
SKF SM-100 
-öljynpumppausyksikkö
Vaativiin öljykiertovoitelujärjestelmä sovelluksiin



SKF SM-100 -öljynpumppausyksikkö

Prosessiteollisuudessa on olemassa monia 
kriittisiä koneita ja laitteita, kuten puhalti-
mia, pumppuja, kompressoreita, jauhimia, 
paineistettuja pesimiä jne.

Usein laitteiston häiriö johtaa tuotannon 
keskeytymiseen, mikä aiheuttaa odottamat-
tomia huoltokuluja ja tuotannonmenetyksiä. 
Joissakin prosesseissa esim. yhden puhalti-
men häiriö voi johtaa koko tuotannon alas-
ajoon. Kaikkein kriittisimmät laitteet vaativat 
käyttövarmuutta ja merkittävä tekijä siinä on 
luotettava voitelu. Voitelu on tärkeä osa 
myös ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ja 
laitteiden luotettavuutta. 

Öljynkiertovoitelujärjestelmiä käytetään 
yleensä sovelluksissa, joissa laakerin läm-
pötila on korkea eikä rasvavoitelu ei ole 
riittävää. 

Laakerilämpötilaa voi nostaa korkea pro-
sessilämpötila tai laakerin korkea pyörimis-
nopeus, esim. kuuma kaasupuhaltimen  
akseli. Tällöin laakerit tarvitsevat voitelun  
lisäksi huomattavan määrän kiertävää öljyä 
jäähdytykseen.

SKF SM-100 on täydellinen, pieni kier-
tovoitelujärjestelmä. Laite voi hoitaa useita 
toisiaan lähellä olevia voitelukohteita, joiden 
yhteinen öljynvirtaus ei ylitä 7 l/min. 

SKF Flowline monitor -öljyn virtausmittari
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SKF SM-100 -kiertovoitelulaite säästää 
energiaa. Järjestelmän painetta säädetään 
taajuusmuuttajilla (taajuusvalvonta). Muut 
tyypilliset järjestelmät käyttävät ylivirtaus-
venttiiliä, joka johtaa energiahukkaan,  
komponenttien kulumiseen ja öljyn laadun 
heikkenemiseen. Säiliö on varustettu läm-
mittimellä, jotta öljyn lämpötilaa voidaan 
säätää kylmäkäynnistyksessä. Suodatin-
elementti voidaan vaihtaa käytön aikana 
ohitusventtiilin avulla.

Lisävarusteena saatava jäähdytin alentaa 
laakereille syötetyn suodatetun öljyn lämpö-
tilaa. Suuremmille käyttökohteille SKF Muu-
ramella on SKF Flowline öljynkiertovoitelu-
järjestelmä, joka toteutetaan asiakkaiden 
vaatimusten mukaan.

1 Säiliö, 2 Pumput, 3 Suodatin, 4 Jäähdytin,  
5 Ohjausyksikkö, 6 Tehonsyöttö, 7 Virtausmittarit (optio)

Kiertovoitelujärjestelmä on kriittinen osa prosessia



Ominaisuudet Edut

• Yksi tai kaksi pumppua
• Tehokas ilmajäähdytin, erillinen sovellus ilman jäähdytintä
• Kompakti tehonsyöttöyksikkö sisältäen taajuusmuuttajat
• Kompakti elektroninen ohjauskeskus
• Pumppausyksikkö voidaan toimittaa myös ilman  

ohjausta tai tehonsyöttöyksikköä 

Kaikki toiminnot yhdessä lohkossa:
Suodatus, suodattimen ohitus, varoventtiili sekä paineen ja  
lämpötilan valvonta => ei ulkoisia putkistoja ja liitoksia,  
mikä vähentää huoltotarvetta ja mahdollisia vuotokohtia.

• Puhaltimet, pesurit, vaihdelaatikot, jauhimet, moottorit,  
puristimet, telat, pumput, hakut, jne.

