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Prototyyppivalmistus on tärkeä osa tuote-

kehitystä, koska prototyyppi kertoo asiak-

kaalle tarkasti, miltä tuote näyttää ja 

miten se toimii. Protyyppejä on kaikenlai-

sia, yksinkertaisista malleista kehittynei-

siin 3D-tulostuksiin. Tiivisteprototyyppien 

kohdalla vaihtoehtoja on vähemmän, koska 

tiivisteen fyysiset ominaisuudet ovat 

äärimmäisen tärkeitä. Tiivisteen pitää 

mukailla valmistuskomponenttia tarkasti 

sekä selviytyä kenttäkokeista täydellisesti. 

Tästä johtuen tiivisteprototyypit valmis-

tetaan useimmiten samalla tavalla kuin 

oikeat tiivisteet, valamalla. Tässä hitaassa 

ja kalliissa prosessissa muotoillaan tiiviste 

sekä valmistetaan ja testataan valumuotti. 

Tiivisteitä yhdestä 
miljoonaan!

Tämän jälkeen rakennetaan ja testataan 

toinen muotti. Tämä toimenpide toiste-

taan kunnes rakenne on optimaalinen. 

Valumuotti on suuri investointi lopputu-

loksen kannalta. Tämä menetelmä 

soveltuu suurtuotantoon, kun on 

löydetty optimaalinen tiivistemalli.

SKF on kehittänyt CNC-koneen tiivis-

teprototyyppien valmistukseen. SKF 

SEAL JETin toiminta perustuu työstä-

miseen. Tämän koneen avulla voidaan val-

mistaa aikaa ja kustannuksia säästäen 

sekä tiivisteprototyyppejä että tiivisteitä 

eri materiaaleista ilman kalliita erikoistyö-

kaluja. Koneen ohjelmisto sisältää yli 180 

esiohjelmoitua mallia. Samaa prosessia 

voidaan käyttää myös jälkimarkkinoilla, 

jossa tekniikkaa käytetään nopeaan ongel-

manratkaisuun, jos tiivisteitä tarvitaan 

vain pieni määrä. Suomessa jälkimarkki-

noita palvelevat SKF:n yhteistyökumppanit 

Tiivistekeskus ja Top-Osa, joilla SKF SEAL 

JET koneita on yhteensä 7 kpl. 

SKF:llä on useita tiivistemateriaaleja, 

kaikkea erilaisista kumimateriaaleista ja 

polyuretaaneista PTFE- ja PEEK-materi-

aaleihin, jotta varmistetaan, että tiivistei-

den ominaisuudet vastaavat sovelluksen 

vaatimuksia. Useimpien SKF SEAL JETin 

avulla valmistettujen tiivisteiden ulkohal-

kaisija on enintään 600 mm, mutta on 

mahdollista valmistaa tiivisteitä, joiden 

ulkohalkaisija on jopa 4 000 mm. 

SKF SEAL JETin etuja: 

• Soveltuu sekä yksittäisten tiivisteiden 

että prototyyppien valmistukseen

• Erinomaiset mahdollisuudet valmistaa 

tiivisteitä useimpien teollisuudenalojen 

käyttökohteisiin pyöriville, edestakaisin 

liikkuville ja paikallaan oleville 

sovelluksille 

• Nopea prosessi suunnittelusta 

tuotantoon 

• Tiivisteiden ja komponenttien lyhyet 

toimitusajat 

• Voi käyttää monia erilaisia 

polymeerimateriaaleja 

Lue lisää työstetyistä tiivisteistä osoit-

teessa www.skf.i/forumvastaus.

SKF SEAL JETin vahvuuksia ovat 
yksittäisten tiivisteiden valmistus 
sekä tiivisteprototyyppien kehitystyö. 
Juuri tiivisteprototyyppien valmistus 
on vaikeaa, koska yleensä ne valmis-
tetaan pehmeistä materiaaleista, 
mutta samalla niiden odotetaan 
toimivan hyvin. Andreas Bildtsé, 
tiivisteliiketoiminnan kehityspääl-
likkö kertoo, kuinka SKF on kehittä-
nyt kumin ja muiden pehmeiden 
materiaalien työstämiseen  
tarkoitetun prosessin vastaamaan 
asiakkaiden tarpeeseen. 

Profiilikuvauksen avulla varmistetaan, että työstetty tiiviste vastaa annettuja vaatimuksia.
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Lataa SKF Drive up 
-sovellus 

Olemme nykypäivänä tottuneet siihen, 

että voimme yhä enemmän ja enemmän 

mitata ja valvoa asioita. Tästä esimerkkinä 

on matkapuhelimessa oleva gyroskooppi, 

joka toimii sekä askelmittarina että 

vatupassina. 

