
SKF ChainLube
Injektor oljesmörjsystem för kedjor och  
transportörer inom livsmedelsindustrin



SKF ChainLube injektor oljesmörjsystem CLK 

är en säker, tillförlitlig och lättanvänd lösning 

för exakt och automatisk smörjning av kedjor 

och transportörer inom livsmedelsindustrin. 

Smörjsystemet har en pumpenhet som 

avger en exakt mängd smörjmedel till kedje-

länkarnas friktionspunkter under tiden kedjan 

är i drift. Den är för inställd till önskad tid för 

applicering av smörjmedlet. Smörjmun-

styckena monteras utan kontakt med ked-

jorna, vilket mini merar slitage av munstycken 

och ansamling av smuts. Huvudkomponen-

terna har hög korrosionsbeständighet och 

lämpar sig för ett stort temperaturintervall. 

Alla dessa egenskaper gör att lösningen till-

godoser livsmedelsindustrins specifika krav.

Fördelar
• Förhindrar att främmande ämnen tränger 

in, vilket hjälper tillverkare att tillämpa 

HACCP*-principerna för en säker 

livsmedelsproduktion. 

• Minskade underhållskostnader (smörj-

medelsförbrukning och arbetstid jämfört 

med manuell smörjning).

• Förhindrar att smörjpunkter missas på 

grund av den mänskliga faktorn.

• Förbättrar produktiviteten genom att  

eliminera oplanerade driftstopp.

• Förlänger brukbarhetstiden tack vare 

minskat kedjeslitage.

• Sänker energiförbrukningen genom 

minskad friktion.

• Förbättrar säkerheten för operatörerna 

genom att undvika manuell smörjning 

under drift.

• Förbättrad hygien genom minskning av 

mängden smörjmedel.

Användningsområden
• Bakugnar, kontrollutrustning, torkar i t.ex. 

storbagerier och spannmålsprocess

• Frysar för produktion av glass och frysta 

livsmedel 

• Transportörer för sortering, sköljning, 

tillagning, pastörisering etc. vid förädling 

av frukt- och grönsaker 

• Torkare, rökerier och transportörer för 

köttproduktion

• Transportörer inom andra segment

* Riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)

Oljesmörjning för kedjor

Friktionspunkt
Kedjor har många friktionspunkter som måste 
smörjas. Exemplet visar ett tvärsnitt av en 
rullkedja med de olika komponenterna och 
friktionspunkterna. Smörjmedlet flödar  
genom friktionspunkterna med hjälp av 
kapilläreffekten.

Kapilläreffekten
När smörjmedlet når smörjpunkten gör kapil-
läreffekten att det tränger in i kedjans olika 
komponenter. En smörjfilm skapas mellan 
friktionsytorna. Filmen förhindrar direkt  
ytkontakt och minskar därigenom slitage, 
buller och energiförbrukning. 

1 smörjmedel
2 smörjfilm
3 bult
4 ytterbricka
5 rulle
6 hylsa
7 innerbricka
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SKF ChainLube, injektor oljesmörjsystem CLK

! Kedjehastighet

Smörjsystem CLK har konstru-

erats för smörjning av rullkedjor i trans-

portörer med en maximal hastighet på  

3 delningar/s.

! Drifttemperatur

Smörjsystemets drifttemperatur 

beror på smörjmedlet. Kontakta smörj-

medelstillverkaren för att bekräfta att 

smörjmedlet uppfyller tillämpningens 

temperaturkrav.
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Pump

Den kompakta pumpen, med skyddsklass IP65, består av tre huvudkomponenter:

Oljebehållare 

Oljebehållaren har en volym på 7,5 liter. Den genomskinliga plastbehållaren möjliggör visuell 

kontroll av oljenivån. En elektrisk oljenivåbrytare larmar för låg nivå direkt på styrenhetens 

display. Larmsignal till maskinens PLC är möjlig. 

Kolvpump 

Kolvpumpen levererar en fast oljemängd genom fyra utgångar som är anslutna till 4 mm  

rör som leder oljan till munstyckena. Pumpcykeln är synkroniserad med kedjedelningen för 

pumpens samtliga utgångar.

