
SVERIGE – nr. 23

FORUM

Stora Enso är ett globalt pappers-, emballage- 
och träproduktföretag. År 2010 hade företaget 
en total försäljning på 10,3 miljarder euro. 
Koncernen har cirka 26 000 anställda i fler än 
35 länder i världen.

När företaget införde operatörsledd driftsäker-
het på pappersbruket Varkaus, Finland, skedde 
det i nära samarbete med SKF. Målet var att 
reducera antalet oplanerade stopp i pappers-
maskin tre (PM3) och att öka produktiviteten.

 ”Vi letade efter ett verktyg och en arbets-
metod som omfattade alla och inte enbart 
underhållspersonalen”, säger Timo Jurvanen, 
driftansvarig vid PM3. 

Underhåll som organiseras på ett annat sätt
Operatörsledd driftsäkerhet är huvudsakligen 
en fråga om att organisera arbetet på ett nytt 
sätt – bland annat genom att involvera opera-
törerna mer i underhållet.

Operatörerna följer systematiskt förutbe-
stämda rutiner för att samla in maskindata 
och göra kontrollunderhåll på viktig utrustning. 
Tendenser övervakas och eventuella problem 
rapporteras till underhållsplaneraren, som 
prioriterar och planerar de åtgärder som ska 
utföras. Detta ger underhållsspecialisterna mer 
tid att ägna sig åt den kritiska utrustningen. 

SKF är med i projektet från starten
I Varkaus började operatörsledd driftsäkerhet 
som ett pilotprojekt år 2009: ”En styrgrupp 
gjorde det inledande arbetet och därefter lan-
serade vi programmet för alla vid ett avsparks-
möte”, säger Jani Markkanen från SKF som 
är specialist på området och har arbetat med 
projektet sedan det startades. ”Det är extremt 
viktigt att vara öppen för alla möjligheter och 
att alla känner till målen”. 

När det grundläggande arbetet var färdigt fick 
alla fem skiftlagen en teoretisk introduktion på 
två timmar samt en rundtur av produktionsan-
läggningen på två timmar. 

Därefter var det bara att sätta igång och finjus-
tera processen under arbetets gång. 

”Filosofin med operatörsledd driftsäkerhet 
passar väl in i Stora Ensos underhållsstrategi, 
eftersom operatörerna medverkar både på 
definitions- och i utvecklingsstadiet”, säger 
utvecklingschef Mikko Nieminen, som samord-
nar underhåll för operatörer. ”Det är ett smidigt 
och samtidigt avancerat verktyg för insamling 
och lagring av data”.

Verktyg från SKF
SKF har levererat verktyg till operatörsledd 
driftsäkerhet. Operatörerna använder SKF 
Marlin, en handhållen enhet för trådlös över-

vakning av maskintillstånd som registrerar 
data. Allt överförs till SKF @ptitude Analyst, ett 
program för tillståndsövervakning. Därutöver 
använder underhållsspecialisterna SKF Micro-
log för avancerad dataregistrering och analys 
på plats.  

Alla rapporter och arbetsorder lagras i fabri-
kens SAP-program för styrning av underhåll. 

Ökat fokus på den viktigaste utrustningen
Operatörsledd driftsäkerhet har gjort det möj-
ligt för fabrikens underhållsentreprenör Efora, 
som är en samriskbolag mellan Stora Enso och 
ABB Service, att arbeta på ett nytt sätt. 

”Vi lägger mindre tid på mätningar nu och kan 
fokusera på den viktigaste utrustningen. Det 
betyder att vi kan göra bättre analyser för att 
hitta orsaken till problem”, säger Vesa Nyyssö-
nen, som är vibrationsanalytiker hos Efora.

Historiken bevaras
SKF Microlog gör det möjligt att registrera mer 
utförliga data och tränga djupare ned i ett visst 
problem. Därutöver används databasen SKF @
ptitude Analyst med en massiv loggbok över 
maskindata, varav vissa uppgifter sträcker sig 
ända tillbaka till 1996.

