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SKF till er tjänst
SKFs historia började i Göteborg 1907 då under-
hållsingenjören och SKFs grundare Sven Wingqvist 
uppfann en lösning (det sfäriska kullagret) på ett 
problem som orsakade både säkerhetsrisker och 
driftstörningar.

Idag över hundra år senare är SKF ett multinatio-
nellt företag med samma passion för att tillsammans 
med våra kunder lösa problem och förverkliga våra 
kunders fulla potential.

SKF erbjuder: 

• Över 100 års erfarenhet av roterande 
 utrustning och lagerinbyggnad 
SKFs specilister förstår dina processer och maskiner, 
och de kan därför hjälpa er att uppfyller era behov.

• Globalt nätverk med lokala sälj- och service-
organisationer  
Med verksamhet i mer än 130 länder kan vår 
 globala infrastruktur och vårt återförsäljarnätverk 
stötta er verksamhet. För att ge våra kunder 

direktåtkomst till SKFs globala kunskap, utbud av 
service och kundanpassade lösningar, har SKF 
skapat ett koncept: SKF Solution Factory. Under 
ett tak erbjuder vi ett brett urval av tjänster som 
baserats på vår kärnkompetens och bransch-
specifika kunskap. I Sverige har vi i dag två SKF 
Solution Factories, en i Göteborg och en i Kiruna. 
Utöver detta har vi servicepersonal på olika platser 
i landet.

• Ett omfattande serviceerbjudande 
För att våra kunder ska uppnå ett effektivt under-
håll och problemfri drift har SKF ett omfattande 
serviceutbud inom underhåll och driftssäkerhet. 
SKF har också ett brett sortiment av produkter, 
lösningar och tjänster inom tillståndskontroll. Vi 
använder oss av beprövade tekniker och processer 
som gör det möjligt att bestämma utrustningens 
tillstånd och förutsäga underhållsbehovet. Vi 
erbjuder allt ifrån webbaserade lösningar för till-
ståndsövervakning, till handhållna instrument.

• SKF stöttar i hela livscykeln 
SKF har global erfarenhet ifrån de flesta industri-
segment och maskintyper där man har en rote-
rande axel. Vi arbetar med våra kunder i olika 
delar av en produkts eller maskins hela livscykel 
med alltifrån att stötta inom design till att tilllhanda-
hålla tjänster och rådgivning för effektiv drift. 
 Möjligheten att föra över lösningar och erfaren-
heter mellan regioner, maskintyper och olika faser 
i livscykeln gör att SKF har unika möjligheter att 
hjälpa sina kunder oberoende var i livscykeln de 
befinner sig.

SKF livscykel
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SKF Service & Solutions
En produktion där anläggningar och  utrustning 
utnyttjas effektivt är en förutsättning för en bibehållen 
konkurrenskraft i dagens tuffa och globala affärs-
klimat. I nästan alla företag och branscher finns en 
potential till förbättringar och effektiviseringar, inte 
minst inom driftsäkerhet och underhåll. Ett av SKFs 
viktigaste arbetssätt för att arbeta med effektivitets-
förbättringar är Detect – Solve – (Re)build. Dessa tre 
kunskapsområden är också basen i vår process som 
vi arbetar efter för att generera förbättringar, samt för 
att säkerställa så att inte samma fel återkommer igen.

Detect

I Detect-fasen (detektera/identifiera) handlar det om 
att implementera tekniker och metoder för att upp-
täcka fel och brister så att det kan åtgärdas utan att 
det får stora konsekvenser för verksamheten, se  
avsnittet tillståndskontroll .

SKFs tillståndsövervakning gör det enkelt för dig 
att samla in, analysera och tolka maskindata, samt 
dela den med andra. Genom att analysera kritiska 
maskinparametrar kan vi bedömma maskinens 
 kondition och på så sätt fatta rätt underhållsbeslut 
och undvika att haverier uppstår.

Vi kan även hjälpa er verksamhet att förändra 
arbetssätt från tidsbaserat till tillståndsbaserat 
underhåll för att spara kostnader, maximera maskin-
tillgänglighet och klara krav på dina personal resurser.

Exempel på tjänster som ingår i Detect: Periodisk 
tillståndskontroll med åtgärdsförslag, fjärr övervakning 
med onlinesystem, elmotordiagnos.

Ett av SKFs viktigaste arbetssätt för att arbeta med effektivitets
förbättringar är ”Detect” – ”Solve” – ”(Re)build”. Dessa tre kun
skaps områden är också basen i vår process som vi arbetar efter 
för att generera förbättringar, samt för att säkerställa så att inte 
samma fel återkommer igen. 
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Solve 

I Solve-fasen (lösa) identifierar vi grundorsaker till 
 upplevda problem och tar fram lösningar som syftar 
till att problemen inte återkommer. I denna fas 
 samarbetar våra specialister inom olika kompetens-
områden för att säkerställa att rätt slutsatser dras 
och att en optimal lösning tas fram.

För att designa en lösning som verkligen gör 
skillnad krävs stort tekniskt kunnande. För oss är 
tekniskt kunnande en konst. Vi använder vår kunskap, 
kompetens och erfarenhet för att hjälpa våra kunder 
att förbättra effektiviteten i sina maskiner genom att 
identifiera och eliminera problem. Tack vare djupgå-
ende kunskaper om lager, tätningar, smörjning och 
tjänster, kan vi på SKF erbjuda lösningar som mins-
kar underhållskostnader, ökar produktivitet och 
energieffektivitet, samt optimerar designen.

Exempel på tjänster som ingår i Solve: fel-
orsaksanalys, lageranalys, dynamisk mätning och 
simulering.

(Re)build

I Rebuild-fasen implementerar vi föreslagna åtgärder 
och utför renoveringar. SKF tillhandahåller ett brett 
utbud av tjänster för detta, som syftar till att hjälpa 
våra kunder i underhållsarbetet och att säkra en 
problemfri drift.

Våra specialister har hög kompetens vilket säker-
ställer hög kvalitet och ett korrekt utfört arbete.

Större arbeten handleds ofta av erfarna projekt- 
och montageledare

Exempel på tjänster som ingår i Rebuild: maskin-
förbättring, service av maskinspindlar och rekondi-
tionering av lager.



SKFs servicetjänster
Mekanisk service
SKFs historia började med en ny typ av lager, 
det sfäriska kullagret. Redan tidigt hjälpte vi 
våra kunder att på plats byta lager och lösa 
problem i roterande utrustning. Våra produkter 
och tjänster utvecklas kontinuerligt och vi 
använder modern och avancerad utrustning  
för att erhålla bästa resultat.

Att säkerställa en korrekt montering och ett 
riktigt utfört arbete är något som snabbt lönar sig.

Maskinombyggnad och 
renovering
SKF har lång erfarenhet av problemlösning och 
design av roterande maskiner. Inom området 
maskinombyggnad och renovering skiljer vi på 
tre olika typer av uppdrag/tjänster:

• Maskinrenovering där man renoverar och 
återställer maskinen med huvudsyfte att 
 förlänga brukbarhetstiden.

• Maskinförbättring som främst syftar till att 
öka tillförlitligheten och åtgärda återkom-
mande problem i en maskin eller process. 

3.

4.

Tillståndskontroll  
och vibrationsanalys
SKF är ledande inom produkter, lösningar och 
tjänster för tillståndskontroll. Vi använder oss av 
beprövade tekniker och pro cesser som gör det 
möjligt att bestämma utrustningens tillstånd 
och förutsäga underhållsbehovet. 

SKF ligger långt fram i utvecklingen av nya 
lösningar, därför kan du alltid vara säker på att 
ha tillgång till de senaste och effektivaste lös-
ningarna när du arbetar tillsammans med SKF.

Teknisk konsultation  
– Lagerinbyggnad
SKFs ingenjörer kan stödja dig från idé till färdig 
produkt. Vi kan hjälpa till med utvärdering av 
maskinutrustning, teknisk  rådgivning, eller hitta 
orsaken till problem i roterande maskiner.  

SKF har erfarenhet från i princip alla indu-
strier där man finner roterande utrustning och 
är därmed en stark samarbetspartner för såväl 
slutanvändare som ursprungstillverkare.

1.

2.
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• Maskinmodifiering som syftar till att ändra 
maskinens funktion. Ökad och/eller snabbare 
produktion kan t ex vara skäl till att förändra 
befintliga maskiner.

Utveckling av drift
säkerhet och underhåll
SKFs underhållskonsulter arbetar enligt 
be prövade processer för goda resultat. Med 
SKFs AEO process (Asset Efficiency Optimization) 
tar vi hänsyn till de mest kritiska aspekterna 
för en driftsäker produktion och ett kostnads-
effektivt underhåll. 

Genom att följa denna modell kan under-
hållet och driftsäkerheten förbättras, med för-
delar som ökad tillgänglighet och produktivitet, 
samtidigt som underhållskostnaderna sänks.

5.

Utbildning
Personalen är en av företagets viktigaste 
resurser. En hög kompetens är avgörade för 
företagets resultat och överlevnad. Proffessio-
nellt utbildad personal är mer effektiv mer 
produktiv och mer säkerhetsorienterad i sitt 
arbete. Med SKFs utbildningar kan du säkra 
utbildningsbehoven hos din personal på alla 
nivåer, från verkstadsgolv till ledningsnivå.

Underhållsprodukter
För att din utrustning skall uppnå maximal 
servicelivslängd är det viktigt att säkerställa 
rätt hantering vid drift och underhåll. SKF har 
ett brett utbud av olika underhållsprodukter 
som stödjer detta arbete. 

6.

7.

SKFs servicetjänster



8



Tillståndskontroll  
och vibrationsanalys
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1

SKF är ledande inom produkter, lösningar och tjänster för tillståndskontroll.  
Vi använder oss av beprövade tekniker och pro cesser som gör det möjligt att 
bestämma utrustningens tillstånd och förutsäga underhållsbehovet. 