Urakuulalaakeri on maailman yleisim-

min käytetty laakerityyppi. SKF:n urakuu-

lalaakeri, jossa on sisäänrakennettu anturi, 

tarjoaa asiakkaalle uusia etuja ja 

mahdollisuuksia.

Virheellinen asennus on tavallinen syy sii-

hen, ettei laakeri toimi kuten pitäisi. SKF:n 

laakerin drive up –asennusmenetelmään 

perustuvan sovelluksen avulla käyttäjä voi 

sovittaa pallomaiset rullalaakerit ja CARB-

kaarirullalaakerit tarkasti paikoilleen. 

Oikea sovite saavutetaan ohjaamalla 

laakeria aksiaalisesti ennalta määrätystä 

lähtötilanteesta. Työkaluna käytetään  

mittakellollista hydraulimutteria. Drive up 

-sovellus sisältää yksityiskohtaiset ohjeet, 

jotka voidaan tallentaa käytännölliseen 

PDF-muotoon. 

Sovellus on saatavana sekä iOS- että 

Android-formaatissa. Sitä voi käyttää  

älypuhelimella ja tabletilla, ja se on  

ladattavissa Applen App Storesta ja  

Google Playsta.

Trukkivalmistaja BT Products oli 

ensimmäisiä asiakkaita, jotka käyttivät 

SKF:n sensorilaakereita. He käyttivät sen-

sorilaakeria sekä ohjaamaan trukkia että 

mittaamaan nostokorkeutta. Sensorilaa-

kerin avulla AC-järjestelmä pystyi haasta-

maan perinteisen DC-järjestelmän kustan-

nuskilpailuun. Ohjausjärjestelmää 

käytetään sekä vetomoottoreissa että 

pumppumoottoreissa, jotka ohjaavat 

hydraulisia toimintoja.

Jos haluat lisätietoja SKF:n sensorilaa-

kereista mene osoitteeseen  

www.skf.i/forumvastaus tai  

www.skf.i/urakuulalaakeri.

Tarkkuus ja kestävyys lisäävät 

käyttövarmuutta

SKF:n sensorilaakeri on  

täydellinen ja kestävä 

ratkaisu, jossa 

anturit on sijoi-

tettu urakuula-

laakerin sisälle. 

Yksikkö on  

helppo asentaa ja  

vaatii hyvin vähän lisätilaa. 62-sarjan sen-

sorilaakeri on vain 6,2 mm leveämpi kuin 

standardilaakeri. Anturin ja mittapisteen 

välinen etäisyys vaikuttaa tuloksen tark-

kuuteen, joten mikä olisi sopivampaa kuin 

asentaa sensori sellaiseen tarkkuustuot-

teeseen kuin laakeri. Tämä yhdistelmä 

sopii erinomaisesti tuottamaan vir-

heetöntä tietoa kuten kierrosluku, pyöri-

missuunta ja asennon kulma. SKF:n sen-

sorilaakerien akselin halkaisijan mitat ovat 

15 – 45 mm sisältäen erilaisia liittimiä ja 

ratkaisuja. 

Esimerkki käyttökohteesta: SKF:n 

sensorilaakereita on jo pitkään käytetty 

asynkronimoottoreissa säätämään moot-

torin kierroslukua ja pyörimissuuntaa. 

SKF:n sensorilaakeri – ilmoittaa kierrosluvun,  
pyörimissuunnan ja asennon
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Kunnossapito-osasto on jo usean vuoden 

ajan tehnyt laitteiden värähtelymittauksia 

SKF:n tukemana. Mittausvälit ovat olleet 

säännöllisiä. SKF teki jo joitakin vuosia sit-

ten ehdotuksen laajemmasta tuesta, joka 

sisältäisi kunnonvalvonnan sekä laakeri- ja 

öljyanalyysit. Niklas Sohlborg näki tämän 

järjestelyn hallinnolliset edut.

Ovako on Euroopan johtava koneenrakennusteräksen toimittaja. Tuotanto-
laitoksen käyttövarmuusvaatimukset ovat korkealla, jotta Ovako menestyy 
kovassa kilpailussa. Käyttövarmuuden lisäämiseksi Hoforsissa sijaitsevalla 
teräs- ja valssitehtaalla on jo useita vuosia ollut palvelusopimus SKF:n 
kanssa, ja tulokset ovat olleet hyviä.

– Sopimus on parantanut käyttövarmuutta merkittävästi. Olemme kotiutta-
neet investointimme kolminkertaisena, sanoo Niklas Sohlborg, Ovakon 
teräs- ja valssitehtaan kunnossapitopäällikkö. 

Pitkäaikainen yhteistyö on tuloksellista, sanoo Niklas Sohlborg 
tarkastuskierroksella yhdessä SKF:n Johan Almqvistin kanssa. 

– Tämä edelleen kehitetty yhteistyö sai 

alkunsa tosiasiasta, että tarvitsimme 

värähtelymittauksia tasaisin väliajoin. 

