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I 

 

Sammanfattning  
 

Expandering av smörjsystem till valsmaskinen vid Uddeholms AB – Analys av kandidater till 

utbyggnad är ett examensarbete som genomförts på Karlstads Universitet inom 

högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik. Arbetet har utförts i samarbete med 

Uddeholms AB och SKF Lubrication competence center AB. 

 

Uddeholms AB är ett världsledande företag inom tillverkning av verktygsstål för industriella 

verktyg och finns i 90 länder med cirka 3000 anställda globalt. För att fortsätta vara 

världsledande krävs hög tillförlitlighet på maskinerna. En viktig del i detta är underhåll av 

maskinerna där smörjning är av hög vikt.  

 

I denna studie analyseras lämpliga kandidater till utbyggnad av ett smörjsystem på en 

valsmaskin vid Uddeholms AB:s avdelning Götvalsverket. 

  

Projektets syfte var att sätta sig in i produktionens processer för att kunna identifiera hur det 

befintliga smörjsystemet fungerar och vilken kapacitet som fanns att tillgå. Målet var att ta 

fram lämpliga kandidater till utbyggnad av smörjsystemet och att konstruera ett schematiskt 

ritningsunderlag utan krav på toleranser samt att undersöka lönsamheten i detta.  

 

Metoder såsom Process FMEA, förstudie, undersökningar, kvalitativa metoder, SKF:s 

beräkningsprogram för lager och konstruktionsprogrammet Autocad 2019 har använts. 

 

I studien framkom att smörjsystemet går att bygga ut med 300 kandidater och att pumpen har 

större kapacitet än vad som behövs. Konstruktionen är visualiserad med schematiskt 

ritningsunderlag som beskriver hur kandidaterna är indelade för varje doseringsgrupp. 

Rapporten innehåller andra viktiga dokument såsom översiktsritning för doseringsgrupper och 

schematiska ritningar för detaljer.  

 

Lönsamheten i utbyggnadsprojektet är god. Investeringen på cirka 300000 SEK har en 

återbetalningstid på drygt två år. 

  



II 

 

Abstract 

 

Expanding of lubrication system to the rolling mill machine at Uddeholms AB - Analysis of 

candidates for development is a degree project carried out at Karlstad University in the field 

of mechanical engineering. The work has been carried out in cooperation with Uddeholms AB 

and SKF Lubrication competence center AB. 

 

Uddeholm AB is a world-leading enterprise in manufacturing tool steel for industrial tools 

and exists in 90 countries with approximately 3000 employees globally and. In order to 

remain world-leading, high reliability is required on the machines. An important part of this is 

the maintenance of the machines, where lubrication is of high importance. 

 

In this study, suitable candidates are being analyzed for the development of the lubrication 

system on a roller mill machine at Uddeholms AB department, Cogging mill. 

  

The purpose of the project was to study the production process to identify how the existing 

lubrication system works and available capacity. The aim was to develop suitable candidates 

for expansion of the lubrication system and to design a schematic drawing basis without 

tolerances and to examine the profitability of this. 

 

Methods such as Process FMEA, preliminary studies, surveys, qualitative methods, SKF's 

roller bearing calculations program and the Autocad 2019 design program have been used. 

 

The study shows that the lubrication system can be expanded with 300 candidates and the 

pump has more capacity than needed. The design is visualized with schematic drawing 

documentation describing how the candidates are divided for each dosing group. The report 

contains other important documents such as overview drawing for dosing groups and 

schematic drawings for details. 

 

The profitability for the expansion project is good. Payback time for the 300000 SEK 

investment is approximately two years. 
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Terminologi & Förkortningar 

 

• FMEA- Failure Mode & Effect Analysis, Feleffektsanalys. 

 

• Polyuera – Tillsats som ger fett en hög droppunkt/smältpunkt för 

högtemperaturapplikationer. Även god oxidationsresistens, vattenresistens och 

pumpbarhet.    

 

• EP – Extreme Pressure additiv som minskar risken för skärning mellan metallytor. 

