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TIDSKRIFTEN FÖR HYDRAULIK, PNEUMATIK OCH ELEKTROMEKANIK
Särtryck ur Fluid Scandinavia nr 1-2018 

för Luleå tekniska universitet

Smörjteknikdagen
Den 3 oktober 2017 genomfördes smörjteknikdagen i 
Göteborg, en fullspäckad dag med många intressanta 
föredrag om vikten av att ha bra smörjning. En ”genom
snittlig maskin” har cirka 20 smörjpunkter som ska 
underhållas. Sköts inte smörjningen med rätt intervall, 
rätt mängd och typ av smörjmedel kan ett haveri lätt 
bli följden. Vi ska här ge ett utdrag från några av de 
många föreläsningarna från smörjteknikdagen.

 
Mats Norling från Europafilter berättade om vikten av att ha ren olja. 
Mats visade några intressanta exempel på hur några problemsystem 
blev av med sina problem genom att få en effektiv filtrering och rening. 

Göran Gustafsson från Preem berättade om hur viktigt det är vid 
upphandling av maskiner, att tekniska frågor som berör maskinerna, 
exempelvis frågor smörjning, underhåll och installationen kommer med 
på dagordningen. Att även dessa frågor som berör smörjning, under-
håll, installation och uppstart även får plats i upphandlingsavtalen. 

Det finns många fallgropar som kan undvikas om man tänker och gör 
rätt och riktigt. Många onödiga problem kan undvikas om man följer 
rekommendationen nedan. 
•   Är det okej att oljan kommer med tankbil? Oljan kan vara förorenad 

på grund av dåligt rengjorda tankar. Det finns otaliga exempel på 
där det varit en dieselolja eller en motorolja inblandad i exempelvis 
en hydraulolja, med driftsproblem som följd. 

•   Vikten av rengöring genom så kallad ”flushning” av nya system kan 
inte tillräckligt mycket påpekas. Flusha med samma typ av olja som 
senare ska användas i systemet, men gärna med en lägre viskositet. 
Flushing måste ske med en starkt utvecklad turbulent strömning, Re 
värdet ska vara på minst 4000 för att partiklar och liknande skall följa 
med vätskeflödet.

 
Att läsa in sig på manualer, att kontrollera vad som måste göras innan  
start, är mycket viktigt. Det är ett vanligt problem att utrustningen star-
tas på ett felaktigt sätt på grund av att man inte har läst in sig på 
manualer och på aktuella uppstartsprocedurer.

Rickard Jansson från Exova berättade om smörjmedelsteori, till-
ståndsbaserat underhåll, och tillståndskontroll genom oljeanalys. 
Genom att utvärdera en utförd oljeanalys kan man få fram mycket infor-
mation om oljan och om hela systemet. Genom ett tillstånds baserat 
underhåll spar man pengar och får på köpet en lägre miljöbelastning. 
Rickard berättade om skillnaden mellan olika sätt att tolka oljeanalyser, 
att inte bara utgå från fastställda gränsvärden på exempelvis viskositet 
och syratal. Att säga, så länge det håller sig inom intervallet x ->y är 
det ok. Eller att sätta gränsvärden utifrån en grupp/typ av maskiner. 
Det kräver historik från likande maskiner och att man använder normal-
fördelningskurvor för att sätta gränsvärden. 

Rickard förespråkade varmt trendsätt-
ning på varje enskild maskin, det kräver 
en tät provtagningsfrekvens men kan 
idag utföras automatiskt med moderna 
sensorer, så kallade ”smarta sensorer”. 
Genom trender ser man förändringar i 
objektet och lämpliga åtgärder kan då 
planeras och utföras i god tid innan det 
blir katastrofläge.

Rickard tog som exempel vad som 
händer i en smörjolja när den utsätts för 
oxidation, additivnedbrytningen sker 
långt innan det syns på syratalet, när 
syratalet ökar är oljan redan oxiderad 
och många additiv är redan förbrukade, 
då är det för sent. 

Göran Gustavsson Preem, påvisar viktiga 
punkter vid upphandling. Bild: Preem

Bengt Frelins (Mobil) klassiska bild ”smörjpyramiden” om 
smörjfilmsfaktorn λ. Bild: Volvo
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En annan sak som är svårtolkad är oljans färgförändring. Rikard 
visade exempel där en olja först blev mörkare för att sedan bli ljusare 
innan nedbrytningen av oljan gjorde den nästan svart. 

Nils Myers från Idhammar AB fångade åhörarnas uppmärksamhet 
om tribologi. Nils berättade hur smörjning fungerar och smörjfilmens 
uppgifter.