SKF ligger långt fram i utvecklingen av nya lösningar, därför kan du alltid vara 
säker på att ha tillgång till de senaste och effektivaste lösningarna när du  
arbetar tillsammans med SKF.



Periodisk tillståndskontroll med 
åtgärdsförslag
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Beskrivning
Ett effektivt förebyggande underhåll är grunden till 
en problemfri och kostnadseffektiv drift. Kombineras 
detta med ett proaktivt angreppssätt där grund-
orsaker identifieras och felen åtgärdas så att de inte 
återkommer, så har man kommit en bra bit på 
vägen. Att implementera detta arbetssätt i egen regi 
med gott resultat kräver dock specialkompetens, 
investeringar och disciplin. 

I tjänsten periodisk tillståndskontroll med 
åtgärdsförslag utförs mät- och inspektionsronder på 
kritisk utrustning. Resultaten analyseras och åter-
rapporteras efter varje rond, där också eventuella 
förbättringsförslag eller förslag till vidare undersök-
ningar ingår. 

Tjänsten har nära koppling till tjänsterna Fel-
orsaksanalys och Maskinförbättring.

Mål
Utgöra grunden i ett tillståndsbaserat underhåll:

• Detektera fel på kritisk utrustning så att kostsamma 
haverier och oplanerade stopp kan undvikas.

• Detektera avvikelser såsom obalans, uppriktnings-
fel, glapp och annat som har negativ inverkan på 
driftsäkerhet, miljö och produktkvalitet

• Vara en viktig del i ett proaktivt arbetssätt där 
återkommande fel elimineras effektivt. 

• Ökad tillgänglighet i maskinparken, minskade 
reservdels- och energikostnader, minskad miljö-
påverkan och förbättrad personsäkerhet.

Innehåll och genomförande
• Utförande av kritikalitetsanalys (om det inte redan 

finns) som sedan ligger till grund för optimerade 
ronder

• Upprättande av databas för aktuell maskin-
utrustning

• Mät/inspektionsronder utförs
• Resultat från ronder analyseras
• Återrapportering av ronder med eventuella 

åtgärdsförslag           

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys



Installation och driftsättning av 
 onlinesystem för tillståndskotroll
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Beskrivning
För kritisk utrustning är det viktigt att kunna 
 upptäcka potentiella fel i ett tidigt skede och då är 
tillståndskontroll ofta en framgångsrik strategi. 

Viss utrustning lämpar sig väl för periodisk 
 tillståndskontroll men i fall där haveriförloppet är 
snabbt eller där det kan vara svårt att mäta manuellt 
så kan övervakning med ett stationärt onlinesystem 
vara den bästa lösningen.  

I tjänsten installation och driftsättning av online-
system driver SKF i projektform hela arbetet från 
identifiering av kundbehov och specifikation av syste-
met till slutkontroll och överlämnande till kund. SKF 
har en lång erfarenhet av tillståndsövervakning och 
vet vad som krävs för att skapa ett pålitligt system 
och robust installation.

Lösningen består vanligtvis av ett ”nyckelfärdigt” 
system av sensorer, kablage, övervakningsenheter, 
mjukvara och installation. I rätt miljö och på rätt 
maskin är detta en lösning som snabbt lönar sig. 

Mål
Ett effektivt, robust och användarvänligt system för 
kontinuerlig tillståndsövervakning, installerat och 
driftsatt  

Innehåll och genomförande
• Systemspecifikation och design
• Projektförberedelser och planering
• Beställning av utrustning och komponenter
• Kundspecifika förberedelser och upphandling av 

eventuella underleverantörstjänster
• Skapande av databas från anläggningsregister
• Installation av sensorer, kablage och analysenheter
• Installation och konfigurering av mjukvara
• Driftsättning av system inklusive systemkontroll
• Överlämnande till kund
• Framtida support enligt gällande avtal (se våra 

produktstödsavtal)

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys



Fjärrövervakning
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Beskrivning
För kritisk maskinutrustning är det viktigt att kunna 
upptäcka eventuella defekter så tidigt att man kan 
undvika funktionsbortfall, haverier och onödig stille
ståndstid. 

Viss utrustning lämpar sig väl för periodisk till-
ståndskontroll men i vissa fall där haveriförloppet är 
snabbt eller där det kan vara svårt att mäta manu-
ellt, så kan fjärrövervakning med ett stationärt online-
system vara den bästa lösningen. Fjärrövervakning 
kan också vara ett kostnadseffektivt alternativ till 
manuell mätning. 

Med SKFs tjänst ”Fjärrövervakning” installeras ett 
onlinesystem på den aktuella utrustningen. Signa-
lerna (vibrationer, temperaturer, etc) från övervak-
ningen går via mobilnätet eller via kundens lokala 
nätverk till SKF, där data samlas in och ana lyseras. 
Visar datan på ett begynnande fel så analyseras 
detta mer i detalj och kunden meddelas. Med perio-
diska intervall görs en genomgång av samtliga mät-
punkter och en rapport skickas till kund med aktuell 
maskinstatus.

Mål
• Detektera fel i god tid så att kostsamma haverier 

och oplanerade stopp kan undvikas.
• Ökad tillgänglighet på övervakad utrustning, 

minskade reservdelskostnad, minskad miljöpå-
verkan och förbättrad personsäkerhet.

Innehåll och genomförande
• SKF går tillsammans med kunden igenom aktuell 

maskinutrustnings driftförhållande, funktionskrav 
och eventuell problembild.

• SKF utför installation av övervakningssystem  
och konfigurering av databas, mätpunkter och 
övervakningsparametrar.

• Uppstart med ”inkörsperiod” där larmnivåer och 
övriga parametrar ställs in.

• SKF utför kontinuerlig övervakning.
• Eventuella larm analyseras och meddelas till kund.
• Periodvis genomgång av samtliga mätpunkter 

inklusive skriftlig rapport.

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys



Fjärrövervakning med  
temporärt onlinesystem
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Beskrivning
Fjärrövervakning med temporärt onlinesystem kan 
vara ett bra alternativ i flera olika situationer som  
t.ex. när man:

• Har en maskin med problem som kan vara svåra 
att diagnostisera med enstaka mätningar.

• Har en kritisk maskin där funktionen är viktig att 
övervaka och säkerställa. Det kan t.ex. vara att 
man har identifierat ett begynnande fel som man 
behöver följa utvecklingen på.

I denna tjänst installeras ett temporärt flerkanals 
onlinesystem på den aktuella utrustningen. SKF har 
portabla enheter för detta ändamål. Signalerna 
(vibrationer, temperaturer, etc) från övervakningen går 
via mobilnätet eller via kundens lokala nätverk till 
SKF, där data samlas in, övervakas och analyseras.

Vid behov kontaktas kund för åtgärder.

Mål
Beroende på uppdrag, men vanligtvis att undvika 
kostsamma haverier eller att diagnostisera upplevda 
problem.

Innehåll och genomförande
• SKF går tillsammans med kunden igenom drift-

förhållande, funktionskrav och eventuell problem-
bild för maskinen.

• SKF utför installation av temporärt övervaknings-
system och konfigurering av databas, mätpunkter 
och övervakningsparametrar.

• Uppstart med eventuell ”inkörningsperiod” där 
larmnivåer och övriga parametrar ställs in.

• SKF utför kontinuerlig övervakning och bevakar 
trender och analysdata. Vid avvikelser som indike-
rar driftstörningar eller andra problem kontaktas 
kund.

• Genomgång av samtliga mätpunkter inklusive 
skriftlig rapport, enligt överenskommelse med 
kund.

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys
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Elmotordiagnos
Beskrivning
Elmotorer ingår ofta i kritiska maskiner och står 
dessutom för en stor del av den totala energi-
åtgången i många industriella processer. Att säker-
ställa driftsäkerheten och effektiviteten är därför  
av stor vikt, men är något som vanligen kräver 
 specialverktyg och specialistkompetens.

SKF tillhandahåller två typer av elmotordiagnoser 
genom elektriska tester:

• Statisk diagnos: Elmotorns isolationssystem utvär-
deras. Detta görs när motorn är bortkopplad från 
elnätet.

• Dynamisk diagnos: Elmotorn, elmotorns ström-
matning och variationer i det drivna systemet kan 
analy seras under drift.

Mål
• Identifiera begynnande defekter för att kunna 

 planera underhåll och undvika driftsstörningar.
• Optimera energiförbrukning genom att justera 

drifter och matning, så att högsta möjliga effekti-
vitet uppnås.

Innehåll och genomförande
Statiska mätningar
• Tillståndsbaserat underhåll: Trendmätning och 

felsökning.
• Kvalitetskontroll: Vid omlindning eller tillverkning 

av elmotorer.

Dynamiska mätningar
• Tillståndsbaserat underhåll: Trendmätning och 

felsökning.
• Driftsoptimering: Optimering av frekvensom-

formare, före/efter mätningar vid uppriktning och 
ändrad kraftöverföring.

• Energioptimering: Hitta felinställda, feldimen-
sionerade, ineffektiva motorer och ge förbättrings-
förslag med ekonomiska kalkyler för åter betalnings-
tid och besparingsberäkningar.

• Möjlighet finns att även att använda den dynamiska 
mätutrustningen som ett temporärt onlinesystem 
för att kontinuerligt logga mätvärden. Har man 
exempelvis en ”problemmaskin” kan man samla in 
mätdata under en längre tid för att kartlägga hän-
delseförloppet av ett begynnande fel.

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys
14
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Dynamisk mätning och simulering
Beskrivning
Oönskade vibrationer i maskinutrustningen kan  
ge upphov till olika typer av problem som energi-
förluster, kvalitetsbrister, arbetsmiljöproblem och 
reducerad produktionshastighet. I värsta fall kan 
problemen leda till haverier vilket i sin tur kan orsaka 
olyckor eller oplanerade stop.