”Jag kan basera min analys på en lång datahi-
storik. Några avvikelser kan vara ett resultat 

av ändringar i själva pappersprocessen och 
betyder inte alltid att det är något som ska 
repareras”, säger Nyyssönen. 

Var och en av de tio inspektionsrundorna på 
PM3 tar cirka 15 minuter. Det kan operatören 
lätt passa in i sitt schema. Och den inledande 
investeringen för starten av den operatörsledda 
driftsäkerheten tjänas in under den första 
månaden. 

Cirka tjugo kritiska fel hittades på sex månader 
och tack vare att dessa fel identifierades kunde 
andelen oplanerade stopp reduceras med 0,5 
procent under det första året. 

”Kostnaderna är minimala jämfört med förde-
larna”, sammanfattar Timo Jurvanen.  

Stora Enso inför nu operatörsledd driftsäker-
het på de övriga Varkaus-enheterna samt på 
företagets andra finska produktionsställen.

”Jag hoppas att det sprider sig till andra fabri-
ker”, säger Juha Helkala, underhållschef hos 
Stora Enso i Finland. ”Underhåll som utförs 
av operatörer är en av våra strategier och 
operatörsledd driftsäkerhet är ett bra verktyg 
för det”.

Kryssa för på svarskortet om du önskar mer 
information.

Stora Enso ökar produktiviteten  
hos pappersmaskinerna 
 – med operatörsledd driftsäkerhet från SKF   



Väldigt ofta stöter vi på ”alternativa” monte-
ringsmetoder för lager. En klassiker är den 
att värma lagren över öppen eld och att man 
slår på dem på axeln eller i lagerhuset med en 
hammare eller något annat slagverktyg som 
finns nära till hands. 

Och man skulle ju gott kunna tro att den me-
toden passar bra för SKF, eftersom sannolik-
heten för att lagret håller hela den beräknade 
livslängden inte är stor – och det betyder ökad 
försäljning. Men så ser inte SKF på saken.

SKF vill gärna att lagren ska fungera optimalt 
hos våra kunder – att omkostnaderna hålls 
nere och att vi bidrar till att utveckla hållbara 
lösningar.

Vi vet att ca 16 % av alla lagerskador beror på 
felaktig montering och att det är en siffra som 
går att sänka.

SKF slår också ett slag
– för användning av induktionsvärmare
Uppvärmning av lager före montering med 
induktionsvärme är utan tvivel det mest ef-

fektiva, säkraste, snabbaste och smidigaste 
tillvägagångssättet. 

SKF induktionsvärmare har hög prestanda och 
en låg energiförbrukning.  Ergonomi och säker-
het för operatörerna ligger i topp, bland annat 
bidrar oken till att lagret inte får ”överbalans” 
under uppvärmning. Värmen kan dessutom 
regleras på säkert avstånd från det varma 
lagret. 

Induktionsvärmaren värmer lagret på ett jämnt 
och korrekt sätt. Lagret skyddas mot överhett-
ning och induktionsvärmarens automatiska 
avmagnetisering minskar risken för järnhaltiga 
föroreningsrester på lager och axel. Sam-
mantaget bidrar detta till att uppvärmningen 
av lagren kan ske så korrekt och smidigt – och 
utan skador på lager eller axel.

SKFs sortiment av induktionsvärmare 
För effektiv uppvärmning av lager och kompo-
nenter, stora som små:

TMBH 1
Bärbar induktionsvärmare, vikt 4,5 kg.

Passar för lager med innerdiameter från 
20–100 mm och maximal vikt på 5 kg.
Försedda med temperatur- och tidskontroll 
och, som alla SKFs övriga induktionsvärmare, 
med automatisk avmagnetisering.

TIH 030m
Liten induktionsvärmare, lämplig för lager från 
innerdiameter 20 mm och maximal vikt på 40 
kg. Värmer lager på 28 kg på bara 20 minuter.