Nils förklarade hur viktig smörjfilmsfaktorn är med sin tjocklek i för-
hållande till lagerytornas ytfinhet. Hur viktigt det är att smörjfilmen är 
tjockare än de båda motstående lagerytorna, detta för att få till ett 
hydrodynamiskt smörjförhållande. 

Roger Persson från Volvo berättade om sina erfarenheter om fett-
smörjning. Roger tog vid efter Nils och berättade om vikten av smörj-
filmsfaktorn λ för att få en lång livslängd på lager. Oftast talas det om 
att det är viktigt att smörjfilmen är tillräckligt tjock för att få till en bra 
smörjning, men den kan även bli för tjock. Roger visade ett exempel 
från en bromsbänk på Volvo som alltid hade haft problem med lager-
haverier. På lagren satt smörjautomater som matade in fett i lagren 
som tillslut blev för varma på grund av för tjock smörjfilm. Lagren hade 
av gammal hävd och vana smorts med det som Roger uttryckte sig, 
”mänsklighetens största straff, universialfettet…”

Fettet var ett standard litiumkomplexfett med en basoljeviskositet 
på 210 cSt. Tittar man i ”Stribecks diagram” ser man att λ bör vara 
över 3, men helst inte över 5, för då ökar friktionen.

Vid kontroll av lagret och vad detta fett skulle ge  
för λvärde? 
Uträkning på lagren i bromsbänken SKF 6222 visar enligt följande 
beräkning på lambdavärdet vid olika varvtal. Först beräknades λ för uni-
versalfettet som användes (blå linje, figur 12) med en basolje viskositet 
med 210 cSt. Som jämförelse gjordes samma beräkning på ett syn-
tetiskt PAO-fett (rosa linje fig.12) med en basoljeviskositet på 46 cSt. 
Här syns det tydligt att universialfettet ger en för tjock smörjfilm vilket 
skapar värme i lagret, samt riskerar att rullkropparna stannar upp när 
de går ut ur lagrets belastningszon. Detta gör att rullkropparna måste 
accelerera upp till rätt hastighet när de kommer in i belastningszonen, 
beräkningen visar att även det syntetiska fettet är något för tjockt.

På Volvo har man även haft problem med några rökgasfläktar, som 
är fettsmorda likt bromsbänkarna. Rökgasfläktarna går med ett kon-
stant varvtal på 1475 rpm. Problemen hos rökgasfläktarna var som vid 
bromsbänken, många lagerhaverier. Det var i snitt ett haveri efter var 
6:e månad för varje lager. Liknande beräkning som vid bromsbänken 
utfördes vid ett fast varvtal och med en varierande temperatur.

Här jämfördes det befintliga universalfettet med samma syntetiska fett 
som tidigare, samt även en smörjolja av syntetisk PAO typ med ISO VG 
32 i viskositet. Här syns det tydligt att universialfettet behöver komma 
upp till 90°C för att smörjfilmen skall nå λ=5, det syntetiska fettet med 

46 cSt basoljeviskositet når det vid 75°C och med en smörjolja ISO VG 
32 redan vid 55°C. Här tänker man sig att det är friktionen i smörjfet-
tet (oljan) som ökar temperaturen och vid optimal smörjfilmstjocklek 
minskar förlusterna och temperaturen stabiliseras. 

En annan sak som tydligt märktes var att när fettet var utbytt till ett 
syntetiskt fett och lagren nådde sin rätta driftstemperatur försvann näs-
tan alla vibrationer från lagren. Det beror sannolikt på att rullkropparna 
inte längre tappar kontakten med ytter- och innerringen i lagren.

Rogers slutkläm, genom att smörja rätt får du:
•  Lägre energiåtgång
•  Längre lagerlivslängd
•  Ökad tillgänglighet

Richard Wolffelt Gurami från Utveckling AB (Tribologen)
Richard berättade om företaget Gurami som jobbar med underhåll 
och utbildning.  De som arbetar på företaget har alla en bakgrund 
inom maskin och underhållssidan. 

Förutom utbildningar inom ämnet så har man en programvara som 
hjälper till med val av smörjmedel och underhållsåtgärder. Hur livs-
längd kan förutspås och som vad händer vid olika förändringar i sys-
temet. 