 

• AW – Anti-wear additiv som reducerar nötningen mellan mekaniska komponenter.  

 

• NLGI – National Lubrication Grease Institute. Ett mått på styvheten hos ett fett. Fettet 

klassificeras enligt skalan NLGI mellan 000 till 6. Där 000 är väldigt flytande och 6 

extremt hård. 

 

• Viskositet – En mätning av vätskans motståndskraft mot ett flöde. 

 

• Asperiteter – Mikroskopiska toppar, ojämnheter vid en kontaktyta. 

 

• Solenoid – Magnetventil. 

 

• Fluid – Ett ämne som inte har någon fast form, exempelvis gas eller vätska. 

 

• LCC – Lubrication Competence Center. 

 

• WBS – Work Breakdown Structure, Arbetsnedbrytning.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Projektet Expandering av smörjsystem till valsmaskin vid Uddeholms AB har utförts på 

uppdrag av Uddeholms AB.  

Undersökningen har utförts vid Karlstad universitet, SKF Lubrication Competence Center AB 

i Linköping och Uddeholms AB:s avdelningar i Hagfors.  

 

Uddeholms AB är ett världsledande företag inom tillverkning av verktygsstål för industriella 

verktyg och finns i 90 länder med cirka 3000 anställda globalt. För att fortsätta vara 

världsledande krävs investeringar för att klara av den efterfrågan som söks idag med hög 

kvalité och snabba leveranser på produkterna. Det innebär en ökad produktion och allt högre 

tillförlitlighet av maskinerna krävs. För att klara av detta måste även underhållet på 

maskinerna förbättras, där smörjning är en viktig del för att klara av de stora påfrestningarna 

på roterande maskinelement.  

 

Projektet har utförts på en avdelning som kallas för Götvalsverket på Uddeholms AB. Här 

valsas olika stålsorter som kommer direkt från stålframställningen. Stålen valsas till olika 

dimensioner såsom runda eller fyrkantiga profiler, därefter förs de vidare till nästa process 

som exempelvis värmebehandling eller en annan intern avdelning för bearbetning.  

 

1.2 Problemformulering 

 

För underhåll av maskiner krävs en viss kännedom om hur de är konstruerade och vilka 

detaljer som är mest utsatta för slitage beroende på arbetsutförande. För att hålla maskinen i 

drift, öka tillgängligheten och motverka haverier är smörjningen en viktig del.  

Förr i tiden smörjdes maskiner manuellt och det sker även idag. Men med dagens teknik går 

allt mer över till automatiserade processer vilket även gäller underhållsprocesser såsom 

smörjning. 

I tidigare skede hade Uddeholms AB problem med en gammal valsmaskin då stora slitage 

förekom på lagren i lagerbockarna som bär valsarna. Detta resulterade i stora omkostnader på 

maskinen och lagren fick bytas varje år. För att förhindra slitage på lagren installerades en ny 

typ av smörjsystem med automatsmörjning som succesivt reducerade problemet. Efter denna 

förbättring vill företaget se om det går att utnyttja det nya smörjsystemet till fullo genom att 

ansluta det till fler delar av maskinen. I nuläget täcker systemet enbart lagerbockarna till 

valsarna.   

För att ta reda på vad som kan kopplas på systemet och optimera det på bästa sätt behöver ett 

antal frågor besvaras, se 1.5 frågeställning.  
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1.3 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att tillämpa de erhållna kunskaperna från utbildningen på ett 

ingenjörsmässigt arbetssätt med problemformulering, avgränsning och lösning av ett tekniskt 

problem.  

Projektets syfte är att sätta sig in i produktionens process för att kunna identifiera hur det 

befintliga smörjsystemet fungerar och vilken kapacitet som finns att tillgå. Därefter är 

uppgiften att undersöka vilka delar av valsmaskinen som skulle kunna kopplas på systemet 

samt att bedöma lönsamheten i detta. 