TIH 100m
Mellanstor induktionsvärmare, lämplig för lager 
från innerdiameter 20 mm och maximal vikt 
på 120 kg. Värmer lager på 97 kg på bara 20 
minuter.

TIH 220m
Stor induktionsvärmare med två standardok 
som passar för lager från innerdiameter från 
60 mm och maximal vikt på 300 kg. Värmer 
lager på 220 kg på bara 20 minuter.

TIHL L-serien
Extra stor induktionsvärmare med kapacitet för 
att värma ett lager på 1 200 kg.
Lager och komponenter kan värmas både 
lodrätt och vågrätt.

Detta är enbart ett urval av alla alternativ. 
Kryssa för på svarskortet om du vill ha mer 
information om SKFs induktionsvärmare.

Hammare och öppen eld är 
bra för lagerförsäljningen    
– men mindre bra för lagrens livslängd

LKABs gruva i Malmberget är en av de mo-
dernaste anläggningarna i världen. Företaget 
utvinner järnmalm från gruvor ned till 900 
meters djup. Arbetet i gruvan pågår dygnet 
runt, men otillförlitlighet hos lagren i drevet, 
som sitter i kvarnarna där järnmalmen kros-
sas, har medfört stora kostnader för företaget.

Dreven var tidigare försedda med öppna lager. 
Grus, damm och andra föroreningar utgjorde 
därför ett konstant hot mot lagren och för att 
hålla lagren igång pumpades kontinuerligt stora 
mängder fett in i dem. 

Stort behov av eftersmörjning
LKAB har totalt 100 lagerpositioner i dreven 
och använde tidigare 100 kg fett per år och 
lager. De stora fettmängderna ledde till höga 
kostnader både i samband med köp av fett och 
inte minst för avfallshanteringen i enlighet med 
miljökraven. Utöver de stora omkostnaderna 
utgjorde de stora fettmängderna även en risk 
med avseende på arbetsmiljön, eftersom fettet 
som droppade från lagren ofta ledde till att 
golvet blev halt. Detta problem löstes genom 
att dreven tvättades med högtryckstvätt, vilket 
innebar att vatten och damm ”pressades” in i 
lagerhuset. Tvättningen orsakade ännu en fara 
eftersom vatten kunde tränga in i närliggande 
elektriska motorer. 

SKF-lösning som avlägsnar 
behovet av eftersmörjning
Vid ett test av SKFs tätade sfäriska rullager 
märkte LKAB att behovet av eftersmörj-
ning med fett försvann helt och de behövde 
inte längre ha ett dyrt centralsmörjsystem. 
Leveranstiden för ett öppet lager, som konstant 
ska eftersmörjas med fett, är densamma som 
för SKFs tätade sfäriska rullager. SKFs lösning 
var till att börja med dyrare, men nollresultat 
nåddes under loppet av ett år och under en 

femårsperiod nådde LKAB stora kostnadsbe-
sparingar.

Ytterligare besparingar gjordes tack vare redu-
cerat driftstopp i samband med byte av lager. 
LKABs beräkningar hittills visar att när man 
inte längre behöver eftersmörja lagren med 
fett och tvätta dem, kan SKFs tätade sfäriska 
rullager hålla i 10 år, dvs. dubbelt så länge som 
den tidigare livslängden på 5 år. Tidigare tog 

det ca 24 timmar per månad att byta ett lager 
och kostnaden uppgick till 5 500 euro per lager.  
Istället för att byta lager med fem års mellan-
rum och rengöra fettspill kan LKABs personal 
nu fokusera på kritiskt underhåll av växellådor. 

Detta är bara ett  exempel där SKFs tätade 
sfäriska rullager kan användas. Kryssa för på 
svarskortet om du vill ha mer information.