Aiemmin jokainen värähtelymittaus vaati 

oman ostotilauksen tekemisen, joka on 

meillä hallinnollinen toimenpide. Usean 

mittauksen kattavan sopimuksen solmimi-

nen merkitsi kustannussäästöjä, kun 

mittauksia ei enää tarvinnut tilata erik-

seen. SKF:n esiteltyä ehdotuksensa meille 

aukeni täysin uusi maailma. 

Kokonaisratkaisu helpottaa arkea 

SKF:n PRM-sopimus on kokonaisratkaisu, 

joka sisältää kunnossapitokäytäntöjen 

parannuksia, joissa yhdistyvät SKF:n osaa-

minen, asiantuntemus ja tuotteet. Näillä 

saadaan aikaan mitattavia käytäntöjen 

parannuksia, jotka koskevat koko 

tehdaslaitosta. 

Sopimus on syntynyt SKF:n ja Ovakon 

yhteistyön tuloksena.

– Laakerin vaurioituminen puhaltimessa 

on erittäin kallista. Olemme löytäneet 

monia vikoja, jotka olemme onnistuneet 

korjaamaan ennen vaurioitumista. 

Olemme todella panostaneet näihin toi-

menpiteisiin. Ostamme tarvikkeet ajoissa, 

vaihdamme varaosat suunnitellun seisokin 

aikana ja olemme välttäneet ennakoimat-

tomia seisokkeja.

Jatkuva seuranta lisää vuoropuhelua

Kerran vuosineljänneksessä pidetään 

kokous, jossa arvioidaan ja seurataan 
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Ovako luottaa keskusvoitelujärjestelmiin 
monissa käyttökohteissa. 

Ovako Hofors:

Tehtaalla on 1 200 työntekijää. Teräs- ja valssitehtaan kunnossapidossa 

työskentelee 82 henkilöä. Valssitehtaan käyttövarmuusprosentti oli vuonna 

2012 noin 60. Nykyisin se on noin 75 %. Tavoitteena on nostaa se 80 %:iin.  

SKF:n PRM-sopimus: Kyseessä on käyttövarmuutta parantava kokonaisrat-

kaisu, jossa yritys hyötyy SKF:n asiantuntemuksesta, teknisistä palveluista ja 

tuotteista parantaakseen jonkun tietyn osa-alueen tai koko tehdaslaitoksen 

tehokkuutta. Yhdistämällä osaaminen ja palvelut koskien kunnonvalvontaa, 

käyttövarmuuden parannusohjelmaa ja jakeluverkostoamme voimme auttaa 

asiakkaitamme saavuttamaan tuotannolliset ja liiketoiminnalliset tavoitteensa.

tavoitteiden saavuttamista. Sopimus on 

kolmivuotinen ja Niklas Sohlborg on jo nyt 

sen jatkamisen kannalla.

– Tunnemme olomme turvalliseksi 

SKF:n kanssa. Arvostamme avointa vuoro-

puhelua. Kartoitamme yhdessä riskit ja 

tehdaslaitoksellemme soveltuvat menetel-

mät ottaen samalla huomioon meihin koh-

distuvat säästövaatimukset. Jos löydämme 

toistuvia vikoja, yritämme löytää ratka-

isuja, joiden avulla pääsemme niistä eroon. 

Tiedän, että SKF haluaa auttaa meitä. 

Saamme heiltä ehdotuksia, joiden avulla 

ratkaisemme ongelman sekä ratkaisuja, 

joiden avulla alennamme kustannuksi-

amme, Sanoo Sohlborg.

Lue lisää aiheesta osoitteessa   

www.skf.i/forumvastaus.
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SKF Flowline Monitor 

SKF tarjoaa laajan valikoiman virtausmit-

tareita asiakkaan erilaisiin käyttötarpei-

siin. SKF Flowline monitor -virtausmit-

tarissa öljyvirtaus mitataan vapaasti 

virtauksessa pyörivällä roottorilla. Tämä 

mahdollistaa laajan mittausalueen ja pie-

nen painehäviön. Mittaustavan viskosi-

teettiriippuvuus kompensoidaan öljyn  

viskositeetin ja lämpötilan mukaan mittarin 

ohjausyksikössä. Mittaustekniikka mah-

dollistaa todellisen virtausmäärän esittä-

misen ja valvonnan. 

Asiakkaiden öljynvirtauksen valvontaan 

liittyvät vaatimukset ja erilaiset liityntära-

japinnat voidaan hyvin toteuttaa SKF 

Flowline monitoriin liitettävillä lisämoduu-

leilla ja erilaisilla muuntimilla. Erilaisia lisä-

SKF Flowline kiertovoitelujärjestelmä 
säätää öljyvirtausta ja valvoo 
laitteiden toimintaa

valvontamoduuleita ovat: mA-moduuli, 

josta saadaan virtaustiedot skaalattuna 

milliampeeriarvoina, rele-ja CAN-väylä-

moduuli, josta hälytys saadaan kytkintie-

tona ja lisäksi kaikki mittarin virtaustiedot 

voidaan lukea CAN-väylän avulla. CAN-

väylä voidaan liittää erillisten muuntimien 

avulla myös esimerkiksi ethernet-verkkoon.  

