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

för Luleå tekniska universitet

Tribology Days 2017 

TRIBOLOGI
Tribologi är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt med varandra och omfattar fenomen som 
friktion, nötning och smörjning. Ordet kommer från grekiskans tribo, som betyder gnida. Ordet myntades 
1966 i en rapport författad av Peter Jost där han konstaterade att tribologiska problem som till exempel 
slitage, hög friktion och haverier kostade samhället enorma summor varje år. Kostnaderna bedömdes då ligga 
på flera procent (5–7%) av ett lands BNP. Tribologisk kunskap är därför en kunskap, viktig för maskintekniken. 
Därför bedrivs det ofta tribologisk forskning på institutionerna för maskinteknik vid Sveriges tekniska 
högskolor och universitet. Tribologin är ett interdisciplinärt forskningsfält, med beröringspunkter med både 
kemi, materialvetenskap, strömningslära och hållfasthetslära. (Red. anmärkning).

Konferensdeltagarna på Tribology Days 2017. Foto: Lestra
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Luleå tekniska universitet höll sina årliga 
tribologidagar, Tribology Days 2017, den 27–28 
november vid Vattenfalls anläggningar i Älvkarleby, 
Vattenfall Research and Development AB. Jan 
Ukonsaari från Vattenfall Research and Development 
AB var värd för årets Tribologidagar. Det var 49 
st. deltagare som hade mött upp för att lyssna till 
många intressanta föreläsningar och rapporter från 
Tribologins område.

 
Från Luleå tekniska universitet som var arrangör för Tribologidagarna 
var Roland Larsson moderator för seminariet. Roland inledde semina-
riet genom att berätta om Tribologins historia som teknik- och forsk-
ningsområde. Roland öppnade även en önskan och en fundering om 
att kunna bilda en tribologiförening, ”Tribology Society of Sweden”. 

Från de många tribologiska forskningspresentationerna som gavs 
under de två dagarna ska vi här återge några av föredragen som var av 
speciellt intresse ur ett Fluid Scandinavia perspektiv.

Jonas Wilde, ansvarig för R&D hos Vattenfall inledde med en pre-
sentation om Vattenfalls verksamhet och den forskning som sker inom 
koncernen. Mycket av Vattenfalls forskning sker även på uppdrag av 
andra energiföretag och ”konkurrenter” eller snarare branschkolle-
gor. Jonas berättade om Vattenfalls ambitioner att lämna den fossila 
energin och den satsning man gör på förnyelsebar energi. Mycket av 
dagens forskning handlar om att utveckla ”vindenergi”, och även att 
utveckla vattenkraften på ett miljöriktigt sätt. Inom området atomkraft 
har man idag ingen forskning.

– Vattenfalls ambitioner kan idag sammanfattas som att tjäna pengar 
på vattenkraft, lite på atomkraft och investera pengarna i vindkraft, 
säger Jonas.

Jonas berättar vidare att Vattenfalls laboratorie byggdes år 1943 för 
att kunna experimentera och utveckla vattenkraften som var på stark 
tillväxt. Laboratoriet i Älvkarleby har en byggnadsyta på 6000m2 och 
med ca. 65 st. verksamma forskningsingenjörer. Forskare som forskar 
på de möjligheter som finns att göra om vattnets, ångans och vindens 
rörelseenergi till roterande rörelse. Ett annat forskningsområde är våra 
kraftverksdammar och fiskarnas vandring i vattendragen kring dessa. 
Ett annat exempel på ett mycket viktigt forskningsområde är dagens 
klimatförändringar och de ökade vattenflöden som det medför. Idag 
dimensioneras en kraftverksdamm för en livslängd på 10 000 år, tidi-
gare var det för 1000 år.

Greg Simmons, tribolog vid Vattenfall berättade om några aktu-
ella forskningsområden inom Tribologins område. Ett intressant 
område är att använda vatten som fluid vid hydraulikanläggningar för 
dammluckor. Just här vid Älvkarleby har man sedan ca. 10 år tillbaka 
vattenhydraulik, för kraftstationens dammluckor (en 50/50 blandning 
av vatten och propylenglykol). Filtrering av hydraul- och smörjoljor är 
ett annat område som man bedriver en egen forskning kring, Greg 
säger:

– Vi litar inte riktigt på marknaden inom detta område, vi har extremt 
hårda krav på funktion och lång livslängd på vår utrustning.

Ett annat stort och viktigt forskningsområde är smörjning av Kaplan-
turbiner. I en Kaplanturbin har man en mycket viktig smörjpunkt vid 
turbinbladen sittande mitt nere i älvfåran, varför miljöskadande smörj-
medel absolut inte får användas.