Styrenhet 

Systemets smörjcykler programmeras enkelt för olika applikationer. En display på 2 x 16 

tecken visar status för systemet och inställda parametrar. Fyra tryckknappar används för att 

ändra smörjningsparametrarna och ge åtkomst till olika menyer. 

Dubbla smörjmunstycken

I oljesmörjsystemet CLK används dubbla smörjmunstycken för att spotta smörjmedlet till 

smörjpunkterna. 

Munstyckena är enkla att installera och avståndet mellan de två oljestrålarna kan lätt  

justeras (med en sexkantsnyckel) för exakt delning på länkarna i kedjan. Det justerbara  

avståndet mellan de två strålarna är 4,5 mm till 10 mm. Smörjmedlet appliceras vertikalt 

ner i länken. 

Sensor för kedjor

Sensorn för kedjor – en induktiv givare – skickar en elektrisk signal till styrenheten varje 

gång en rulle passerar. Signalen används för att kontrollera kolvpumpen när systemet är  

i driftfasen.

Sensorn ska placeras på högst 5 mm avstånd från det föremål (rullen) som ska kännas  

av (utan mekanisk kontakt). 

Rör

Den uppmätta smörjmedelsmängden levereras från pumpen till alla munstycken via rör  

av rostfritt stål. Två rör av rostfritt stål är i sin tur skyddade av PTFE-rör för att underlätta 

installationen. Rören är anslutna till pumpen och munstyckena med skärringskopplingar.
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Automatisk smörjning

Smörjsystemet CLK har en inbyggd styrenhet. Med den användar-

vänliga styrenheten kan användaren anpassa smörjprogrammet  

enligt de aktuella behoven. Den automatiska smörjprocessen kan 

vara intermittent, halvautomatisk eller kontinuerlig.

Intermittent smörjning

En smörjcykel består av en smörjfas då smörjningen av punkterna 

sker. Den följs av en paustid. Två parametrar ska konfigureras: 

Paustid och antalet rullar i kedjan som ska smörjas. Paustiden är 

beroende av applikationens smörjbehov.

Halvautomatisk smörjning

Användaren startar smörjfasen manuellt. Denna fas är anpassad  

till antalet smörjpunkter som användaren ställt in. När den sista 

punkten har smorts är smörjfasen klar och systemet stannar.  

Användaren kan starta en ny smörjfas vid behov. 

Kontinuerlig smörjning

Alla smörjpunkter smörjs kontinuerligt medan kedjan är i drift och 

smörjsystemet är igång.

Sats

Smörjsystemet CLK säljs som en komplett sats. I satsen ingår alla 

komponenter som krävs för installation av centralsmörjsystemet, 

dvs. pump, munstycken, givare samt alla till behör och fästen.

Styrenhet för SKF kedjesmörjsystem CLK
• Display, 2 × 16 tecken
• 4 tryckknappar
• 1 LED-lampa för felsignal

Beställningsinformation för oljesmörjsystem

Pump Munstycke 1) Länkavkännare 1) Rör 1)

Satsnummer Flöde Utgångar Enkelt Dubbelt Ø Temperatur Avkänningsavstånd Långt Kort

CLK-460R-100+XXX 2) 60 4 – 4 12 –40 till +85 °C 7 mm 1 1
CLK-260R-100+XXX 2) 60 2 – 2 12 –40 till +85 °C 7 mm 1 –
CLK-460R-110+XXX 2) 60 4 – 4 18 –20 till +180 °C 8 mm 1 1
CLK-430R-101+XXX 2) 30 4 4 – 12 –40 till +85 °C 7 mm 1 1 
CLK-430R-121+XXX 2) 30 4 4 – 8 –40 till +85 °C 4 mm 1 1 

 

1) Mer detaljerad information om de olika satserna finns under Tekniska data
2) Vid beställning måste styrenhetens spänning anges med 428 för 230 VAC, 50/60 Hz respektive 429 för 115 VAC, 50/60 Hz
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Tekniska data  