Kiertovoitelujärjestelmän päivittäminen 

nykyaikaan maksaa itsensä takaisin 

nopeasti

Kiertovoitelujärjestelmien virtausmittarei-

den päivitystarve syntyy yleensä joko huo-

nosta virtauksen säädöstä tai puutteellis-

esta valvonnasta. SKF:n kokemuksen 

perusteella järjestelmä maksaa itsensä 

takaisin, kun yksikin suurempi ennakoima-

ton valmistusprosessin pysähdys pysty-

tään välttämään. Useassa asiakasrefe-

renssissä virtausmittareiden päivityksellä 

on saavutettu seuraavat hyödyt vanhaan 

järjestelmään verrattuna:

• laajemmat valvontaominaisuudet,

• helpompi öljynvirtauksen säätö ja 

valvonta,

• merkittävästi parempi käyttövarmuus, 

kun valvonta on kytketty asiakkaan pro-

sessiohjaukseen ja on saatavilla ympäri 

vuorokauden,

Teollisuuslaitoksen kiertovoitelujärjestel-

män nykytilasta on mahdollista tilata 

SKF:n asiantuntijan tekemä selvitys. 

Raportti sisältää myös esityksen mahdolli-

Kiertovoitelujärjestelmillä voidellaan monia teollisuuden laitteita, joissa 
voitelun lisäksi voideltavan kohteen lämpötilaa tulee laskea. SKF:n kiertovoi-
telujärjestelmät sisältävät avainkomponenttien ja valmistuksen lisäksi myös 
suunnittelun, asennuksen, käyttöönoton ja huollon. Kiertovoitelujärjestelmän 
yksi tärkeimmistä komponenteista on virtausmittari, jolla säädetään öljy-
virtaus sopivaksi yksittäiselle voitelukohteelle. Lisäksi sillä tuotetaan 
virtausvalvontatietoa asiakkaalle. 

SKF Flowline monitor virtausmittari
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sista kehityskohteista ja suositelluista  

toimenpiteistä. SKF:n virtausmittareista 

löytyy lisätietoja osoitteesta  

www.skf.i/voitelu.

SKF Flowline kiertovoitelujärjestelmä  

poistaa yli 90 prosenttia voiteluöljyssä  

olevasta ilmasta ja vapaasta vedestä sekä 

ulkoisista epäpuhtauksista. Merkittävien 

energian- ja öljynsäästön lisäksi säiliökoko 

on noin 60 % pienempi kuin perinteisissä 

ratkaisuissa.

SKF Flowline monitor käyttökohteessa
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Haluatko tietää enemmän?

Mene osoitteeseen  

www.skf.fi/forumvastaus ja valitse 

toivomasi aihealueet niin lähetämme 

sinulle lisätietoja PDF-muodossa.

• Konetyöstetyt tiivisteet

• SKF sensorilaakerit

• Ovako, SKF PRM-sopimus

• SKF Kiertovoitelujärjestelmät

Lukijakilpailu SKF FORUM no 34 
Täytä vastauskortti osoitteessa www.skf.fi/forumvastaus

– ja voit voittaa Polar M 400 sykemittarin.

Kysymykset

1.  Mikä on SKF:n CNC-koneen, jolla valmistetaan  

nopeasti yksittäisiä tiivisteitä ja prototyyppejä, nimi? 

1. SKF Snapchat

X. SKF Fast Seal

2. SKF Seal Jet

2.  SKF:n sensorilaakeri on standardilaakeri, joka sisältää 

integroidun anturin. Kuinka paljon standardilaakeria  

leveämpi anturilla varustettu laakeri on?

1. 4,5 mm

X. 6,2 mm

2. 9,8 mm 

3.  Kuinka suuren osan vedestä, ilmasta ja epäpuhtauksista  

SKF Flowline kiertovoitelujärjestelmä poistaa öljystä?

1. 15 %

X. 50 %

2. 90 %

Kuulutko niihin ihmisiin, jotka haluavat ollat jatkuvasti 

ajan tasalla? Forum julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. 

Lisäksi lähetämme asiakkaillemme kolme uutiskirjettä. 

Hyvä tapa pysyä mukana menossa on seurata meitä 

LinkedIn:ssä. Näin saat kattavasti kaikki tiedot siitä, 

mitä SKF:llä tapahtuu. 

Pidä itsesi ajan tasalla vuoden ympäri! 
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