Idag har man drygt 1000 st. vindkraftsturbiner i drift, ett stort 
underhållsproblem hos dessa är driften av växellådorna. Här pågår 
det mycket forskning och utveckling för att förbättra driftsäkerheten 
hos växellådorna utan att man för den skull ökar vikten. Växellådorna 
måste klara av högre effekter med en mindre installerad vikt, vilket är 
en mycket stor utmaning. Antalet oljebyten måste reduceras i växel-
lådorna, inte på grund av dyra oljepriser, utan på grund av de höga 
kostnader som medförs vid själva underhållsinsatsen. Greg berättar att 
vindkraften måste samarbeta med vattenkraften i det nordiska el nätet 
(Sverige, Norge och Finland), för 3MW installerad vindkraftseffekt 
krävs det 1MW vattenkraftseffekt.

Pär Marklund från Luleå tekniska universitet höll ett föredrag under 
rubriken ”Tribo-condition monitoring for optimized longer service life”. 
Föredraget handlade om det som idag populärt kallas för ”Predictive 
Maintenance”, ett förutsägande underhåll baserat på fjärrövervakning 
av maskinutrustningen. Pär påtalade hur man genom att kombinera 
och använda två eller flera sensorer, och skapa lämpliga algoritmer så 
kan man få ut en mängd information ur dessa. Information som inte 
bara kan larma utan även anpassa och optimera produktionen efter de 
förutsättningar som gäller, exempelvis om det går för fort kan maski-
nen automatiskt sakta ner och anpassa hastigheter. Går det för tungt, 
är slitaget för stort, minskar systemet belastningen, dvs. lasten, osv.
Man måste skilja på vilken typ av information man vill ha, skall den 
användas för ett:
•  Avhjälpande underhåll.
•  Förebyggande underhåll.
•  Förutsägande underhåll.

Några storheter som är mycket informativa i ett dessa sammanhang är: 
•  Vibrationer (ljud eller missljud).
•  Temperaturer.
•  Viskositet på smörj- och hydraulvätskor.
•  Föroreningar.

Pär exemplifierar problematiken med klassisk livslängdsberäkning för 
ett lager. 

– Vid lager beräkningar kommer några få lager att haverera, ett antal 
lager kommer att hålla, men utan marginal. Men de allra flesta av lag-
ren har en lång livslängd kvar vid lagerbytet, lagren byts i onödan så 
att säga. Här finns det en stor kostnadspotential att spara genom att 
övervaka lagren, med en indirekt- eller direkt övervakning. Direkt över-
vakning kan ske genom att övervaka temperatur, lastmoment, smörj-
filmstjocklek, viskositet, additiv eller friktionskraft.

Vid indirekt mätning kan man använda flera sensorer för beräkning-
ar, exempelvis genom att mäta temperatur och vibrationer (ljud) kan 
man även då få information om oljans viskositet, smörjfilmtjockleken 
och friktionskrafter.

I alla typer av sensormätningar är sensorernas placering mycket vik-
tig. Idag har vi en enorm utveckling av nya sensorer som fångar upp 
”ljudföroreningar”, sensorer med ett mycket stort frekvensomfång och 
en mycket bra dämpning av signalerna. Den här nya mättekniken sam-
lar Pär under namnet TriCoMo.

Phil Harper från företaget Tribosonics Ltd UK höll ett föredrag 
under rubriken ”Novel Measurement Technologies for Tribological 
Applications for Laboratorie and Field use” (Ny mätteknik för tribo-
logiska tillämpningar för laboratorie- och fältbruk). Det som Phil före-
drog kunde direkt kopplas till föregående föredrag från Pär.

Tribosonic har utvecklat en ny sensor som de kallar UR sensor, ”Ultra-
sonic Reflektrometry”. En sensor som sänder ut ett ljud och analyserar 
reflektionen från det utsända ljudet. Sensorn är mycket liten, den har 
en diameter på endast 2mm! Den jobbar dessutom över ett mycket 
stort frekvensområde. 
Storheter som man kan mäta med UR sensorn är exempelvis:
•  Smörjfilmtjocklek – kontakttryck i lager.
•  Förslitningar <1µm – spaltarea.
•  Fluida data som viskositet, densitet, kompressabilitet.
•  Laststorlek, moment – dynamik.
•  Kontaktbild och avtryck.

Kim Berglund från Luleå tekniska universitet har forskat kring miljö-
vänliga smörjmedel för exempelvis löphjulssmörjning i Kaplan vatten-
kraftsturbiner. Presentationen gick under rubriken ”Friction characte-
ristics of environmentally adapted lubricants in boundary lubricated 
contacts” (Friktionsegenskaper hos miljöanpassade smörjmedel vid 
gränsskiktssmörjning). Vid löphjulsmörjning har vi i dag två alternativ, 
ett alternativ är att använda smörjningsfria lager, eller att använda ett 
smörj medel som är helt harmlöst och ofarligt för naturen.