SKFs tätade sfäriska rullager   
– eliminerar behovet av eftersmörjning  



Sedan förvärvet av Economos 2006 erbjuder 
SKF skräddarsydda tätningar i världsklass. Som 
den ledande globala aktören för maskinbearbe-
tade och kundanpassade tätningar erbjuder vi 
våra kunder:
 
•   tätningslösningar för roterande och statiska 

applikationer samt hydraulik och pneumatik 
•   snabb tillverkning av skräddarsydda tätningar 

med diameter upp till 4 000 mm
•   en unik tillverkningsprocess som möjliggör 

allt från enstyckstillverkning till serietillverk-
ning i stora kvantiteter

•   tillverkning av packningar i olika material 
genom vattenskärning

•   ett brett sortiment av tätningsmaterial, så 
som polyuretaner, elastomerer av standard-
typ och högpresterande typer och termo-
plastiska elastomerer finns tillgängligt för 
att bearbetas till en standardtätning eller en 
skräddarsydd tätningslösning

•   applikationsupport och leverans inom 24h

Vi utvecklar ständigt kundanpassade tätnings-
lösningar, vilket är grunden för vår framgång. 
SKFs målsättningar är att uppfylla de högsta 
och mest sofistikerade krav inom alla bran-
scher. Forskning och utveckling av effektivare, 
högpresterande tätningsmaterial samt vår 
test- och kvalitetsprocess bidrar till hög tillför-
litlighet hos våra produkter. Med vårt omfat-
tande utbud av tätningsvarianter och våra 
flexibla produktionsprocesser har vi möjlighet 
att erbjuda optimala lösningar som uppfyller 
kundernas varierande applikationskrav.

Funktionen och livslängden hos t ex en lager-
lösning är direkt kopplad till tätningssystemets 
förmåga att uppfylla följande fyra krav:

•   hålla kvar smörjmedlet
•   separera två olika medier
•   inget läckage vid tryck
•   stänga ute föroreningar

Tätningslösningen förväntas klara ständigt 
ökande krav på högre tryck, temperaturer och 
hastigheter. Samtidigt ökar användningen av 
biologiskt nedbrytbara smörjmedel, vilket i sin 
tur gör valet av kompatibelt tätningsmaterial 
allt viktigare. 

SKFs materiallaboratorier utvecklar nya mate-
rial för att möta dessa krav. Redan nu erbjuder 
vi t ex de högpresterande polyuretanmaterialen 
H-ECOPUR, S-ECOPUR och X-ECOPUR, opti-
merade för att klara specifika driftsbetingelser.

Nära samarbete med kollegor inom SKFs andra 
huvudkompetensområden ; lager, smörjsystem, 
mekatronik och service, ger unika möjligheter 
att utveckla integrerade systemlösningar som 
kan öka produktiviteten och minska underhållet 
ute i industrin.

Kryssa för på svarskortet om du vill ha mer 
information om SKFs tätningsprogram eller gå 
in på www.skf.com/machinedseals.

Om du inte kan ändra driftsförhållandena så 
finns det lösningar till att skapa bättre förhållan-
den för maskinerna och på så sätt undvika lager-
relaterade skador och dyra oplanerade stopp.

SKF har ett stort utbud av lager med speci-
alkonstruktioner, specialmaterial och special-
komponenter. Därför kan vi hjälpa till med att 
hitta rätt lager för dina driftsförhållanden och 
på så sätt öka tiden mellan fel på t.ex. pumpar, 
motorer, fläktar och annan kritisk utrustning. 

Lagerskador p g a passage 
av elektrisk ström?
I vissa applikationer är det omöjligt att förhin-
dra passage av ström genom rullningslager. 
Strömmarna kan skada lagerkomponenterna 
och det är först och främst i kontaktytorna 
mellan kula/rulle och löpbanorna som skadorna 
uppstår.

Detta kan bland annat förstöra smörjmedlet 
och förorsaka oplanerade produktionsstopp. 
Ett försök att minska problemen genom att 
isolera lagerhuset eller axeln kan bli en dyr och 
tidskrävande historia som ändå inte alltid ger 
det önskade resultatet.
  
Här kan vi presentera två goda metoder för att 
lösa problemet med strömgenomgång i lager, 
nämligen hybridlager och/eller INSOCOAT-lager.