 
Pump  

Dosering 30 eller 60 mm3/slag och utgång
Smörjmedel mineralolja eller syntetisk olja utan fasta tillsatser
Viskositet < 100 m²/s (cSt) vid drifttemperatur
Pumptryck < 100 bar
Pumpcykel < 3 slag/s
Cykeltid 20 × 106 cykler max.
Drifttemperatur 0 till 60 °C
Driftspänning 110/220 V AC, 50/60 Hz
Skyddsklass IP65

Behållarens volym 7,5 l (effektiv volym)
Nivåövervakning Nivåvakt
Material, behållare PEhd
Material, hus ABS 
Vikt cirka 12 kg (full behållare)
Bullernivå ≤ 70 dB (A)

Pumpen uppfyller kraven i följande standarder
IEC 61010-01: 03/2001 Säkerhetsöverensstämmelse
IEC 61010-01: 2010 Säkerhetsöverensstämmelse
EN 61000-6-4: 2007/A1: 2011 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 6-4: Allmänna standarder – 

utsläppsstandard för industrimiljöer
NF EN 60529 (2000) Höljenas skydd

Sats  

Munstyckesats
Typ smörjmunstycke med två utgångar
Dosering vertikalt, ner i länken
Volym 30 mm3/slag
Avstånd 5 till 50 mm (mellan munstycke och länk)
Smörjmedel mineralolja eller syntetisk olja med en maximal viskositet på < 100 mm²/s (cSt) 

vid spridningstemperatur
Drifttemperatur –25 till +220 °C
Temperatur i pausläge –40 till +220 °C
Inlopp för smörjmedel skärringskoppling Ø 4 mm, maxlängd 5 m
Vikt cirka 50 g
Material rostfritt stål 304, FPM-tätning för strypventilen
Antal munstycken 2
Tillbehör hållare och fästen

Sats med givare
Typ av zonomkopplare Tre kablar DC PNP (SKF-anpassad)
Utgångsfunktion NO, normalt öppen
Driftspänning 10 till 36 V DC
Avkänningsavstånd 5 mm
Skyddsklass IP68
Drifttemperatur (givare) –40 till +85 °C
Kabellängd 5 m
Tillbehör hållare och fästen

Sats med långt rör
Diameter 4 mm – tunn vägg
Längd 5 m
Material rostfritt stål 316L med skyddshölje av PTFE
Antal rör 2

Sats med kort rör
Diameter 4 mm – tunn vägg
Längd 2,5 m
Material rostfritt stål 316L med skyddshölje av PTFE
Antal rör 2
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Pump

1 Nivåvakt, anslutning (beroende på modell)
2 Larmutgång, anslutning
3 Styrenhet
4 Induktiv givare, anslutning
5 Utgångar för rör av rostfritt stål YD 4 mm
6 Strömförsörjning, anslutning
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Fäste av rostfritt stål för munstycken och givare

dubbelt munstycke enkelt munstycke
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SKFs livsmedelsklassade kedjeoljor 
för livsmedelsindustrin
SKFs kedjeoljor har specialutvecklats för tillämpningar inom livs-

medelsindustrin där höga temperaturer, låga temperaturer och hög 

luftfuktighet är de viktigaste parametrarna för val av rätt produkt. 

Hela serien är godkänd enligt NSF, H1 och får därmed användas 

inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. 

Kedjeoljan LFFT 220 för höga temperaturer är huvudsakligen 

avsedd för användning i bakugnar eller annan utrustning med höga 

temperaturer. Den ger gott skydd mot slitage och låga förångnings-

förluster vid förhöjda temperaturer kombinerat med mycket gott  

oxideringsmotstånd. Kedjeolja LFFT 220 är rätt val för denna typ av 

tillämpning tack vare sammansättningen och den syntetiska basen.

Kedjeolja LHFP 150 är det perfekta valet för tillämpningar med 

medelhöga till låga temperaturer, exempelvis vid tillverkning av 

drycker eller konfektyr. Sammansättningen är baserad på en synte-

tisk olja och ger gott skydd mot slitage och korrosion samtidigt som 

produkten har goda åldringsegenskaper och god oxideringsstabilitet.

