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SKF Flowline revolutionerar konceptet 
effektiv cirkulationssmörjning

Dessutom måste systemet fungera vid höga 
temperaturer och avlägsna föroreningar så-
som slitpartiklar, oxiderade partiklar, vatten 
och luftbubblor. 

I konventionella system befinner sig min-
dre än hälften av oljan i effektiv cirkulation. 
Oljans vilotid, enligt nuvarande dimensione-
ringsnormer, blir som bäst ca 10 minuter, 
vilket är otillräckligt för att avlägsna förore-
ningarna. För att uppnå en längre vilotid, 
har man nöjt sig med att öka storleken på 
oljetanken, men för övrigt inte gjort något åt 
oljetankens tekniska egenskaper. Ökningen 
av oljetankens storlek förbättrar dock inte 
oljans effektiva användning.

Inom tung industri är det viktigt att smörjsystemet levererar rätt mängd av kall och ren olja till 

smörjpunkterna. Därför används smörjsystem för oljecirkulation. 

Korrigerar bristerna

I SKF Flowline-systemet har den mest 
centrala förbättringen skett i själva olje-
tanken. SKF har löst detta genom att se på 
problemet som helhet och sökt efter en 
lösning på systemnivå.

Löser problemen

Den revolutionerande tekniska uppbyggnaden 
av oljetanken i SKF Flowline-systemet löser 
oljans cirkulations- och kvalitetsproblem: 

• Tankens verkningsgrad över 90%
• Överlägsen förmåga att separera luft-

bubblor och vatten
• Tankens volymkrav endast 1/3 till 1/2  

av tidigare behov
• Sparar energi och olja, eftersom frek-

vensomvandlaren styr motorns rotations-
hastighet enligt behovet

Uppnådda fördelar

Fördelarna märks på alla nivåer:

• Optimalt smörjresultat på alla punkter
• Oljemängdens verkningsgrad i systemet 

förbättras
• Skadorna minskar väsentligt
• Driftsäkerheten ökar
• Underhållskostnaderna minskar
• Miljösäkerheten förbättras
• Slutproduktens kvalitet ökar
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SKF Flowline-systemet avskiljer och avlägsnar effektivt luft och vatten som samlas i smörjoljan.

En överlägsen lösning
SKF Flowline är en överlägsen lösning i jäm-
förelse med konventionell cirkulations-
smörjning. Trots mindre oljetank (t.ex. 3000 
liter istället för tidigare 6000 l) har den bätt-
re funktion och ger bättre smörjresultat.

• Oljetankens verkningsgrad stiger upp till 
90% (i konventionella under 40%)

• Effektivare vattenavskiljning från 
smörjoljan

• Effektivare luftavskiljning från smörjoljan
• Oljans vilotid förbättras avsevärt

Luft

Vatten

Jämförelse mellan SKF Flowline och konventionell oljetanksteknik
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Storlek Verkningsgrad Vattenavskiljnings-
förmåga

Luftavskiljnings- 
förmåga 

Vilotid 

SKF Flowline pumpcentral

  Modell Oljeflöde 
 l/min

SKF Flowline-tank 
Liter

SKF Flowline 300 0–30 300
SKF Flowline 1 000 30–100 1 000

SKF Flowline 3 000 100–300 3 000
SKF Flowline 6 000 300–600 6 000

SKF Flowline 9 000 600–900 9 000
SKF Flowline 2 x 6 000 900–1 300 2 x 6 000

Normalt drifttryck 4–6 bar
Max. tryck 10 bar

SKF Flowline pumpcentral
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Varje del är vetenskapligt undersökt 
och noggrant genomtänkt

SKF Flowline smörjsystem för oljecirkulation 
har en kompakt moduluppbyggnad.

• SKF Flowline - pumpcentral
• SKF Flowline monitorn-

flödesmätarsystem
• SKF Flowline Sump- mellantank
• SKF Flowline - styrning

I en komplett systemleverans ingår också:

• Rörledningar
• Planering 
• Montage
• Idrifttagning/utbildning
• Dokumentation

Dessa komponenter används i nya system 
av oljecirkulationssmörjning. Det är också 
möjligt att modernisera äldre system som är 
i drift till SKF Flowline-nivån. I Flowline-sys-
temet är alla delkomponenter anpassade till 
varandra och representerar den senaste  
tekniska utvecklingen.

SKF Flowline – styrning
• Flexibel moduluppbyggnad
• Kallstartautomatik
• Mellantankar och systemets övriga even-

tuella kompletteringar är lätta att ansluta 
till styrningen

• Kommunikation med fabrikens övriga 
styrsystem genom Modbus-protokoll eller 
Ethernet

• Tydlig grafisk display

SKF Flowline Sump 
pneumatisk mellantank

Möjliggör uppdelning av samlingsrörnät i 
mindre och förmånligare enheter utan  
korsning av maskinlinje och/eller manhål.