SKF hybridlager
SKF hybridlager kombinerar stålringar med 
rullar eller kulor i kiselnitrid. Ett specialtillver-
kat keramiskt material, som är mycket hårt och 
elektriskt isolerande.

Hybridlagren klarar höga hastigheter och det 
hårda keramiska materialet gör att det är 
mycket motståndskraftigt mot föroreningar och 
att det kan fungera bra trots dålig smörjning. 
Resultatet är en markant längre lagerlivslängd 
– även under tuffa driftsförhållanden samt en 
betydande förkortning av oplanerade produk-
tionsstopp.

SKF hybridlager har samma inbyggnadsmått 
som stållager. Därför är det en god idé att byta 
till hybridlager om du har problem med pas-
sage av ström i dina lager.

Fördelar
•  Förebygger problem med lagerskador pga 

strömgenomgång
•  En snabb och monteringsvänlig ersättning för 

standardlager och med längre livslängd
•  Längre livslängd för smörjmedel
•  Mycket motståndskraftigt gentemot skador 

orsakade av smuts 
•  Höghastighetsegenskaper och tyst drift

SKFs INSOCOAT-lager
– elektriskt isolerande lager
INSOCOAT skyddar även mot skador som 
orsakas av ström genom lagret. Lagret har en 
elektriskt isolerande beläggning på ytter- eller 
innerringen. Ytterringsbeläggningen kan fås 
på lager vars ytterring är 80 mm eller större 
och innerringsbeläggningen på lager med in-
nerdiameter från och med 70 mm. Vid mindre 
storlekar rekommenderas hybridlager.

Beläggningen består av aluminiumoxid med en 
nominell tjocklek på 100 µm. Den påförs med 
hjälp av en unik metod som bygger på plas-
masprutteknik. Huvudmått och toleranser är i 
övrigt desamma som för standardlager.

INSOCOAT-lager används bland annat av 
tillverkare av elmotorer, generatorer och 
traktionsmotorer. De används dock också i 
andra järnvägsapplikationer t.ex. hjullager och 
axelboxar.

Fördelar:
•  INSOCOAT-lager har två inbyggda egenskaper 

- lagerfunktion 
- elektrisk isolering

•  Kan reducera antalet lagerhaverier, vilket 
betyder att maskinens produktiva tid ökas

•  Reducerade underhållskostnader

•  Den mest ekonomiska lösningen i förhållande 
till andra lösningar med elektrisk isolering

•  Lagret monteras på samma sätt som alla 
andra standardlager och passar för alla typer 
av lagerhus

Aktuella applikationer, där INSOCOAT och/eller 
hybridlager kan användas kan vara:

•  Fläktar
•  AC/DC-motorer
•  Generatorer
•  Turbiner
•  Kompressorer
•  Pumpar
•  Höghastighetsapplikationer (SKF hybridlager)

Kryssa för på svarskortet om du vill ha fler 
tekniska upplysningar eller mer information.  

När strömskador är ett problem

Kundanpassade 
tätningar från SKF

På skf.com finns det mycket teknisk information 
att inhämta och många olika typer av hjälpverk-
tyg, som kan vara till  stöd när ni har en specifik 
fråga eller söker efter en viss typ av information 
om SKFs produkter och tjänster. I denna artikel 
har vi valt att framhäva ett specifikt verktyg som 
berör montering och demontering av lager och 
lagerhus. Tjänsten är tillgänglig på tretton olika 
språk, exempelvis svenska och finska. 

Få svar på dina frågor 
Hur kan man veta att lagret blir korrekt mon-
terat eller demonterat? Vilka verktyg behövs? 
Hur använder man sig av oljetrycksmetoden? 
Hur kan man säkerställa att montaget görs på 
rätt sätt varje gång? 

Dessa frågor och många fler kan du få svar 
på om du väljer att gå in på www.skf.com/
mount. Denna sida förser dig med detaljerad 
information om montering och demontering av 
lager och lagerhus, som är viktig att följa för 
att säkerställa att montering och demontering 
av våra produkter genomförs på ett säkert och 
korrekt sätt. 