Lars Arvidsson från VP-diagnose berättade om problemen med lack-
bildning (varnish) i smörjsystem. Att detta absolut inte är nytt och att 
det inte har kommit som någon överraskning, tvärt om. Problemet är 
som han uttryckte det beroende av två saker, dels att molekylerna är 
mer ”krackade” än tidigare vilket gör dem mer benägna till kemiska 
reaktioner, samt att svavlet är bortplockat från smörjmedlen. Det sista 
mest på grund av att svavel numer räknas som en miljömässig ”skurk-
atom”.

De förändringar som skett med smörjmedlen gör att det naturliga 
skyddet mot nedbrytning har försämrats. Svavel som exempel, fung-
erade som antioxidant och smörjningsförstärkare. De nya smörjmed-
len (av parafinbastyp, red. kommentar) har låg löslighet mot de ned-
brytningsprodukter som bildas.

Det som skapar varnish är: 
•   Underdimensionerade filter vilket ger gnist-

bildning  olefiner  Lack
•   Nedbrytning av oljan  polymerisation
•  Additivförbrukning  polymerisation
•  Oxidation (ofta katalytisk)
•   Sulfiderring (katalytisk & självterminerande)
•  Pyrolys (termisk och/eller katalytisk)

Vad är lösningen för att  
komma ifrån problemet?
Prov av smörjmedel innehåller inga tester som visar 
motståndskraft mot lackbildning. Analyser av var-
nish för att identifiera vad som skapat varnishen, 
undvik de oljor som skapar varnish. Undersök sys-
tem för att försöka identifiera lack-problem innan 
de kommer. Använd bra filter, gärna speciella djup-
filter som renar och tar bort även de allra minsta 
partiklarna, de som har den största katalytiska ver-
kan på oljans oxidation.

I de flesta smörjoljor utom motoroljor anser Lars 
att man kan ”fylla på” med nya additiver. De flesta 

”smörjmedelstillverkare” köper in sin basolja och färdiga additivpaket 
som de blandar till sina produkter.

Siste talaren var Jens Hardell från Luleå tekniska universitet. Luleå 
tekniska universitet har en avdelning för maskinelement där man fors-
kar mycket kring tribologi (se artikel i detta nummer). Det finns enormt 
mycket pengar att tjäna genom att minska friktion. Globalt sett står 
lastbilstransporter för en bränsleförbrukning på ca 550 miljarder liter/
år, av dessa åtgår 180 miljarder liter/år till att övervinna friktion!

Det forskas kring friktion mellan fasta material såväl som friktion i 
vätskor. Just nu tittar man bland annat på geometrin hos en kolvring i 

Stribecks diagram. Bild: Volvo
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en lastbilsmotor. Genom att förändra 
geometrin, har man visat på att det 
går att minska friktionskraften med 
mer än hälften.

I ett tidigare projekt tillsammans 
med Bosch Rexroth minskade dokto-
randen Patrik Isaksson friktionen mel-
lan rullar och kolv i hydraulmotorer så 
att de totala friktionsförlusterna mins-
kade med mer än 50%!

 
Patrik påvisade i en provrigg att olika 
ytfinhet på lagerytor kan ha en stor 
inverkan på friktionen vid blandskikts-
smörjning, motsvarade kontakten 
mellan kolv och rulle i hydraulmotorn.

Ett annat ämne som det forskas 
mycket på i dagsläget är tribologisk 
tillståndsövervakning och styrning. 
Visionen är maskinkomponenter som 
kommuniserar med varandra och kan 
ge en diagnos för hela maskinen med 
tanke på underhållsplanering.

Sammanfattning av dagen
Efter en hel dag med smörjning, kän-
des hjärnan full av friktioner, additiv-
nedbrytning och Stribecks diagram, 
måste jag tillstå att det har varit en 
fantastisk dag med mycket lärorikt 
och kunnande. Jag tror och hop-
pas att alla deltagare kände samma 
och att denna dagen skall resultera 
i mindre stillestånd och bättre fung-
erande maskiner. Den ekonomiska 
nyttan är stor om smörjmedel väljs 
och behandlas rätt. Rekommenderar 
starkt fördjupande utbildning inom 
Smörjmedelsteknilogi.

Mikael Ljung, ITH / 
Lennart Strandberg

Lambdavärdet som funktion av varvtal hos ett lager. Bild: Volvo

Lambdavärdet som funktion av temperatur. Bild: Volvo

Radialkolvmotor. Bild: LTU Tribologisk tillståndsövervakning. Bild: LTU

Detta material har tagits fram i ett EU projekt finansierat av Tillväxtverket, 
Landstinget, Örnsköldsviks kommun och dom lokala företagen Bosch 
Rexroth, Specma, BAE Systems Hägglunds, Valmet, Knightec samt 
Nordhydraulic.