För att kunna sätta in rätt åtgärder är det ofta 
nödvändigt att få en förståelse för maskinens vibra-
tionsegenskaper, grundorsakerna till problemen, 
samt vilka effekter en eventuell åtgärd får på maski-
nens vibrationsegenskaper i relation till de laster den 
utsätts för. Hög kompetensnivå och avancerad mät-
utrustning krävs för detta arbete.

I tjänsten dynamisk mätning och simulering ingår 
några olika möjliga angreppssätt, däribland ODS- 
(Operation, Deflection and Shape) och Modal analys. 
Vanligtvis börjar vi med en ODS-analys, som 
beskrivs i nästa kolumn. Under mätningarna 
används multikanalutrustning för simultan datain-
samling i kombination med verktyg för visualisering, 
analys och dokumentation.

Mål
Ge en förståelse för maskinens rörelsemönster och 
orsakerna till upplevda problem. Rekommendera 
åtgärder för att komma till rätta med identifierade 
problem.

Innehåll och genomförande
I ODS mäts maskinens rörelser under rådande 
driftsvillkor. Hur olika punkter på maskinen rör sig 
(amplitud och fas) definierar maskinens rörelse-
mönster. 

Vid en ODS-analys genomförs:

• Initial datainsamling (Spektra och tidsigna)
• Visuell inspektion av maskinen eller strukturen 
• Analys av vibrationsdata
• I vissa fall, samla in transient vibrationsdata
• Utvärdera designen för maskinen eller strukturen
• Utveckla numerisk modell
• Samla in ODS-data
• Animera ODS-data
• Eventuella kompletterande mätningar och analyser
• Slutsatser och rekommendationer från analysen

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys
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Termografi
Beskrivning
Processer och maskiner inom industrin genererar 
värme och i de flesta fall är detta helt naturligt. 
Många typer av fel genererar dock extra värme eller 
avvikelser i normal temperaturfördelning. Med ter-
mografi kan sådana indikationer på att något inte 
står rätt till detekteras på ett effektivt sätt  

Temperaturavvikelser kan genereras genom 
värme som kommer från problem i roterande 
utrustning relaterade till exmpelvis lager, tätningar 
och uppriktningsfel. Andra orsaker kan vara varia-
tioner i processflöden, ventilfel, elektriska överslag 
eller kontaktproblem.

Med värmekameran kan ovanstående typer av 
defekter ofta lokaliseras på ett effektivt sätt och 
 termografi är därför ett mycket bra komplement till 
andra tilltståndskontrollmetoder som t. ex vibra-
tionsmätningar. 

Resultatet från termografin dokumenteras i 
 flerfärgsbilder med temperaturskalor. Mätningarna 
sammanställs normalt i en skriftlig rapport.

Mål
Identifiera avvikeler från normal temperaturfördel-
ning och relaterade felkällor i tid så att oönskade 
konsekvenser såsom energiförluster, slitage eller 
haverier kan undvikas.

Innehåll och genomförande
• Definition av uppdrag och eventuella mätronder
• Inspektion eller rondering med värmekamera 

enligt uppdrag
• Analys av resultat
• Rapport

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys
16
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Smörjmedelsanalys

17

Beskrivning
Haverier på maskinelement såsom lager är ofta 
smörjrelaterade. Genom smörjmedelsanalyser kan 
man ofta upptäcka problemen i tid innan de får stora 
konsekvenser.

I analysen undersöks de viktiga parametrarna: 
vattenhalt, slitage- och additivelement samt smörj-
medlets ”fingeravtryck”.  Ett smörjmedel som visar 
sig vara i dålig kondition kan t.ex. indikera problem 
med smörjmedelsval, vatteninträngning, fettmäng-
der eller eftersmörjningsintervall. Även eventuell 
förekomst av slitagepartiklar undersöks, vilket kan ge 
indikation på om onormalt slitage förekommer.

Med rätt åtgärd kan ofta smörjmedlets och/eller 
maskinens brukbarhetstid förlängas. Rekommenda-
tioner tas fram i samråd mellan smörj- och lager-
specialister.

Mål
• Detektera eventuella smörjmedelsförändringar 

som kan påverkan maskinens livslängd eller pre-
standa negativt.

• Detektera eventuella slitagepartiklar som kan tyda 
på onormalt slitage eller ett kommande haveri.

Innehåll och genomförande
För analysen behövs ett prov av det oanvända 
smörjmedlet (referensprov) och ett prov av det 
använda. Dessa skickas till SKFs smörjlaboratorium 
för analys. Analysen utförs och utvärderas sedan 
enligt nedan tabell. Därefter tas åtgärder fram i 
samarbete mellan labb- och applikationsingenjör.

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys

Analys Metod och beskrivning Standard Analyseras för
Halter av additiv och  
slitagelement

ICP-OES, Induktivt kopplad plasma ASTMD D7303-6 Fett och olja

Vattenhalt Karl-Fisher; coulometrisk titrering ASTM D6304-07 Fett och olja
Oxidation, vattenhalt och kemiska 
strukturförändringar i fettet

FTIR ASTM E2412-10 Fett och olja

Oljans oxidationsgrad Titreringsmetod, syratal, TAN ASTM D664-09 Olja
Viskositet vid 40 °C Denna analys ger information om oljan har 

rätt viskositet enligt dess ISO VG-klass.
ASTM D445-09 Olja
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Molnbaserade tjänster och  
mjukvarulösningar för tillståndskontroll

18

Beskrivning
SKFs mjukvarulösningar för tillståndskontroll ger till-
sammans med vårt övriga sortiment för tillstånds-
kontroll en komplett plattform för övervakning av 
alla företagets maskiner och anläggningar i ett sys-
tem. Mjukvaran kan laddas ner lokalt eller användas 
molnbaserat. Genom våra molnbaserade lösningar 
har ni alltid de senaste versionerna av mjukvaran 
tillgänglig och via internet har ni tillgång till data var 
ni än befinner er. Genom denna lösning kan olika 
anläggningars data sparas på samma ställe och 
data/statistik/nyckeltal jämföras och övervakas för 
samtliga anläggningar. 

Via våra supportavtal ger detta också möjlighet 
att vid behov få stöttning av SKF med analys och fel-
sökning av maskinutrustning samt vilka åtgärder 
som behöver vidtas.

Mål
Utgöra en komplett plattform för lagring och analys 
av tillståndskontrolldata för företagets maskiner och 
anläggningar. Detta utgör basen i ett system som 
stöttar optimering av maskiner och anläggningars 
driftsäkerhet och körbarhet.

Innehåll
SKF @ptitude Monitoring Suite består av tre moduler: 
Analyst, Inspector och Observer. Programmen utgör 
basen i ett integrerat system för tillståndsövervakning 
som möjliggör snabb, effektiv och tillförlitlig lagring, 
hantering och hämtning av stora mängder komplexa 
maskin- och anläggningsdata. Den kraftfulla pro-
gramvaran tar emot data från alla SKFs datainsam-
lingsenheter för att underlättar ett tillförlitligt 
beslutsfattande. 

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys
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Skyddssystem och system för  
kontinuerlig tillståndsövervakning

19

Beskrivning
I maskiner som har snabba haveriförlopp, är svårtill-
gängliga eller där maskinen har en avlägsen place-
ring så är ofta kontinuerlig övervakning med ett 
online-system den bästa lösningen. I vissa applika-
tioner är det också kritiskt att snabbt kunna stänga 
av maskinen med hjälp av ett skyddssystem för att 
undvika konsekvenser av ett haveri. Kontinuerlig 
övervakning kan också i många fall vara ett kost-
nadseffektivt alternativ till manuell mätning.

SKFs kompletta plattform för kontinuerlig över-
vakning och skyddssystem som tidigt detekterar 
eventuella problem i utrustningen lägger grunden för 
en säkrare arbetsmiljö, högre maskintillgänglighet 
och en effektivare produktion.

Mål
Genom en komplett plattform för kontinuerlig till-
ståndsövervakning skapa förutsättningar för högre 
säkerhet, ökad tillgänglighet och effektivare produk-
tion. Detta genom färre oplanerade stopp, undvi-
kande av haverier med stora konsekvenser, högre 
produktionshastighet och jämnare kvalitet.

Innehåll och genomförande
SKF har en komplett plattform för tillståndsövervak-
ning inklusive system för tillståndskontroll och skydds-
system. Besök vår hemsida (SKF.com) för en mer 
komplett bild av detta sortiment. Nedan ges ett urval.

• SKF Multilog Online-system IMx är ett ”nyckel-
färdigt” system av sensorer, kablage, övervaknings-
enheter och mjukvara som täcker ett brett spektrum 
av industrispecifika utrustningar. Systemet är 
robust och utvecklat för att klara tuffa indu striella 
miljöer, samtidigt som det använder den senaste 
tekniken för att kunna detektera fel i god tid och 
optimera maskinens körbarhet.

• SKF IMx-M Online-system för tillståndskontroll  
i kombination med ett effektivt skyddssystem.

• SKF WMx för trådlös övervakning där det t.ex. är 
svårt med kabelvägar.

• Transmittrar som anpassar vibrationssignalerna 
till övervakningssystem och styrsystem. Standard 
analog utgång 0–10 V / 4–20 mA och digital 
 Profibus.

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys
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Serviceavtal för produkter och 
 systemlösningar

20

Beskrivning
De flesta produkter inom SKFs breda sortiment för 
tillståndskontroll kan kompletteras med ett service-
avtal. Detta gäller såväl hårdvara som mjukvara. 
Exempel på produkter som stöds av denna typ av 
avtal är vår handhållna serie av datainsamlare ”SKF 
Microlog Series” samt vår mjukvara för övervakning 
och analys, ”SKF @ptitude Analyst Suite”. Även våra 
onlinesystem kan omfattas.