Enkelt att använda
Genom att mata in beteckningen på ditt lager-
hus eller ditt lager på denna sida så kan du få 
klara monterings- och demonteringsinstruktio-
ner som bland annat omfattar: 

•  förberedelsearbete och viktiga saker att 
tänka på vid montering och demontering 

•  vilka verktyg som ska användas vid monte-
ring och demontering

•  uppdrivningslängder och liknande detaljerad 
teknisk information

Det finns också möjlighet att skriva ut dessa 
monterings- och demonteringsinstruktioner 
från sidan, vilket kan vara praktiskt och nöd-
vändigt i många situationer. Avslutningsvis vill 
vi poängtera att det är viktigt att våra kun-
der följer dessa instruktioner för att undvika 
personskador och produktskador vid montering 
eller demontering.

Interaktiva hjälpverktyg på skf.com
– Montering och demontering av lager och lagerhus
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Vinnarna i tävlingen

Inom industrin är det välkänt att tillståndsö-
vervakning är ytterst viktigt för att kunna 
implementera en framgångsrik underhållsstra-
tegi. Med de rätta verktygen för tillståndsöver-
vakning kan produktionsutrustning övervakas 
på ett snabbt och pålitligt sätt, vilket gör att 
underhållet kan optimeras samt produktivite-
ten ökas. 

Som pionjär inom tillståndsövervakning har 
SKF visat vägen med funktioner som gjort det 
enklare att samla in, analysera, använda och 
dela data för produktionsutrustning.

När användarna rör sig bort från traditionellt 
förebyggande underhåll till tillståndsbaserat 
underhåll bidrar SKFs lösningar för tillståndsö-
vervakning till att minimera risken för oplane-
rade stopp. Detta leder till sänkta driftskostna-
der och optimerat underhållsarbete.

Oavsett om du just har kommit igång med att 
använda ditt program för tillståndsövervakning, 
eller om du vill lyfta det till en ny nivå, så har 
SKF den teknik och de produkter, tjänster och 
utbildningar som krävs för att du ska lyckas. 

Nedan återfinns en kort beskrivning av SKFs 
samlade erbjudande inom tillståndsövervak-
ning. 

Handhållen övervakning
SKFs enklaste verktyg inom tillståndsöver-
vakning erbjuder våra kunder möjligheten att 
enkelt och snabbt börja använda maskindata 
för att förbättra utrustningens generella ef-
fektivitet. 

Med minimal investering och utbildning kan du 
använda dessa handhållna verktyg för att göra 
stickprover på kritiska maskiner och därmed 
konstatera trender och variationer som gör att 
du kan identifiera problem i ett tidigt skede. 
Det finns ett antal olika baspaket som kombi-
nerar olika användbara verktyg för handhållen 
övervakning.

Bärbara datainsamlare och analysutrust-
ning
SKF har ett sortiment av bärbara verktyg för 
mätning och utvärdering av maskintillståndet. 
Produkterna i serien SKF Microlog Analyzer 
sätter standarden för funktion och användar-
vänlighet. Alla dessa verktyg stöds av SKFs 
programvara för tillståndsövervakning. 

Felsökningssystem och sensorer
SKF erbjuder ett antal olika system och sen-
sorer för felsökning som gör att användarna 
kan övervaka maskiner – på plats eller på 
distans – för att identifiera problem på ett tidigt 

stadium innan haverier sker. SKF levererar ett 
fullständigt sortiment av robusta industriella 
vibrationssensorer och transmittrar samt Eddy 
Probe system.

Kablage och kopplingsboxar
SKFs produktsortiment för tillståndsövervak-
ning omfattar även ett brett urval av kablage och 
kopplingsboxar. SKF har de komponenter som 
krävs för enkel installation och integration av 
praktiskt taget alla system, och skräddarsyr lös-
ningar som passar för specifika driftsförhållanden.

