra delar av maskinerna som går sönder 
medans SKFs lager är intakta. Ett exempel är ett CARB-lager 
som installerades 1997 i en läkt och som fortfarande är i drift.

- SKF som varumärke sitter i ryggmärgen, man vet att man 
får en bra lagerlivslängd och kvalitet som håller, säger Per 
Dahlén. Vi ser inte SKF och Sverull ElektroDynamo som enbart 
komponentleverantörer utan värdefulla partners för att få 
tillgång till teknisk support och information om det senaste på 
marknaden. 

Läs hela storyn på: www.skf.se/forumsvar

Fakta: 
Läs mer om SKFs spårkulla-
ger med Solid Oil på sidan 7.
Hela storyn inns på 
www.skf.se/forumsvar

Effektiva 
underhållsstopp
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En av många massakvaliteter som 

Waggeryd Cell producerar.
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I en processanläggning inns lera utrustningar och komponenter 
som är kritiska för att kunna hålla produktionen igång, till exem-
pel läktar. Med allt ambitiösare produktionsmål körs anläggningar 
hårdare, vilket skapar förhöjda driftstemperaturer och risk för 
lagerhaverier i läktar. Men det inns lösningar att tillgå för att 
säkra driften.

Bakomliggande orsaker till höga driftstemperaturer
Industri- och processläktar (t.ex. rökgas) arbetar oftast i miljöer 
med höga temperaturer. Dock är omgivningens temperatur bara 

Har du tagit tempen 
på din läkt?

en liten orsak till de bakomliggande värmerelaterade problem 
som ofta förekommer. Den verkliga källan till förhöjd lagertem-
peratur är oftast högre varvtal, belastningar, snedställningar och 
vibrationer. Åt detta inns det ett antal olika lösningar att föreslå 
för att sänka lagrens driftstemperatur så att de håller längre.

Den moderna självinställande lagerlösningen 
En vanlig orsak till de problem som uppstår idag är problem 
med axelns termiska längdförändringar. I t.ex. lagringar med två 
sfäriska rullager förlyttar sig inte det frigående lagret friktions-
fritt, vilket resulterar i axiella lagerbelastningar. 

Ett annat problem är smuts, som fastnar på läktbladen och 
skapar obalanser. Det leder till passningsrost och slitage p.g.a 
att ytterringen roterar i lagerläget. Lösningen är SKF CARB 
toroidrullager, som monteras med fast passning i huset och tar 
upp snedställning av axeln och axiell förskjutning inuti lagret. 
CARB tororidrullager är också en del i SKFs självinställande la-
gersystem, som innebär att man kombinerar ett sfäriskt rullager 
med CARB toroidrullager. Det ger följande fördelar:

• Tar bort problemet med internt skapade axiella belast- 
 ningar mellan lagren
• Minskar friktions- och vibrationsnivåer
• Minskar effektförbrukningen vilket ger maximalt tryck 
 och luftlöde
• Möjliggör högre varvtal tack vare lägre lagertemperaturer

Mer än ett lagerproblem
Lösningar på läktproblem är inte alltid enkla varför man ibland 
behöver göra en mer omfattande utredning. Har man återkom-
mande problem med sin läkt och behöver en djupare analys av 
bakomliggande problematik, kan SKF erbjuda tjänsten ”Fläkt-
uppgradering”. Här använder vi oss av lera av SKFs service-
tjänster och gör en grundlig genomgång av läkten och dess 
problembild, samt erbjuder lösningsförslag och implementering 
för ett positivt resultat.

Vill du också få ordning på din läkt – ring SKF kundtjänst på tel: 
031 – 337 12 00 eller klicka in på www.skf.se/forumsvar för att 
ladda ner en broschyr.

Se de olika tjänsterna som kan ingå i varje steg i processen.

1. Identiiera   2. Orsaksanalys  3. Åtgärdsförslag  4. Implementering  Resultat
problemet

• Tillståndskontroll • Lageranalys • Designförändring • Konstruktion • Minskade vibrationer
• Driftsstörningar • Vibrationsanalys • Smörjmetod • Montering • Reducering av
• Temperatur- • Oljeanalys • Lagerarrangemang • Projektledning    driftsstörningar
   förändringar • Applikations- • Fundament • Uppföljning • Lägre drifts-
• Vibrationer    genomgång      temperaturer 
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Välj rätt material för 
tätningslösningen

Tätningar utsätts för utmanande miljöer 
med höga temperaturer, hastigheter och 
tryck som avsevärt påverkar prestanda 
och livslängd. För att klara dessa tuffa 
förhållanden är det avgörande att välja 
rätt tätningsmaterial. Stränga myndig-
hetskrav inom t ex livsmedelsindustrin, 
olja-och gasindustri, är andra faktorer 
som påverkar valet av tätningsmaterial.