Med ett serviceavtal säkerställer du en lång livs-
längd och att din utrustning alltid är uppdaterad och 
i god kondition. På så vis kan du räkna med att få  
ut maximalt av din investering under en lång tid.

Mål
Säkerställa att utrustningen är uppdaterad och i  
god kondition på ett kostnadseffektivt och smidigt 
sätt.

Innehåll
Innehåll och genomförande kan variera beroende på 
produkt och avtalstyp. Nedanstående lista ger några 
exempel på vad som vanligtvis ingår i ett serviceavtal.

Mjukvara:
• Fria uppgraderingar av mjukvara
• Fri telefonsupport vardagar kl. 8–17
• Årligt servicebesök där vi tillsammans kontrollerar 

systemstatus och gör eventuella uppdateringar
• Webbaserade utbildningar
• Tillgång till SKFs webbaserade utbildningar

Hårdvara:
• Fri telefonsupport vardagar kl. 8–17
• Fria uppgraderingar av ”firmware”
• Förlängd produktgaranti
• Fri låneenhet vid reparation
• Annual Preventive Maintenance (APM) service
• Tillgång till supportportal
• Fri returfrakt efter reparation och underhåll
• Eventuell kompetensutveckling, enligt avtal

1. Tillståndskontroll och vibrationsanalys
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Handhållna instrument för 
 tillståndskontroll

Beskrivning
Med SKFs breda sortiment av handhållna instrument 
kan ni snabbt komma igång med kostnadseffektiv 
rondbaserad tillståndskontroll på er anläggning. 

Instrumenten är framtagna för att användas i en 
rad olika industrier i tuffa miljöer och av experter 
såväl som av de som just skall börja använda till-
ståndskontroll i underhållsarbetet.

Sortimentet innehåller allt från enklare instru-
ment till kraftfulla datainsamlare och analysatorer. 

De kraftfullare handhållna instrumenten är 
 kompatibla med mjukvaran SKF@Aptitude så att 
data från olika system eller instrument kan samlas 
och analyseras tillsammans.

Handhållna instrument har en relativt låg inves-
teringskostnad och man kan snabbt komma igång 
med mätningarna. En investering i ett tillståndsba-
serat arbetssätt är något som vanligtvis har en kort 
återbetalningstid i form av färre oplanerade stopp 
och ökad tillgänglighet.

Mål
Tillgång till högkvalitativa och användarvänliga pro-
dukter som stödjer kostnadseffektiv datainsamling 
och analys av driftsdata. Reducera oplanerade stopp 
och produktionsbortfall, möjliggöra ökad kvalitet på 
producerade produkter samt en säkrare arbetsmiljö.

Innehåll och genomförande
SKF har ett brett utbud av handhållna instrument för
tillståndskontroll inom följande områden:

Instrument för mätning, inspektion och analys
• Enkla vibrationsinstrument
• Temperaturmätning
• Ultraljudsmätning
• Termografi
• Datainsamlare (för t ex operatörsunderhåll)
• Avancerade datainsamlare/analysatorer (för mer 

avancerad tillståndskontroll och vibrationsanalys)

Besök vår hemsida för en mer komplett bild av detta 
sortiment.

21
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Teknisk konsultation –  
Lagerinbyggnad

23

2

SKFs ingenjörer kan stödja dig från tidig idé fram till färdig produkt. Vi kan 
hjälpa till med utvärdering av maskinutrustning, teknisk  rådgivning, eller hitta 
orsaken till problem i roterande maskiner.  

SKF har erfarenhet från i princip alla industrier där man finner roterande 
utrustning och är därmed en stark samarbetspartner för såväl slutanvändare 
som ursprungstillverkare.
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Konstruktion och simulering –  
Lagerinbyggnad

24

Beskrivning
Att tidigt i designfasen verifiera en konstruktion är 
något som ofta ger mycket bra avkastning senare i 
livscykeln. Detta beror på att man i idé- och design-
fasen har en mycket stor inverkan på efterkom-
mande kostnader i form av empelvis drift- och 
 underhållskostnader. 

SKF är experter på utveckling av lagerarrange-
mang och har erfarenheter från de flesta maskin-
typer och industriella processer. Våra erfarna applika-
tionsingenjörer använder avancerade specialverktyg 
och beräkningsprogram för konstruktion, beräkning 
och simulering av lagerinbyggnader. Därutöver finns 
SKFs breda sortiment av lager, tätningar, meka-
tronik, smörjsystem och service.

Med denna kunskap i kombination med spets-
kompetens inom lagerinbyggnad, så utvecklar vi nya 
innovativa konstruktionslösningar, som hjälper våra 
kunder att stärka sin konkurrenskraft på marknaden.

Mål
En lagerinbyggnad som uppfyller kundens samlade 
behov på prestanda, driftsäkerhet och total livs-
cykelkostnad. 

Innehåll och genomförande
• Kartläggning av nuvarande situation och kundens 

behov.
• Specifikation av uppdragets omfattning och 

avgränsningar.
• Utförande av uppdrag vilket kan omfatta men  

inte begränsas till:
 – Insamling av driftsdata inklusive laster, varvtal 
omgivningstemperaturer etc.

 – Övergripande design av lagerarrangemanget 
inklusive val av lagertyper, lagerhus, lager-
storlek, lagerglapp, tätningar, passningar, 
smörj metod, etc.

 – Val och kontrollberäkningar av smörjmedel, 
smörjförhållanden och livslängdsuppskattningar

 – Uppskattning av driftstemperaturer
 – Simuleringar och designoptimering

• Dokumentation av lösning i rapport och ritnings-
skisser.

• Efter avstämning med kund kan sedan föreslagen 
lösning utarbetas i detalj, eventuellt tillverkas och 
implementeras. Dessa åtgärder offereras separat 
när lösningsomfattningen är känd.

• Hela arbetet sker i tät dialog med kunden.

2. Teknisk konsultation – Lagerinbyggnad
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Felorsaksanalys – lagerinbyggnad

25

Beskrivning
Har man haft ett kostsamt haveri eller har problem 
med återkommande fel är det viktigt att kartlägga 
grundorsakerna till problemen. Detta är ofta kritiskt 
för att kunna åtgärda problemen på ett effektivt sätt. 

Att hitta de verkliga grundorsakerna är dock inte 
alltid lätt och kräver ofta specialistkompetens i kom-
bination med kraftfulla analysverktyg och metoder.

Exempel på aktiviteter som utförs i en felorsaks-
analys kan vara lageranalyser, genomgång av lager-
inbyggnad, smörjberäkningar, simulering av drifts-
villkor, platsbesök etc. I de fall man har 
lagerrelaterade problem startas ofta felorsaksanaly-
sen med en lageranalys (se separat tjänstebe-
skrivning)

I felorsaksanalysen kartläggs problem och grun-
dorsaker varefter förslag på generella riktlinjer/kon-
cept för hur en lösning kan se ut tas fram. 

Efter avstämning med kund kan sedan föreslagen 
lösning utarbetas i detalj och även implementeras. 
Dessa åtgärder offereras separat när lösnings-
omfattningen är känd. (Se avsnitt maskinombyggnad 
för vidare information.)

Mål
• Fastställa grundorsakerna till upplevda problem.
• Lägga grunden för effektiva åtgärder som medför 

att problemen inte återuppstår.

Innehåll och genomförande
• Problemet definieras. Detta kan inkludera besök 

på plats hos kund.
• Datainsamling (maskintyp, hastighet, smörjning, 

laster etc).
• Analys av eventuella maskinkomponenter och 

utvärdering av data.
• Kartläggning av orsakssamband.
• Identifiering av grundorsak(er).
• Identifiering av möjliga lösningar i konceptform.
• Skriftlig rapport som gås igenom med kund.

2. Teknisk konsultation – Lagerinbyggnad
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Lageranalys
Beskrivning
Ibland händer det att lagerarrangemanget inte 
 fungerar tillfredställande vilket kan leda till förtida 
haverier.

Exakt vad som är orsaken är inte alltid uppenbar, 
men om rätt åtgärder kunna vidtas måste man veta 
vad som orsakat problemen. Fel åtgärder eller inga 
åtgärder alls leder bara till att felet återkommer.

I tjänsten Lageranalys undersöks lager av SKFs 
specialister på lagerskador. Spårmönster och skade-
typer ger viktiga ledtrådar om hur lagret fungerat. 
Tillsammans med applikationsingenjörer görs en 
applikationsteknisk bedömning för att finna möjliga 
orsaker. 

Lageranalysen utförs ofta som ett första steg i en 
felorsaksanalys där resultaten från lageranalysen 
och identifierade möjliga orsaker analyseras och sätts 
i sitt samband (se tjänsten ”Teknisk felorsaksanalys”). 
Oftast är det nödvändigt att göra en felorsakanalys 
för att kunna dra slutsatser om grundorsaker och 
kunna verifiera dessa.

Mål
• Att dokumentera lagrets utseende och typ av  

skador. 
• Att fastställa möjliga skadeorsaker och om möjligt 

åtgärdsförslag.
• Att ligga till grund för en mer övergripande 

 felorsaksanalys.

Innehåll och genomförande
Vid utförande av en Lageranalys utförs följande:

• Avstämning mellan applikationsingenjör och kund 
för att kartlägga syfte och driftsdata.

• Visuell undersökning och fotografering av lagrets 
olika komponenter.

• Bedömning av möjliga orsaker.
• Rapport med beskrivning av möjliga orsaker och 

åtgärder samt beskrivning av lagerkomponenternas 
utseende med kommentarer. 

• Uppföljning med kund.