• Säker i drift
• Sparar utrymme
• Förmånlig 
• Självständig 
• Inga pumpar eller motorer

SKF Flowline Sump

SKF Flowline Sump

SKF Flowline Sump pneumatisk mellantank

 Pumpningskapacitet

0–15 l/min
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Öljeflödesmätarsystemet  
SKF Flowline monitor

Det digitala flödesmätarsystemet SKF Flowline Monitor visar flödesmängderna samtidigt  

på samtliga smörjpunkter. Flödesmätarna fungerar individuellt och kan programmeras och  

justeras separat.  De kan också anslutas till ett centralt styrsystem.

Fördelarna med systemet 
SKF Flowline monitor

• God justerbarhet, också vid låga flöden
• Stort reglerområde. Överskådliga gräns-

värden satta för varje flödesledning.
• Praktiskt och åskådligt lysdiodindikering
• Tydlig grafisk display
• Elektronisk temperaturmätning 
• Temperaturkompenserade mätresultat 
• Modern design

USB
ETHERNET

RS485
RS232

MODBUS
LARM

CYL 06CYL 05CYL 04CYL 03CYL 02CYL 01

FLOW

SKF Flowline monitor

4 0 0

24 AC/DC RS232

CYL 06CYL 05CYL 04CYL 03CYL 02CYL 01

FLOW

SKF Flowline monitor

4 0 0

24 AC/DC

CYL 06CYL 05CYL 04CYL 03CYL 02CYL 01

FLOW

SKF Flowline monitor

4 0 0

SKF Flowline - övervakningsprogram

SKF Flowline monitor- oljeflödesmätare 

  
 

Modell 
 
 

Flödesområde 
220 cSt  
(1 000 SSU)

Antalet 
mätare 

Anslutningar  
Gänga (ingång) 
tum

 
Gänga (utgång) 
tum

FL15-XX 0,05-15 l/min 2, 4, 6, 8, 10 R 1” / NPT 1” R 1/2” / NPT 1/2”

FL50-XX 5-50 l/min 1 R 1” / NPT 1” R 1” / NPT 1” 
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SKF Flowline – ett oljecirkulationssmörjs
SKF är känd som världens ledande leverantör av smörjsystem för den krävande cellulosa- och 

pappersindustrin.

När ett företag förlitar sig på SKFs kunskap 
inom smörjsystem kan det helt och hållet 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 
Ett integrerat samarbetsavtal är den mest 
heltäckande formen av samarbete mellan 

Automatisk smörjning och livscykelvinster

När det automatiska cirkulationssmörjsyste-
met ingår i fabrikens LCC/LCP-analys fram-
går tydligt hur underhållets effektivitet är di-
rekt jämförbart med vinsten av produktions- 
utrustningarna under en livscykel. Istället 
för kostnaderna för att hålla utrustningen i 
drift analsyeras också de förlorade intäkter 
som skulle förorsakas av störningar i pro-
duktionsprocessen.  

*LCC (Life Cycle Costs); LCP (Life Cycle Profits)

SKF och kunderna. Genom detta avtal tar 
SKF på sig ansvaret för driften och utveck-
lingen av smörjsystemen.

Den resultatorienterade LCC/LCP-analysen  
syftar till att sänka underhållskostnaderna 
på lång sikt och att därigenom avsevärt öka 
produktionsutrustningarnas effektivitet. Det 
lönar sig att iaktta LCC/LCP-perspektivet re-
dan i ett så tidigt skede som vid 
systemplaneringen.
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smörjsystem som förlänger drifttiden

Innovation är en av drivkrafterna i SKFs verksamhet

Som tillverkare av smörjsystem nöjer sig 
SKF inte med gamla lösningar utan utveck-
lar målmedvetet nya. Att lansera ett helt nytt 
smörjsystem för oljacirkulation till den glo-
bala marknaden är en stor utmaning även 
för ett företag som specialiserat sig på att 
maximera driftsäkerheten av produktions-
utrustning. 

Att utveckla SKF Flowline har krävt ett 
stort praktiskt kunnande om smörjning för-
utom nytänkande och långsiktig forskning 

och testning. I detta arbeta har SKF fått stöd 
av processindustrins starka forskningspart-
ner, nämligen institutionen för hydraulik vid 
Tammerfors Tekniska Högskola. 

SKF Flowline kan med fog anses vara en 
av de mest betydelsefulla förbättringarna 
inom smörjsystem på den tuffa marknaden 
som cellulosa- och pappersindustrin utgör. 
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Lager och  
lagerenheter

Tätningar Smörjsystem

Mekatronik Tjänster

The Power of Knowledge Engineering

SKF levererar innovativa lösningar till både tillverkare och produktionsanläggningar i alla viktiga 

branscher världen över. Dessa lösningar baseras på den expertis om inbyggnader som SKF byggt 

upp sedan starten 1907, kompletterad med de senaste tekniska landvinningarna och baserad på 

fem kompetensområden. Dessa områden omfattar lager och lagerenheter, tätningar, smörjsystem, 

mekatronik (mekanik och elektronik förenade i intelligenta system) och ett stort utbud av tjänster, 

från 3D-datormodellering till avancerad tillståndskontroll, driftsäkerhet och anläggningsoptimering. 

SKFs globala närvaro garanterar alla kunder en enhetlig kvalitetsstandard och produkter som är 

tillgängliga överallt. 

SKF Lubrication Solutions

E-post: skf-lube@skf.com

skf.com/lubrication