Kedjeolja LFFM 80 lämpar sig särskilt väl för användning i miljöer 

med hög luftfuktighet, exempelvis i kontrollutrustning och pasta-

torkar samt i applikationer där kondens kan förekomma. Denna olja 

med låg viskositet och halvsyntetisk bas förhindrar att spillprodukter 

ansamlas på kedjorna och ger gott skydd mot slitage och korrosion.

Tekniska data

Beteckning LHFP 150 LFFM 80 LFFT 220

Beskrivning livsmedelsklassad (NSF H1) olja livsmedelsklassad (NSF H1) olja livsmedelsklassad (NSF H1) olja
Specifik gravitation 0,85 0,89 0,95
Färg färglös vit gul
Basoljetyp syntetisk ester halvsyntetisk (mineral/ester) syntetisk ester
Temperaturområde –30 till +120 °C –30 till +120 °C 0 till 250 °C 

Basoljans viskositet
40 °C, mm²/s ISO VG 150 Cirka 80 ISO VG 220
100 °C, mm²/s Cirka 19 Cirka 10 Cirka 17
Flampunkt > 200 °C > 200 °C > 250 °C 
NSF-godkänd H1 (nr: 136858) H1 (nr: 146767) H1 (nr: 146768)

Förpackningsstorlekar
Burk, 5 liter LHFP150/5 LFFM 80/5 LFFT 220/5
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!
Viktig information om produktanvändning
Produkter från SKF får enbart användas i avsett syfte enligt beskrivningen i denna broschyr 

samt bruksanvisningarna. Om bruksanvisningar medföljer produkterna ska dessa läsas och följas.
Alla smörjmedel kan inte anv ändas i centralsmörjsystem. SKF kan, på begäran, kontrollera om 

det smörjmedel som användaren har valt kan användas i centralsmörjsystem. Smörjsystem och 
komponenterna i dem som tillverkas av SKF är inte tillåtna för användning i kombination med  
gaser, flytande gaser, tryckgaser i lösning, ångor eller vätskor med ett ångtryck som överskrider det 
normala atmosfärtrycket (1 013 millibar) med mer än 0,5 bar vid deras högsta tillåtna temperatur. 

Vi vill särskilt påpeka farliga material av alla typer, framför allt de material som klassificeras som 
farliga i punkt 2.2 i EU-direktiv 67/548/EEG, enbart får användas i SKFs centralsmörjsystem och 
komponenter samt levereras och/eller distribueras efter konsultation med och skriftligt godkännande 
av SKF.

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF.

© SKF-koncernen 2014
Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKFs skriftliga 
medgivande i förväg. Uppgifterna i denna trycksak har kontrol-
lerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något 
ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en 
konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.
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Denna broschyr överlämnades av:

Tätningar
Lager och 
lagerenheter

Smörjsystem

Mekatronik Tjänster

The Power of Knowledge Engineering
Genom att kombinera produkter och inbyggnads-
kunskap kan SKF förse både tillverkare av utrust-
ning och produktionsanläggningar inom alla 
 större industrier världen över med innovativa lös-
ningar. Denna kunskap stöder SKFs beprövade 
metod för livscykelhantering för att förbättra 
 utrustningars tillförlitlighet, optimera drifts- och 
energieffektivitet och minska totalkostnaden.

SKFs kompetensområden omfattar lager och 
lagerenheter, tätningar, smörjsystem, mekatronik 

och ett stort utbud av tjänster, från 3D-datamodel-
lering till molnbaserad tillståndskontroll och tjäns-
ter för driftsäkerhet och anläggningsoptimering.

Vår globala närvaro garanterar SKFs kunder 
enhetliga kvalitetsstandarder och produkter till-
gängliga över hela världen. Vår lokala närvaro ger 
direkt tillgång till erfarenheten, kunskapen och 
uppfinningsrikedomen hos SKFs medarbetare.

skf.com/lubrication