SKF utvecklar ständigt nya tätningslös-
ningar baserat på nedanstående nyckel-
typer av material:
 
Gummi: dessa material är mycket lexibla 
och kan sträckas ut och deformeras med 
relativt liten kraft. Många av dem erbjuder 
hög beständighet mot mineraloljor, fetter 
och andra medier.

Termoplastiska elastomerer: termoplas-
tiska elastomerer har fördelar som är 
typiska för både gummi- och plastma-
terial. SKFs olika premiumpolyuretaner 
(TPU) kombinerar utmärkt nötnings- och 
slitstyrka, låg kompressionsfaktor och hög 
rivhållfasthet med enastående tryckhåll-
fasthet.

PTFE: polytetraluoreten med olika 
fyllnadsmedel klarar extrema förhål-
landen med aggressiva kemikalier, höga 
temperaturer och tryck. PTFE har lägst 
friktionskoeficient av alla termoplaster 
och kan även hantera applikationer med 
begränsad smörjning.

Plaster: SKF erbjuder ett brett utbud av 
specialplaster, allt från konstruktions-
plaster till högpresterande plaster som 
PEEK, som kan möta tuffa krav på höga 
temperaturer samt kemiska och mekanis-
ka egenskaper. 

 

Låt SKF vidga din syn på tätnings-
lösningar
SKF erbjuder dig som kund möjligheten 
att ta fram tätningslösningar för just dina 
behov. 

Välkommen att kontakta oss så löser vi 
dina tätningsutmaningar tillsammans.

Besök www.skf.se/forumsvar för mer 
information.



6

FORUM  |  Nr 35  |  Maj 2017

En erfaren underhållstekniker kan ofta ”höra” ett 
maskinproblem bara genom att ta en tur genom en 
anläggning. ”Det där lagret är på väg att ge upp; vi 
måste byta det”, kommer han/hon antagligen att 
säga.

Bästa sättet att undvika maskinhaverier är att 
veta att de är på väg att inträffa. Det är exakt det 
som tillståndsövervakning ger möjlighet till. Till-

ståndsövervakning är en process för att bestäm-
ma maskinernas tillstånd under drift. För att ett 
program för tillståndsövervakning ska fungera väl 
måste man veta 

• vad man ska leta efter 
• hur indikationer ska tolkas 
• när kunskapen ska användas. 
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Undvik maskinhaverier 
genom att skaffa dig 
kunskap

Det finns flera systemlösningar för tidig feldetektering. Här installeras nyheten SKF Multilog On-line System IMx-8. 

Ett komplett system i ett litet kompakt format som gör det möjligt att tillståndsövervaka i tidigare svåråtkomliga miljöer 

tack vara sin storlek. Läs mer på www.skf.se/forumsvar
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Om ett program för tillståndsövervakning används 
på rätt sätt kan komponenter repareras innan de 
havererar. Tillståndsövervakning hjälper inte bara 
fabrikspersonalen att minska risken för allvarliga 
driftstopp, utan gör det också möjligt att beställa 
reservdelar i förväg, fördela personalresurser och 
planera andra reparationer under driftstoppen. 

SKFs teknik ger dig upplysningar om 
maskinernas verkliga tillstånd 
Den långa erfarenheten inom lager gör att SKF har 
en stor expertkunskap inom analys av vibrations-
data för att bestämma orsaken. Den här kunskapen 
är inbyggd i SKFs instrument och programvara för 
tillståndsövervakning, som vi också använder i våra 
fabriker över hela världen. SKF erbjuder lera olika 
produkter och tjänster för tillståndsövervakning 
som optimerar underhållsbehoven och tillförlitlig-
heten. Några exempel:

• bärbara instrument för insamling, lagring 
 och analys av data för maskintillstånd och 
 processer 
• kontrollsystem och datahanterare 
• internetbaserade system för kontinuerlig   
 maskinövervakning och skydd 
• vibrationssensorer och virvelströmsgivare 
 för övervakning av kritiska maskiner 
• provning av elmotorer. 

Genom att du får upplysningar om dina maskiners 
verkliga tillstånd kan du fatta välgrundade beslut 
som rör underhåll och reparation. 