Fjärrövervakning
SKFs lösningar inom fjärrövervakning gör det 
möjligt för alla verksamheter med tillgång till 
internet att införa förebyggande underhåll i 
världsklass såväl för periodisk som kontinuerlig 
övervakning av kritisk utrustning. Denna tjänst 
är perfekt för anläggningar utan egen kompe-
tens av vibrationsövervakning samt även för 
anläggningar med egna vibrationstekniker.

SKF möjliggör fjärrövervakning från en central 
enhet för tillverkare som vill leverera mervärde 
i form av övervakningstjänster till slutanvän-
dare. Med denna lösning erbjuder SKF expertis, 
rätt verktyg och utbildning som krävs för att 
upprätta ett komplett övervakningssystem var 
som helst i världen.

Utbildning
Via SKF Underhållsskola i Sverige som är en 
del av SKF Reliability Maintenance Institute 
(RMI) och RMI On-Line erbjuder SKF ett brett 
urval av kurser. Utbildningarna täcker allt från 
praktiska nybörjarkurser, som är avsedda att 
göra underhållspersonalen förtrogen med 
grundläggande metoder för tillståndsövervak-
ning, till avancerade kurser som fokuserar på 
anläggningsoptimering.

Kryssa för på svarskortet och få mer informa-
tion om SKFs verktyg och teknik för tillståndsö-
vervakning, samt utbildning i ämnet. 

SKFs produkter, tjänster och lösningar 
inom tillståndsövervakning

Utöver 100 år av specialistkompetens inom 
roterande maskiner, har SKF decennier av 
praktisk erfarenhet från fältet med underhåll 
av industriella fläktar. 

Med specialistkompetens som spänner över la-
ger, lagerhus, tätningar, smörjning, underhålls-
tjänster och tillståndsövervakning, är SKF unikt 
kvalificerade för att hantera praktiskt taget alla 
områden som påverkar fläktarnas prestanda 
och tillgänglighet.

Möjlighet till ökad driftsäkerhet
Idag arbetar många industri-, process- och 
rökgasfläktar vid övre gränsen för acceptabelt 
temperaturområde. Höga fläktvarvtal i kom-
bination med konventionella lagersystem och 
smörjsystem innebär höga lagertemperaturer. 
Detta leder till ökade underhållskostnader, fler 
fläkthaverier och mer stilleståndstid.

Det behöver inte vara på det viset – SKFs 
uppgraderingstjänster tar itu med varje aspekt 
av värmefrågan vilket leder till att du kan för-
bättra din fläkts prestanda. Efter en utvärde-
ring som fastställer orsaken till fläkthaverier el-
ler underhållsproblem kan SKF rekommendera 
rätt uppgraderingar av fläktarna. Normalt är 
det en kombination av beprövade lösningar från 
SKF, till exempel:

Självinställande lagersystem
SKFs självinställande lagersystem består av 
ett CARB toroidrullager och ett sfäriskt rull-
lager. Denna lösning eliminerar interna laster 
i lagersystemet och sänker därmed friktion, 
temperatur och vibration, vilket sänker under-
hållskostnaden och ökar livslängden.

Stålagerhus och tätningar
SKFs lagerhus och tätningar maximerar bruk-

barhetstiden genom att kombinera styvhet
med mycket noggrant maskinbearbetade ytor, 
samt förmåga att leda bort värme från lagret.

Smörjningslösningar
SKFs centralsmörjsystem och oljecirkulations-
system sänker lagrens drifttemperatur, för-
bättrar brukbarhetstiden och driftsäkerheten.

Underhålls- och driftsäkerhetstjänster
SKF kan införa och fortlöpande leda driftsä-
kerhetsprogram, från enkel tillståndskontroll 
till förutsägande underhåll och operatörsledd 
driftsäkerhet. Eller utrusta och utbilda din 
underhållspersonal att själva göra det.

Kryssa för på svarskortet om du vill ha mer 
information om SKFs uppgraderingstjänster  
för fläktar eller gå in på www.skf.se/energi  
och läs mer.

SKF:s uppgraderingstjänster   
– gör att fläktar får lägre temperaturer
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