2. Teknisk konsultation – Lagerinbyggnad
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Mekanisk service

29

3
SKFs historia började med en ny typ av lager, det sfäriska kullagret. Redan tidigt 
hjälpte vi våra kunder att på plats byta lager och lösa problem i roterande 
utrustning. Våra produkter och tjänster utvecklas kontinuerligt och vi använder 
modern och avancerad utrustning för att erhålla bästa resultat.

Att säkerställa en korrekt montering och ett riktigt utfört arbete är något som 
snabbt lönar sig.



Lagermontage

30

Beskrivning
Att utföra ett lagermontage korrekt kräver hög 
kompetens och specialverktyg. Faktum är att en av 
de vanligaste orsakerna till haveri eller förkortad 
brukbarhetstid på lager är felaktig montering. 

I de fall där det ställs extra höga krav på lagerin-
byggnaden, när arbetet berör en kritisk maskin eller 
när komponenterna är dyra, så är det naturligtvis 
extra viktigt att säkerställa att man har rätt kom-
petens och utrustning för att utföra arbetet. 

SKFs serviceingenjörer har lång och bred erfa-
renhet av att hantera allt från precisionslager, stora 
rullningslager till komplexa montage inom tung 
industri.

Eftersom ett haveri ofta får stora ekonomiska 
konsekvenser så finns det mycket pengar att spara 
på att säkerställa ett korrekt montage.

Mål
Ett korrekt utfört och dokumenterat montage av hög 
kvalitet som leder till minskade reservdelskostnader 
och ökad anläggningstillgänglighet.

Innehåll och genomförande
• Förberedande genomgång av arbetet tillsammans 

med kunden, inklusive kontroll att nödvändiga för-
beredelser är utförda samt att alla reservdelar och 
övrig utrustning finns på plats.

• Monteringen sker av SKF i enlighet med SKFs 
standard, utrustning och erfarenheter.

• Eventuell igångkörning och intrimning av 
 utrustningen.

• Efter avslutat arbete görs en genomgång på plats 
med kunden. 

• Skriftlig rapportering innehållande arbetets 
genomförande, mätprotokoll och eventuella 
rekommendationer.

3. Mekanisk service



Lagerrekonditionering

31

Beskrivning
Stora och medelstora rullningslager har relativt högt 
anskaffningsvärde och ingår ofta i kritisk utrustning 
med stora krav på driftsäkerhet. 

Genom rekonditionering av rullningslager kan 
man kraftigt förlänga ett lagers totala livscykel och 
brukbarhetstid utan att åsidosätta viktiga krav på 
lagrets prestanda och kvalitet.

Fördelarna med rekonditionering är t.ex.:

• Minskad lagerförbrukning som ger lägre totalkost-
nader.

• Leveranstid – I många fall ger en rekonditionering 
en kortare leveranstid än för motsvarande nytill-
verkning.

• Minskad miljöpåverkan – Genom rekonditionering 
förbrukas ca 90 procent mindre energi än vid 
nytillverkning av motsvarande lager.

Mål
• En lägre totalkostnad och miljöpåverkan med 

bibehållen kvalitet och driftsäkerhet.
• Rationalisering av förrådshållningen samtidigt 

som kapitalbindningen minskar.

Innehåll och genomförande
• Kontakt tas med SKF eller SKFs återförsäljare.
• Lagret skickas av kunden till SKFs servicecenter. 
• Lagret undersöks och om så efterfrågas utförs en 

ultraljudsundersökning.
• Rapport med rekommendation av vilken typ av 

rekonditionering som är lämplig att utföra. I 
 rapporten framgår det även om lagret uppfyller de 
toleranser som krävs för en framgångsrik rekondi-
tionering.

• Offert baserat på lagrets kondition. 
• Rekonditionering utförs och innefattar normalt en 

genomgång och polering av samtliga komponenter. 
Vid behov kan även slipning och ett eventuellt byte 
av vissa komponenter behöva göras. 

• Lagret rostskyddsbehandlas, paketeras och 
skickas till kund.

3. Mekanisk service



Axeluppriktning

32

Beskrivning
Ett antal krav måste var uppfyllda för att nå en 
lång brukbarhetstid på rullningslager och andra 
maskinelement som t.ex. kopplingar och mekaniska 
tätningar. 

Ett sådant krav är att två axlar som är förbundna 
med en koppling måste löpa i linje med varandra – 
vara uppriktade. En eventuell snedställning eller för-
skjutning leder ofrånkomligen till vibrationer, miss-
ljud och mekanisk nötning. Detta kan i sin tur leda till 
driftsbortfall, ökade reservdelskostnader, ökad ener-
giåtgång och säkerhetsrisker.

SKF har erfarna serviceingenjörer utbildade inom 
området och vi arbetar med modern utrustning för 
bästa resultat.

Mål
Fastställa och eliminera eventuella uppriktningsfel  
i maskinlinan.

Innehåll och genomförande
Vid en axeluppriktning genomförs vanligen:

• Kontroll av maskinstativ (ISO IT5)
• Kontroll av maskinfötter – så kallad ”soft foot”, 

som  elimineras vid behov
• Uppmätning av parallell- och vinkelfel 
• Shimsning och baxning av aktuell maskin -

komponent (oftast motor) till korrekt position
• Slutrapportering inklusive mätprotokoll

Eventuell shimsning utförs med precisions  bear-
betade rostfria maskinshims.

3. Mekanisk service



Balansering
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Beskrivning
Mekaniskt defnieras obalans som ett tillstånd där 
geometriskt centrum ej sammanfaller med mass
centrum. Vid rotation leder detta till obalanskrafter 
som snabbt ökar med varvtalet. 

Obalanskrafter skapar påfrestningar och vibratio-
ner i utrustningen, vilket i sin tur påverkar kompo-
nenternas livslängd, förbrukar energi, och kan ställa 
till problem med infästningar och elektriska instal-
lationer. 

En obalanserad utrustning kan således snabbt 
medföra säkerhetsrisk, slitage, driftbortfall eller 
 kvalitetsproblem och bör snarast åtgärdas.

SKF har en hög kompetensnivå när det gäller 
olika typer av balanseringsuppgifter.

Mål
• Eliminera och fastställa vad som har orsakat 

 obalans.
• Reducera haverier, förslitningar och kvalitets-

förluster förorsakat av obalans.

Innehåll och genomförande
• Vibrationsnivån mäts upp i enlighet med  

ISO 10816 och samtidigt utförs mätningar för att 
utesluta eventuella lagerskador.

• Stativ/struktur undersöks med avseende på 
 eventuella resonansproblem.

• Balanseringen utförs.
• Mekaniker för svetsning av balanseringsvikter till-

handahålls av kund eller enligt överenskommelse
• Rapport av arbetets genomförande och resultat.

3. Mekanisk service



Spindelservice
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Beskrivning
Verktygsmaskinspindlar är ofta kritisk utrustning  
och en reparation eller renovering är ofta bråd-
skande, samtidigt som resultatet måste säkerställa 
hög driftsäkerhet och prestanda. 

SKF Spindel Service genomför professionell 
rekonditionering av verktygsmaskinsspindlar obe-
roende av märke, modell och applikation över hela 
världen. I Sverige ligger servicecentret i Göteborg 
som även kan erbjuda fältservice med vibrations-
mätning, konslipning och förebyggande underhålls-
service.

I SKFs ”spindelhotell” förvaras renoverade 
reservspindlar under rätt miljöförutsättningar och 
regelbundet roteras för att snabbt kunna levereras 
vid behov. Garantin börjar gälla från leveransdatum.

Mål
Professionell och kostnadseffektiv rekonditionering 
av maskinspindlar som säkerställer lång bruk-
barhetstid, hög driftsäkerhet och optimala bear-
betningsresultat.

Innehåll och genomförande
• Spindeln skickas till SKF för konditionsutvärdering 

och offertsammanställning.
• Vid utvärdering av spindelns skick går man bland 

annat igenom haveriorsak, sensorer, enkoder, 
dragkraftpaket, axel- och husdimensioner, 
 för spänningsanordningar mm.

• Spindeln rengörs, eventuell rost och missfärg-
ningar tas bort på invändiga funktionsytor.

• Spindeln rekonditioneras och alla identifierade 
defekter åtgärdas.

• Balansering utförs och viktiga funktioner såsom 
löpnogrannhet, smörjning, verktygshållarkrafter 
etc. säkerställs.

• Spindeln körs in, slutbalanseras och vibrations-
mäts för att säkerställa optimal slutkondition 

• Data från renoveringen sparas i SKFs system för 
uppföljning och kvalitetssyfte.

• Spindeln levereras med information om utförda 
åtgärder och testprotokoll. Har man haft problem 
med återkommande haverier kan detta utredas 
och åtgärdsförslag införas i rekonditioneringen.        

3. Mekanisk service
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Beskrivning
Maskinspindlar klassas i allmänhet som kritisk 
utrustning. För att behålla produktivitet, samtidigt 
som kraven på tillgänglighet och produktkvalitet 
säkerställs, är ett effektivt och förebyggande under-
håll avgörande.

SKF erbjuder i sin tjänst ”Fältservice av maskin-
spindlar” ett urval tjänster som även utförs på plats 
hos kund. Resultatet blir att kostsamma och oplane-
rade stopp kan undvikas och att er utrustning upp-
når optimal driftsäkerhet. 

Tjänsten utförs av erfaren personal från SKFs 
spindelserviceverkstad.

Mål
• Tillhandahålla ett effektivt förebyggande underhåll 

för maskinspindlar
• Ge en god överblick över maskinstatus och mini-

mera oplanerade stopp.

Innehåll och genomförande
Fältservicen kan bland annat omfatta:

• Vibrationskontroll för bedömning av spindelns 
 tillstånd

• Obalanskontroll och finbalansering
• Kontroll av konkast och ev konslipning 
• Kontroll av dragkraft och eventuell justering

Arbetet kan genomföras i form av ett kundanpassat 
återkommande program eller på engångsbasis.