Det som Kim och hans kolleger tittat på är att använda glycerol som 
smörjmedel. Glycerol får man som en biprodukt vid tillverkning av bio-
diesel från så kallad ”talldiesel”. Talldieseln tillverkas runt om i världen 
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och det forskas en hel del idag på att få fram ett miljömässigt bättre 
alternativ än vanlig petroleumdiesel för fordon. Glycerol är ett livs-
medels klassat ämne känt under namnet E422 och anses generellt sett 
att vara giftfritt och säkert. I samband med talldiesel tillverkning får 
man idag ut mer glycerol än vad man har avsättning för, så en stor del 
överskott bränns helt enkelt upp. Glycerol är en typ av alkohol med 
OH grupper bundna till alkoholen. Glycerolen kan för oss som inte 
är kemister närmast jämföras med en sockerlösning (red. kommentar). 
Glycerol är fullt ut blandbart med vatten, och den blandas med vatten 
om man vill sänka dess naturliga viskositet! Glycerolen har även visade 
egenskaper som ersätter de traditionella oljornas EHD egenskaper 

(Elasto Hydrodynamisk smörjning), vilket medför att den även smör-
jer växlar, kul- och rullager, åtminstone vid måttliga belastningar. 

Det som i sammanhanget är av mycket stort intresse är att vid Luleå 
tekniska universitet pågår det försök och forskning kring möjligheterna 
att använda glycerol som hydraulolja. Det skulle i så fall vara något 
mycket intressant då glycerol skulle kunna fungera som en miljö-
anpassad hydraulvätska med stora likheter med propylenglykolerna 
(red. anmärkning), men till en mycket lägre kostnad. Om talldiesel blir 
en användbar produkt med stor tillverkning, då kommer glycerol att bli 
en biprodukt i mycket stora volymer.

Ett annat intressant föredrag hölls av 
Fredrik Lindberg från stål företaget 
Ovako och Johan Blomkvist från 
Applied Nano Surfaces. Före-
draget hölls under rubriken 
”An advanced thermal 
processing and coating 
technology for enhan-
ced friction and 
wear behaviour on a 
new type of hybrid 
steel with unique 
in-process mecha-
nical strengthening 
properties” (En 
avancerad värme-

behandling och beläggningsteknik för förbättrade friktion och slitage-
egenskaper på en ny typ av hybridstål med unika mekaniskt förstärkta 
egenskaper). 
Det är tre företag som tillsammans har utvecklat ett hybridstål med 
mycket låg friktionskoefficient och med ett mycket starkt ytskikt.
•  Ovako – Stålproducent.
•  Bodycote – Leverantör av yt- och värmebehandlingsteknik.
•   ANS, Applied Nano Surface – Leverantör av friktion- och slitage-

reducerande teknik.

Stålet är i grunden likt kullagerstål, men med en lägre kolhalt. Därefter 
har Body Cote genom en värmebehandlingsprocess belagt stålet med 
TriboNite®. Det är en nitrering som ger mycket låga friktionsvärden. 
TriboNite®-teknik är en innovativ och kostnadseffektiv process som 
utvecklats gemensamt av ANS och Bodycote i samarbete med Ovako 
som tagit fram ett lämpligt stål för dess användning.

Fördelar:
•  En hård och fin yta med förbättrade tribologiska egenskaper.
•  Ett stort motstånd mot slitage, pitting och utmattning.
•  Låg distorsion.

Friktionskoefficienten vid olika blandningar av glycerol-vatten. Bild: Kim Berglund LTU.

Hybridstålet som är ett samarbete mellan Ovako – Bodycote – ANS.
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Vid tester med gränsskitssmörjning och en additivfri PAO vätska med 
en viskositet på 2cSt minskade friktionen med hela 40%! Tänkta app-
likationer för det nya hybridstålet är lager, växlar och olika typer av 
hydraulikkomponenter som exempelvis pumpar och ventiler.

Greg Auger från Thordon Bearings/DUWEL föredrog en fallstudie 
med rubriken, “Reducing Maintenance through Implementation of 
Water Lubricated Turbine Guide Bearings”. Föredraget presenterade 
två studier där man byggt om och smörjer vattenkraftsturbinens axel 
med vatten istället för med olja. 

Vattensmorda lager användes framgångsrikt runt om i världen i de 
tidigaste installationerna av vattenturbiner. Sedan utvecklades gum-
mit och syntetiska elastomermaterial för tätningar, då började man 
använda oljesmorda lager. Den vattensmörjande lagertekniken lämpar 
sig för Francis och Kaplan turbiner i vertikalt och horisontellt utförande, 
förutsatt att man tar konstruktionshänsyn till vissa kritiska områden. De 
två fallstudie projekten visar att ombyggnad av turbinlagring från olja 
till vattensmörjning är såväl tekniskt som ekonomiskt genomförbara 
lösningar för att minska underhåll och lösa problem med äldre olje-
lager och/eller axeltätningar. 

På vänster sida den gamla konstruktionen och på höger sida den nya.

Tänkta applikationer för det nya hybridstålet är lager, växlar och 
hydraulikkomponenter som pumpar och ventiler.

Anledningen till slutanvändarens omkonstruktion och ombyggnad: 
•   Ständigt återkommande problem med tätningsläckage, miljö-

problem.
•   Trångt och svåråtkomliga tätningar betyder svåra och omfattande 

reparationer.
•   Tätningsläckagen kan kontaminera smörjoljetanken med vatten.
•   Förorenad olja leder till lagerhaveri.
•   Olja förorenar vattenfåran, miljöproblem.

Lennart Strandberg