• Täydellinen, kompakti öljykiertovoitelujärjestelmä kaikkine  
tarpeellisine toimintoineen ja vaihtoehtoineen

• Helppo sijoittaa ja asentaa
• Nopea ja helppo käyttöönotto
• Helppo käyttää
• Helppo huoltaa  

(mahdollisimman vähän yhdysputkia, liittimiä jne.)
• Jäähdytykseen ei tarvita vettä, helppo asentaa
• Tehokas öljynpaineen ja lämpötilan säätö taajuusmuuttajilla, mikä 

pienentää merkittävästi energiankulutusta ja pidentää  
öljyn käyttöikää.

• Öljynvirtauksen valvontaan ja säätöön  
SKF Flowline -digitaaliset virtausmittarit tai  
SKF Safeflow -uimurivirtausmittarit 

• Räätälöity putkiston suunnittelu ja materiaalipaketti
• Asennus- ja käyttöönottopalvelu
• Optiona putkistojärjestelmän lämmitys kylmiin olosuhteisiin

Monipuolinen, modulaarinen rakenne

Asennusvaihtoehdot

Ihanteellinen pieniin sovelluksiin

Tekniset tiedot 

• Säiliön tilavuus: 100 l
• Käyttöpaine: max. 10 baaria
• Öljyvirtauksen alue: 2 ... 7 l/min  

(6,8 l/min / 950 l/min)
• Sähkömoottorin teho 0,55 kW
• Öljyn viskositeetti käyttöolosuhteissa: 30 ... 1 000 cSt
• Öljyn suodatusaste: 5 mikronia
• Suodatin paine-erokytkimellä 

(hälytys 2 baarissa ja automaattinen ohitus 3 baarissa)
• Manuaalinen ohitusventtiili käytön aikana tapahtuvaa  

suodattimen vaihtoa varten
• Näkölasi ja alarajakytkin öljyn pinnanvalvontaa varten
• Öljysäiliön termostaattisäädelty lämmitin, teho 500 W,  

pintateho 0,9 W/cm2

• Lähtevälle öljylle näytöllä varustetut paine- ja lämpötilalähetin

Sähköinen ohjaus ja tehonsyöttöyksikkö 

• PLC-pohjainen ohjauskeskus ja pääkytkin, sulake, merkkivalot, 
automaattinen pumpunvaihtokytkin ja hälytykset paineelle,  
säiliölämpötilalle, likaiselle suodattimelle, alhaiselle öljytasolle

• Tehonsyöttöyksikkö 400 VAC/50 Hz
• Paineen säätö taajuusmuuttajilla
• Taajuusmuuttajaohjattu öljyn ilmajäähdytin,  

4 kW maksimi, ympäristölämpötilan mukaan

SKF SM-100 -öljynpumppausyksikön vaihtoehdoista ja asennus-
mahdollisuuksista saat tietoa paikalliselta SKF-myyntiorganisaatiolta.



SKF Lubrication Solutions
Sähköposti: skf-lube@skf.com

skf.com/lubrication
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Painettu Suomessa ympäristöystävälliselle paperille.

Laakerit ja  
yksikötTiivisteet Voitelu- 

järjestelmät

Mekatroniikka Palvelut

The Power of Knowledge Engineering
SKF toimittaa innovatiivisia ratkaisuja sekä OEM-asiakkaille että tärkeimpien teollisuusalojen tuotanto-
laitoksille ympäri maailmaa. Näiden ratkaisujen perustana ovat viisi osaamisaluettamme yhdistettynä  
sovelluskohtaiseen asiantuntemukseemme, jota SKF on kerännyt jo yli 100 vuoden ajan.

Nämä viisi osaamisaluetta ovat: laakerit ja laakeriyksiköt, tiivisteet, voitelujärjestelmät, mekatroniikka, 
jossa yhdistyvät mekaniikka ja elektroniikka älykkääksi järjestelmäksi, laaja valikoima palveluja 3-D -tieto-
konemallinnuksesta kehittyneisiin kunnossapidon, käyttövarmuuden ja kunnonvalvonnan järjestelmiin.

 SKF pystyy tarjoamaan asiakkailleen maailmanlaajuisesti yhteneväiset laatustandardit ja tuotteiden 
saatavuuden.
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