3. Mekanisk service



Kundanpassning av produkter 
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Beskrivning
Även om SKF tillhandahåller ett mycket brett utbud 
av produkter så finns ibland ett behov av kundan-
passning. Kanske behövs exempelvis spår för rota-
tionslås i ytterringen, specialfett i ett tätat lager eller 
lagerglapp som inte är standardiserade. Anledning 
kan också vara lång leveranstid eller att produkten 
eller varianten inte längre lagerhålls.

Mål
Uppfylla specifika kundbehov genom kundanpass-
ning av existerande sortiment.

Innehåll och genomförande
• Kartläggning av behov och möjliga lösningar
• Specifikation och beställning av kundanpassad 

lösning
• Utförande och leverans

Följande anpassningar är vanliga:
• Kundanpassade förpackningar och kit’s
• Glappjustering av lager
• Tillverkning av låsurtag i ytterring
• Specialmålning
• Justering och modifiering av axlar
• Parning av lagersatser inklusive distansringar 

(exempelvis att para ihop vinkelkontaktkullager för 
korrekt förspänning/glapp) 

• Anpassning av lagerkomponenter eller lager-
inbyggnad (för infästning eller smörjning)

• Smörjmedelsbyte i tätade lager

3. Mekanisk service
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Maskinombyggnad 
och renovering

39

4

SKF har lång erfarenhet av problemlösning och design av roterande maskiner. 
Inom området maskinombyggnad och renovering skiljer vi på tre olika typer av 
uppdrag/tjänster:

• Maskinrenovering där man renoverar och återställer maskinen med huvud-
syfte att  förlänga brukbarhetstiden.

• Maskinförbättring som främst syftar till att öka tillförlitligheten och åtgärda 
återkommande problem i en maskin eller process. 

• Maskinmodifiering som syftar till att ändra maskinens funktion. Ökad och/eller 
snabbare produktion kan t.ex. vara skäl till att förändra befintliga maskiner.



Maskinrenovering
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Beskrivning
Vid en maskinrenovering renoveras och återställs 
maskinen med huvudsyfte att förlänga dess bruk
barhetstid. 

Att renovera en maskin kan vara ett kostnadsef-
fektivt alternativ till nyinvestering. I många fall kan 
det också vara ett tryggt alternativ att renovera en 
maskin som man vet har ett fungerande arbetssätt.

Vid en renovering är det ofta också möjligt att 
införa vissa förbättringar och mer tillförlitlig och 
modern teknik, vilket gör att effektivitet och driftsä-
kerhet ökas.

SKF har lång erfarenhet från maskinrenovering, 
både från maskiner använda i egen tillverkning, men 
också från maskiner i övrig industri. 

Med stöd av SKFs övriga kompetenser inom våra 
5 teknikplattformar (service, mekatronik, lager och 
lagerenheter, tätningar och smörjsystem) så kan 
SKFs egen serviceverkstad renovera och förbättra 
maskiner som säkerställer en säker och effektiv drift 
under lång tid. 

Arbetet innebär oftast en total demontering och 
återställande av maskinen inklusive eventuell ny 
elektronik och styrsystem. Vanliga maskintyper kan 
vara slipmaskiner, elmotorer, växellådor, fläktar etc.

Mål
En kostnadseffektiv maskinrenovering som uppfyller 
specifikation och kundbehov.

Innehåll och genomförande
• Kartläggning av maskinens funktion, arbetssätt 

och kravspecifikation
• Genomgång av konstruktion och eventuella 

 teknikuppgraderingar
• Rengöring och demontering
• Inspektion och kartläggning av ingående 

 kom ponenter
• Renovering/utbyte av komponenter inklusive 

eventuella målningsarbeten
• Montage
• Om aktuellt: installation, igångkörning samt 

 funktions- och kvalitetskontroll på plats hos kund

4. Maskinombyggnad och renovering



Maskinförbättring
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Beskrivning
Tjänsten maskinförbättring syftar till att öka till
förlitligheten och åtgärda återkommande problem i 
en maskin eller process. Exempel kan vara att man 
har upprepade haverier eller en ojämn produktion
skvalitet. En felorsaksanalys är oftast första steget  
i en maskinförbättring.

SKF har lång erfarenhet kring problemlösning 
och design av roterande maskiner. I denna tjänst 
kombinerar man detta med kunskap om den senaste 
tekniken för att kunna säkerställa en problemfri och 
optimal drift. Exempel på maskinförbättring kan vara 
allt ifrån en ny smörjmetod till omkonstruktion av 
utrustning.

Mål
Att eliminera återkommande fel och öka maskinens 
tillförlitlighet.

Innehåll och genomförande
Innehåll och genomförande beror i varje specifikt  
fall på de åtgärder som beslutas efter genomförd 
 felorsaksanalys eller förstudie. De kompetenser som 
utnyttjas beror på maskinförbättringens karaktär. 
Under hela processen finns en ansvarig projektledare 
som driver och koordinerar arbetet.

I fallet då åtgärden innebär en omkonstruktion 
delas denna ofta upp i två huvudsteg:

1. Konstruktionslösning 
2. Tillverkning/modifiering och installation

Konstruktionslösning
Detta steg innefattar vanligen:
• Insamling av (kompletterande) information/underlag
• Skiss föreställande principlösning
• Ritningsutkast med huvudmått, speciellt för 

gränssnitt mot befintlig utrustning
• Kundaccept av principlösning, huvudmått och 

gränssnitt

Tillverkning och installation
Detta steg innefattar vanligen:
• Framtagning av tillverkningsritningar
• Tillverkning och leverans av nya komponenter/

maskindelar
• Modifiering/ombearbetning av befintlig maskin-

utrustning (hos SKF eller kund)
• Beredning och montage
• Axeluppriktning, balansering och igångkörning

4. Maskinombyggnad och renovering



Maskinmodifiering
Beskrivning
I vissa fall kan det vara aktuellt att modifera en 
maskin så att den kan fylla en annan funktion än 
vad den gör i dag. Kanske önskar man producera 
mer, köra snabbare eller ändra maskinens använd
ningsområde? 

I tjänsten maskinmodifiering identifierar vi till-
sammans med kunden de funktioner som maskinen 
måste uppfylla för att kunna utföra krävd prestation. 
Utifrån dessa krav så utarbetas ett lösningsförslag 
fram.  SKF kan därefter med sin samlade kompetens 
utföra de modifieringar som föreslagits och bygga 
om maskinen.

Mål
En modifierad maskin som uppfyller kraven på ny 
funktion och tillförlitlighet. 

Innehåll och genomförande
Kartläggning av kravbild och nuvarande situation:

• Fastställande av funktions- och tillförlitlighetskrav
• Kartläggning av nuvarande maskin och funktioner

Konstruktionslösning
Detta steg innefattar vanligen:

• Skiss föreställande principlösning
• Ritningsutkast med huvudmått, speciellt för 

gränssnitt mot befintlig utrustning
• Kundaccept av principlösning, huvudmått och 

gränssnitt

Tillverkning och installation
Detta steg innefattar vanligen:

• Framtagning av tillverkningsritningar
• Tillverkning och leverans av nya komponenter/

maskindelar
• Modifiering/ombearbetning av befintlig maskin-

utrustning (hos SKF eller kund)
• Beredning och montage
• Axeluppriktning, balansering och igångkörning

De kompetenser som utnyttjas beror på ombyggna-
dens karaktär. Under hela processen finns en ansva-
rig projektledare som driver ärendet och koordinerar 
arbetet.

4. Maskinombyggnad och renovering
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Fläktuppgradering
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Beskrivning
Fläktar är kritisk utrustning i många industrier. 
Beroende på ökade produktivitetskrav eller redan 
tuffa driftsförhållanden utsätts dessa fläktar ofta för 
stora påfrestningar som kan leda till återkommande 
haverier med stora konsekvenser. 

I de fall man har problem karaktäriseras detta 
ofta av höga lagertemperaturer, höga vibrations-
nivåer och återkommande lagerhaverier. Detta kan 
ha flera orsaker men beror i många fall på att den 
teknik som fanns tillgänglig vid designtillfället inte  
på ett optimalt sätt kan hantera rådande driftsför-
hållanden. 

Under senare tid har SKF utvecklat ny teknik, 
delvis utformade specifikt för höghastighets- och 
högtemperaturfläktar, vilket gör att effektiva 
 lösningar nu är möjliga.

I tjänsten ”Fläktuppgradering” görs en grundlig 
genomgång av den aktuella fläkten, dess funktions-
krav och dess problembild. Baserat på detta föreslås 
sedan ett åtgärdsprogram som kan bestå av allt från 
enklare åtgärder till en total uppgradering. Genom 
att kartlägga grundorsakerna till problemen och 
vidta effektiva åtgärder uppnår man optimerade 
driftsförhållanden och ökad maskintillgänglighet.  

En uppgradering kan t.ex. inkludera ett optimerat 
lagerarrangemang, installation av oljesmörjsystem 
och kontinuerlig vibrationsövervakning. 

Mål
Säkerställa att fläkten är optimerad för att kunna 
hantera gällande driftsvillkor vilket leder till 
 minskade underhållskostnader, högre maskintill-
gänglighet, lägre energikostnader och mindre 
 miljöpåverkan.

Innehåll och genomförande
• Kartläggning av problembild, driftsförhållanden 

och funktionskrav
• Genomgång av design och fastställande av 

grundorsaker
• Framtagande av åtgärdsförslag
• Ombyggnation eller annan åtgärd enligt förslag
• Uppföljning av resultat

4. Maskinombyggnad och renovering
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Utveckling av driftsäkerhet 
och underhåll

45

5

SKFs underhållskonsulter arbetar enligt beprövade processer för goda resultat. 
Med SKFs AEO process (Asset Efficiency  Optimization) tar vi hänsyn till de mest 
kritiska aspekterna för en driftsäker produktion och ett kostnadseffektivt under-
håll.