SKFs teknik 

ger dig upplysningar 

om maskinernas 

verkliga tillstånd
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LJUD:
Onormala ljud från en maskin betyder ofta att något är fel. Ett stetoskop 
hjälper operatören att fastställa ljudkällan och identiiera problemet. Läckage 
i tryckluftssystem är kostsamma, inte bara i fråga om ökade energikostnader 
utan även på grund av extra kostnader för 
underhåll av kompressorer. 
Läckagesökare med ultraljud kan effektivisera 
upptäckten av läckage så att nödvändiga 
reparationer kan utföras.

TMST 3 är ett stetoskop för identiiering av 
problematiska maskindelar genom avläsning 
av maskinljud. 

TMSU 1 är ett utmärkt instrument för att upp-
täcka luftläckage. Mäter med hjälp av ultraljud 
och har ett lexibelt rör för att komma åt svår-
åtkomliga utrymmen. 

Verktyg för grundläggande 
tillståndskontroll

TEMPERATUR:
Onormala temperaturer indikerar ofta 
att något är fel med maskinen. 
Instrument som termometrar och värme-
kameror kan användas för att identiiera och 
sedan mäta dessa värmekällor för vidare analys.

TKTI 21 & TKTI 31 är en robust värmekamera 
med infraröd mätning. 

VIBRATION:
Både nybörjare och experter kan snabbt och enkelt 
utföra noggrann tillståndskontroll av all roterande 
utrustning på en anläggning. 

CMAS 100-SL är ett robust och användar-
vänligt instrument som tidigt kan upptäcka 
varningssignaler om eventuella 
maskinproblem innan det leder till 
kostsamma haverier. 

Kort fakta om: SKF spårkullager med Solid Oil

Solid Oil är en oljemättad polymermatris som fyller i stort sett hela 
den fria volymen i lagret och gör att lagret smörjs med en jämn och 
obruten oljeilm.
Fördelar: Behöver inte eftersmörjas, god smörjförmåga, håller ute 
föroreningar.
Exempel på applikationer: Applikationer som är svårtillgängliga, 
kräver hög hygienfaktor, aggressiva kemiska miljöer.
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Antalet lager med strömskador ökar

Antalet undersökta lager med strömska-
dor ökar. Detta kan bero på lera orsaker 
som t.ex att ler och ler använder elmo-
torer, enklare styrsystem eller jordfel. SKF 
erbjuder två produktlösningar som kan 
hantera strömgenomgång och som är fullt 
utbytbara mot standardlager.

INSOCOAT är ett standardlager helt i 
stål men med ett plasmasprutat keramiskt 
isolerande skikt på antingen ytterringen 
eller innerringen som förhindrar ström att 
passera genom lagret. Skiktet består av 
aluminiumoxid och har nu uppgraderats 
och erbjuder förbättrad elektriskt skyd-
dande isolering även i fuktiga förhållanden.

Ett annat alternativ är SKFs hybrid-
lager. De bygger på en kombination av 
ringar i lagerstål med keramiska rullele-
ment. Förutom att de är elektriskt isole-
rande erbjuder de även andra värdefulla 
fördelar. De är t.ex. tåliga mot kontami-
nation, klarar både höga och låga varvtal 
med dålig smörjning samt vibrationer tack 
vare sina keramiska rullelement.

Vill du få mer information om SKFs 
problemlösare vid strömgenomgång klicka 
in på www.skf.se/forumsvar eller läs mer 
på www.skf.se/sparkullager.

Fyll i svarskortet online på www.skf.se/forumsvar – och 
ta chansen att vinna en in kökskniv.

Vilket lager kallas den moderna självinställande 
lagerlösningen?

1. SKF SolidOil
X. SKF CARB toroidrullager
2. SKF SRB Optional

Två bra problemlösare vid strömgenomgång 
är dessa två lager:

1. SKF INSOCOAT och hybridlager
X. SKF INSOCOAT och Explorer spårkullager
2. Hybridlager och Sensorlager

Vilket tätningsmaterial klarar extrema 
förhållanden och aggressiva kemikalier?

1. Premiumpolyuretaner (TPU)
X. PTFE: polytetraluoreten
2. Specialplaster

Vinn en kökskniv från Global!

Två problemlösare att ta 

till vid strömgenomgång: 

INSOCOAT och SKFs hybridlager

 

Vill du veta mer om 
våra erbjudanden?
Gå in på www.skf.se/forumsvar och
klicka i önskat område så skickar vi
information till dig:

•  Kundcase: Pågen

•  Kundcase: Waggeryd Cell

• SKFs läktlösningar

• SKFs erbjudande inom tätningar

•  Nyheten: SKFs Multilog On-line 
 System IMx-8

• INSOCOAT

• SKFs hybridlager