Genom att följa denna modell kan under hållet och driftsäkerheten förbättras, 
med fördelar som ökad tillgänglighet och produktivitet, samtidigt som under-
hållskostnaderna sänks.
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5. Utveckling av driftsäkerhet och underhåll

Kritikalitetsanalys
Beskrivning
En mycket viktig del i ett effektivt förebyggande 
underhåll är att man har ett underhållsprogram som 
stödjer företagets övergripande målbild och som 
baseras på olika utrustningars kritikalitet och haveri-
förlopp.

I kritikalitetsanalysen bedöms och klassificeras 
maskinerna i tre olika kritikalitetsnivåer. Bedöm-
ningen är en sammanvägning utifrån ett antal  
olika parametrar som:

• Säkerhet och miljö
• Produktionspåverkan
• Maskinutnyttjande (hur mycket maskinen 

används)
• Kvalitetspåverkan
• Felfrekvens
• Underhållspåverkan (kostnad och reparationstid)

Resultatet från kritikalitetsanalysen kan sedan ligga 
till grund för en revidering av underhållsprogrammet 
så att rätt underhållsåtgärder utförs med rätt frek-
vens på de olika utrustningarna. Arbetsorderpriori-
tering och eventuell reservdelsoptimering stöds 
också av kritikalitetsanalysen och man får dessutom 
ett uppdaterat anläggningsregister under arbetets 
gång.

Mål
• Fastställa och dokumentera hur kritiska de  

olika utrustningarna är utifrån ovan nämnda 
parametrar. 

• Lägga grunden för ett effektivare underhåll, 
 inklusive reservdelshantering.

• Ett uppdaterat och aktuellt anläggningsregister.

Innehåll och genomförande
• Kunden skickar in anläggningsregistret,  

1–2 veckor innan analys.
• Analys utförs på plats hos kunden. Tänkbara 

 personer som kan delta: operatör, produktions- 
och UH-ledare, mekaniker och elektriker och 
underhållsingenjör.

• Efterbearbetning av analysresultatet.
• Leverans av resultatet i överenskommet format.
• Hela arbetet hålls ihop och handleds av en under-

hållskonsult som utgår från beprövade processer 
och metoder.

• Arbetet stöds av SKFs specialutvecklade mjukvara, 
för att underlätta och effektivisera analysen.



Beskrivning
Vägen mot ett optimerat och driftsäkerhetsbaserat 
underhåll börjar med att förstå var ni befinner er 
idag. Genom att få en övergripande förståelse för er 
nuvarande situation, er anläggnings unika krav och 
era målsättningar, kan våra underhållskonsulter 
identifiera förbättringar som hjälper er att uppnå 
optimala resultat.

Analysen som genomförs är en så kallad SKF 
kundbehovsanalys där SKF använder ett verktyg 
som ger en ögonblicksbild av nuvarande underhålls-
effektivitet. I analysen utgår man ifrån fyra huvud-
områden vilka täcker in de kritiska aspekterna för ett 
effektivt underhåll. Resultaten jämförs med refe-
rensvärden och bästa praxis inom er bransch. 

SKF har många års erfarenhet av underhålls-
analyser och har som referens mer än 2 100 analy-
ser uppdelat på arton olika branscher. Analysen 
avslutas med en presentation där resultatet från 
analysen och identifierade förbättringsområden pre-
senteras.

Mål
• Skapa en gemensam syn på hur verksamheten 

fungerar i nuläget och var de största förbättrings-
potentialerna finns.

• Rekommendera åtgärder som ger en ökad. 
anläggningseffektivitet och framtida besparingar  
i verksamheten.

• Ge förutsättningar för beslutsfattande och fortsatt 
utveckling av underhållet.

Innehåll och genomförande
• Underlaget som gås igenom vid analysen skickas 

till kund ca 3 veckor innan genomgång på plats.
• Genomgång av verksamheten genomförs på plats 

hos kunden. 5–8 personer från kunden deltar 
(underhållschef, produktionschef, ekonomi, …).

• Vid analysen gås 40 frågor som rör centrala delar 
av ett effektivt underhåll igenom och diskuteras. 

• Resultatet från diskussion och frågor analyseras 
och sammanställs, svarsprofilen jämförs mot före-
tag i samma bransch.

• Skriftlig rapport samt presentation av resultat, 
analys och förbättringsområden.

• Hela arbetet utförs och handleds av en under-
hållskonsult.

Kundbehovsanalys – Underhåll
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5. Utveckling av driftsäkerhet och underhåll

Underhållsprogram
Beskrivning
En mycket viktig del i ett optimalt förebyggande un
derhåll är att man har ett underhållsprogram som 
stödjer företagets övergripande målbild och baseras 
på olika utrustningars kritikalitet och haveriförlopp. 
Kort kan man säga att underhållsprogrammet skall 
säkerställa att vi gör rätt underhåll på rätt utrust
ning och av rätt anledning. 

SKF har metoder och verktyg för att antingen 
skapa underhållsprogram för ny utrustning eller 
revidera programmet för en befintlig utrustning. 
Metoderna vi använder är antingen SKF Reliability 
Centered Maintenance (SRCM) eller RCM Reliability 
Centered Maintenance (RCM). SRCM metodiken är 
ett förenklat och effektivt alternativ till den mer 
omfattande RCM metodiken.

Båda metoderna använder sig av företagets mål 
för att identifiera de potentiella fel på utrustningen 
som är kritiska med avseende på produktion, kvali-
tet, miljö, hälsa och säkerhet. 

Därefter identifieras och dokumenteras relevanta 
underhållsåtgärder.

Våra konsulter har lång erfarenhet av metoderna 
och kan hjälpa till att skapa ett effektivt underhålls-
program för en driftsäker anläggning. 

Mål
Ett effektivt och dokumenterat underhållsprogram 
baserat på utrustningens kritikalitet. 

Innehåll och genomförande
• Genomgång med beställare där målbild och 

 förutsättningar kartläggs
• Ta fram kritikalitetsmatris tillsammans med drift 

och underhåll 
• Uppstart med projektgrupp och genomgång av 

metodik
• Analys
• Genomgång av resultat samt jämförelse med 

eventuella underhållsplaner och aktiviteter
• Implementering
• Även aktiviteter som kräver modifiering av 

 utrustning hanteras



5. Utveckling av driftsäkerhet och underhåll

Operatörsdriven driftsäkerhet 
Beskrivning
SKFs program för operatörsdriven driftssäkerhet är 
utvecklat för att involvera operatörerna i det dagliga 
underhålls och driftsäkerhetsarbetet. Vi har lång 
erfarenhet av operatörsdriven driftssäkerhet och 
kan visa på positiva effekter på maskintillgänglighet 
och driftssäkerhet, men även på motivationen hos 
operatörerna att utföra underhållsarbetet. 

I ett ODR projekt läggs fokus på samarbetet mel-
lan operatörer och underhållspersonal och på att 
införa rutiner för planering och utförande av opera-
törsronder. Operatörsronderna kombinerar visuella 
inspektioner och mätningar av till exempel tempera-
tur och vibration med andra eventuella korrigerande 
eller förebyggande åtgärder. 

Till sin hjälp i de dagliga ronderna kan operatören 
använda sig av SKFs handhållna datainsamlare SKF 
Microlog Inspector och SKFs programvara  
@ptitude Analyst.

Mål
Att implementera ett effektivt och hållbart program 
för operatörsdriven driftsäkerhet, som karakteriseras 
av ett starkt samarbete mellan underhåll och drift 
samt utnyttjar organisationens fulla potential.

Innehåll och genomförande
I projektet tar SKF helhetsansvaret för genomförandet 
genom projektledning och teknikresurser. I arbetet 
involveras berörd personal så att man känner ägar-
skap och kan fortsätta förvalta resultatet efter 
genomfört projekt. Förenklat kan ett ODR projekt 
delas in i följande huvudområden:

• Tillsammans skapar vi en styrgrupp och definierar 
projektets omfattning.

• Ett uppstartsmöte hålls där vi tillsammans går 
igenom målsättning, nyckeltal, tidsplan, fallgropar 
med mera.

• Identifikation och analys av kritiska maskiner och 
system.

• Framtagning och planering av operatörsronder.
• Implementering och utvärdering av ronder genom 

handledd guidning.
• Utbildning av alla berörda yrkeskategorier. 
• Uppföljning av nyckeltal och dokumentation av 

resultat.
• Planering och genomförande av pilotprojektets 

överföring till en långsiktig och kontinuerlig del  
i företagets underhållskultur.

• Eventuell utvidgning av programmet till andra 
delar av verksamheten.
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5. Utveckling av driftsäkerhet och underhåll

Planering och beredning
Beskrivning
Undersökningar visar att effektiviteten för en under-
hållsorganisation med en fungerande berednings- 
och planeringsfunktion kan vara upp till 60 – 80% 
högre än i en organisation där denna funktion sak-
nas eller fungerar mindre bra. 

Att beredning och planering har så stor effekt 
beror i huvudsak på:

• Minskade väntetider, transporttider och för-
dröjning av arbeten.

• Ökad motivation hos personalen – få saker är så 
demotiverande som dåligt förberedda jobb och 
när ens kompetens inte används på ett bra sätt.

• Den ökade effektiviteten och förutsägbarheten gör 
att andra viktiga arbeten som till exempel före-
byggande underhåll kommer att utföras i tid och i 
planerad omfattning.

Beredning och planering är ofta ett eftersatt område 
och eftersom effekten är så stor är det ofta ett av de 
viktigaste områdena att jobba med när det gäller att 
effektivisera underhållet eller att börja resan mot ett 
underhåll i världsklass. 

Vi kan bistå er med att införa en effektiv process 
för beredning och planering och arbetet leds då av 
en av våra underhållskonsulter.

Att lyfta organisationen inom detta område är en 
investering som vanligtvis har en mycket kort åter-
betalningstid.

Mål
• Ökad förståelse för hur viktig planering och bered-

ning är, samt en ökad kompetensnivå.                                         
• En effektiv och implementerad process för 

 planering och beredning.

Innehåll och genomförande
Vanligtvis utförs arbetet enligt nedantående steg:

• Genomgång och eventuell anpassning av proces-
ser och verktyg (SKF har processer och verktyg att 
utgå ifrån).

• Utbildning av personal för beredning och planering.
• Stöd i implementeringen (på plats hos er).
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5. Utveckling av driftsäkerhet och underhåll

Felorsaksanalys
Beskrivning
För att på ett effektivt sätt kunna åtgärda ett fel så 
att det inte återkommer igen är det oftast nödvän
digt att känna till grundorsaken/grundorsakerna. 
Felen eller haverierna kan vara av liten eller större 
karaktär men har ofta gemensamt att de sänker 
tillgängligheten i en anläggning.

Ett systematiskt arbete med felorsaksanalyser 
där återkommande fel och allvarliga händelser suc-
cessivt elimineras kommer inte bara att öka tillgäng-
ligheten utan sänker också underhållskostnaderna 
och har positiv inverkan på miljö, hälsa och säkerhet. 
Felorsaksanalys är ofta ett lagarbete där olika kom-
petenser är involverade. För att arbetet skall vara 
framgångsrikt krävs ett strukturerat arbetssätt. 

Vi kan utbilda er personal i grundorsaksanalyser 
och hjälpa till med att införa en effektiv process med 
tillhörande mallar och verktyg. Vi kan också utföra 
grundorsaksanalyser på specifika fel eller haverier. 
En kombination är också möjlig där vi först utbildar 
er personal och sedan är med vid någon eller några 
analyser.

Mål
• Vid process- och implementationsstöd: En effektiv 

och implementerad process för grundorsaksanalys. 
• Vid faciliterande och utförande av grundorsaks-

analys: Identifiera möjliga grundorsaker och 
minska risken för att problemen återkommer.

Innehåll och genomförande
Vid process och implementationsstöd:

• Utbildning för berörd personal
• Ta fram kriterier för analys
• Definiera och implementera process

Vid facilitering och utförande av orsakanalyser:
Arbetsmöten där följande steg gås igenom:

• Problemdefinition
• Datainsamling
• Analys och utvärdering av data
• Kartläggning av orsakssamband
• Identifiering av grundorsak(er)
• Åtgärdsplan
• Verifikation och uppföljning
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5. Utveckling av driftsäkerhet och underhåll

Kundbehovsanalys – Smörjning
Beskrivning
Brister relaterade till smörjning är den vanligaste 
orsaken till maskinhaverier i många industrier. 
Vikten av smörjning underskattas dock ofta vilket 
skapar stora och onödiga kostnader.

Övergripande kan man säga att en effektiv hanter
ing av smörjning och smörjmedel skall resultera i 
att varje smörjpunkt skall har rätt smörjmedel, i rätt 
mängd och vid rätt tidpunkt, samt att detta sker på 
ett kostnadseffektivt sätt.

Kundbehovsanalys för smörjning utförs av under
hållskonsulter från SKF och syftar till att skapa en 
gemensam förståelse för er nuvarande situation och 
var de största förbättringspotentialerna fnns. I anal
ysen används ett verktyg som ger en ögonblicksbild 
av statusen på er nuvarande smörjverksamhet.

Mål
• Rekommendera åtgärder som ger ett effektivare 

smörjunderhåll, besparingar och en ökad maskin-
tillgänglighet.

• Skapa en gemensam syn kring hur smörjning och 
smörjmedelshantering fungerar i nuläget.

• Skapa en plattform för fortsatt utveckling av 
 smörjverksamheten.

• Ge förutsättningar för beslutsfattande.

Innehåll och genomförande
• Underlaget som gås igenom vid analysen skickas 

till kund ca 3 veckor innan genomgång på plats.
• Genomgång av verksamheten genomförs på plats 

hos kunden. 5–8 personer från kunden deltar 
(underhållschef, produktionschef, ekonomi, …).

• Vid analysen går vi tillsammans igenom 40 
 frågeställningar som rör centrala delar av ett 
effektivt underhåll igenom och diskuteras.

• Resultatet från diskussion och frågor analyseras 
och sammanställs. Svarsprofilen jämförs mot 
företag i samma bransch.

• Skriftlig rapport samt presentation av resultat, 
analys och förbättringsområden.

• Hela arbetet utförs och handleds av en under-
hållskonsult.
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Utbildning
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6

Personalen är en av företagets viktigaste resurser. En hög kompetens är 
 avgörade för företagets resultat och överlevnad. Proffessionellt utbildad 
 personal är mer effektiv mer produktiv och mer säkerhetsorienterad i sitt 
arbete. Med SKFs utbildningar kan du säkra utbildningsbehoven hos din 
 personal på alla nivåer. Från verkstadsgolv till ledningsnivå.



SKFs utbildningsprogram
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Beskrivning
Många industrier står idag inför stora och viktiga 
utmaningar vad gäller konkurrenskraft och kost-
nadseffektivitet. Företag har varit tvungna att 
genomföra nedskärningar, omstrukturering och 
 liknande åtgärder för att öka vinsten och förbli kon-
kurrenskraftiga på världsmarknaden. I strävan att 
öka konkurrenskraft, ofta med en mindre personal-
styrka och med föryngring av organisationen så är 
en effektiv kompetensutveckling mycket kritiskt.  
Rätt kompetens hos personalen i underhållsorgani-
sationen är nödvändigt för att arbetet skall utföras 
på rätt sätt och därigenom kunna minimera pro-
duktionsbortfall, omarbeten och återkommande 
haverier.

SKF Training Center erbjuder både öppna och 
företagsanpassade utbildningar inom våra expertis-
områden, men även i samarbete med ledande 
 aktörer på marknaden. Våra lärare arbetar inom vår 
verksamhet och är därmed uppdaterade på hur 
industrin utvecklas och vilka utmaningar som finns 
inom olika verksamheter. 

Vi erbjuder allt ifrån grundutbildningar till avan-
cerade utbildningar och vi har ett globalt nätverk av 
ämnesexperter. 

Genom att kombinera SKFs tekniska kunskap och 
nära partnerskap med våra kunder, har SKF utveck-
lat ett utbildningsprogram där era anställda kan ta 
del av branschens ”best praxis”, och på så sätt 
säkerställa att operativ personal utrustades med den 
senaste kunskapen om maskinsäkerhet.

Mål
Tillhandahålla ett komplett utbud av utbildningar för 
att hjälpa industrin eliminera problem i maskiner 
samt uppnå maximal tillförlitlighet och produktivitet.

Områden:
• Kundanpassade utbildningar
• Lager och monteringsteknik
• Driftsäkerhet och underhåll
• Tillståndskontroll och vibrationsanalys
• Hållbarhetsingenjör

Kurserna hålls på plats hos SKF, hos våra auktorise-
rade återförsäljare, eller på plats hos er. Läs mer på 
www.skf.se under fliken Utbildningar

6. Utbildning
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Underhållsprodukter

7

För att din utrustning skall uppnå maximal servicelivslängd är det viktigt att 
säkerställa rätt hantering vid drift och underhåll. SKF har ett brett utbud av 
olika underhållsprodukter som stödjer detta arbete. 
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Underhålls- och smörjprodukter
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Beskrivning
Varje lager har en beräknad brukbarhetstid. Un
dersökningar har dock visat att inte alla lager, av 
olika anledningar, uppnår den tiden. Det fnns några 
viktiga områden under lagrets livscykel som kan ha 
stor inverkan på dess brukbarhetstid och som täcks 
in i vårt produktsortiment för underhåll och smör
jning.

SKFs underhållsprodukter bidrar till att maximera 
brukbarhetstiden, optimera maskinens prestanda 
samt förbättra maskinens och operatörens säkerhet. 

Mål
Med hjälp av de rätta hjälpmedlen och verktygen 
minimera risken till förtid. Avdragare, slaghylsor 
haverier/problem i lager eller applikationer, utan 
istället uppnå optimal service livslängd.

Innehåll och genomförande
SKFs underhålls- och smörjproduktssortiment 
 innefattar:

• Montering och demontering 
• Instrument
• Smörjning

För mer information, se SKFs katalog ”Underhålls- 
och smörjprodukter” eller gå in på www.skf.se och 
läs mer under Underhållsprodukter.

7. Underhållsprodukter
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Uthyrning av verktyg
Beskrivning
Rätt kompetens och rätt verktyg är viktiga bestånds-
delar för att säkerställa att underhållsarbetet kan 
utföras på ett korrekt och effektivt sätt. Ibland är det 
dock inte lönsamt att ha all utrustning själv, utan 
hyra kan vara ett kostnadseffektivt alternativ. Detta 
gäller framförallt dyrare utrustning som inte används 
så ofta. 

För att stötta våra kunder i underhållsarbetet 
 tillhandahåller SKF delar av verktygs- och utrust-
ningssortimentet för uthyrning.

Mål
Tillgång till rätt verktyg utan kapitalbindning och 
anskaffningskostnader. 

Innehåll och genomförande:
Vi tillhandahåller ett brett sortiment av verktyg inom 
nedan områden.

• Hydrualiska muttrar
• Tryckoljedon och pumpar
• Induktionsvärmare
• Utrustning för tillståndskontroll
• Utrustning för elmotordiagnos

För beställning se kontaktinformation på katalogens 
baksida.

7. Underhåll
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