 

1.4 Mål 

 

Målet är att ta fram lämpliga kandidater till smörjsystemet och konstruera ett schematiskt 

ritningsunderlag utan krav på toleranser samt att undersöka lönsamheten i detta.  

 

 

1.5 Frågeställning 

 

• Hur kan smörjsystemet utnyttjas till sin fulla potential? 

• Vilka komponenter är lämpliga att koppla på systemet? 

• Vad blir lönsamheten av investeringen? 

 

 

1.6 Avgränsningar 

 

• Hålla sig inom valsmaskinens delar. 

 

 

1.6.1 Restriktioner/Specifikation 

 

• Fett ska användas som smörjmedel. 

• Befintligt system ska utnyttjas. 

• Standardkomponenter. 
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2. Genomförande 

 

2.1 Projektplanering 

Planeringen av projektet bestod av olika metoder som beskrivs nedan. För att få en visuell 

översikt över projektet delades det in i ett projektflöde. Flödet bestod av förstudie, start, 

genomförande och avslut. 

För att kunna övergå till nästa fas måste vissa moment uppfyllas eller vara klara för att gå 

vidare. Dessa moment kallas för grindhål och milstolpar. De fungerar som ett 

avstämningstillfälle där beslut tas om resultaten är godkända för att påbörja nästa fas 

(Lilliesköld & Eriksson 2005).  

  

2.1.1 WBS 

En Work Breakdown Structure (WBS) även kallad arbetsnedbrytning används för att kunna 

bryta ner projektet till mindre hanterbara delar och uppgifter. Detta är ett enkelt sätt för att 

kunna identifiera vilka arbetsuppgifter som ska genomföras (Lilliesköld & Eriksson 2005).  

Metoden är effektiv och enkel att använda och kommer till bra användning när en tidsplan 

och Ganttschema ska utföras. 

 

2.1.2 Tidsplan / Milstolpeplan 

En tidsplan visar tidpunkterna grafiskt för de grindhål och milstolpar som är uppsatta enligt 

projektmodellen. Syftet med tidsplanen är att förenkla och klargöra uppföljning (Lilliesköld & 

Eriksson 2005). 

Oftast så stämmer inte den första tidplanen överens med verkligheten, men den ger en grov 

uppskattning och ligger till grund för senare uppdaterade versioner.  

 

2.1.3 Ganttschema 

Ganttschema eller aktivitetsplan används för att ge en grafisk bild av projektets olika moment 

hur de hänger ihop och när de är planerade att genomföras. Momenten infogas grafiskt i ett 

diagram där Y-axeln anger momenten medan X-axeln beskriver löptiden från projektstart till 

projektslut (Lilliesköld & Eriksson 2005).  

 

2.1.4 FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis eller så kallad feleffektsanalys är en metod för 

riskminimering. FMEA analysen reder ut vilka fel som kan tänkas uppkomma, vad 

konsekvenserna blir och vad som orsakar felen. 

Syftet är att identifiera potentiella fel, brister och vad följderna blir av dessa. Genom att utföra 

en FMEA vill man undvika att tidigare fel upprepas samt genomföra förbättringar. Resultatet 

av analysen blir en prioriterad åtgärdslista. I projektplaneringen har en projekt FMEA 

genomförts. 
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2.2 Projektplan 

Projektplanen fungerar som en karta. Den definierar hur uppgifterna ska lösas, tidsramarna, 

resurserna och de ansvariga deltagarna i projektet. Projektplanen är även ett kontrakt mellan 

projektgruppen. Den innehåller underlag för uppföljning av projektet och en mängd 

information som är till nytta för alla inblandade (Lilliesköld & Eriksson 2005). 

 

2.3 Förstudie 

En förstudie syftar till att få förståelse och bakgrundsinformation inför genomförandet av ett 

projekt (Lilliesköld & Eriksson 2005). Förstudien utgörs av tre olika delar. 

 

 

2.3.1 Undersökning  

Undersökning görs på plats vid företaget för att få en överblick av lokalen, verksamheten och 

de processer som finns. Även undersöka hur smörjsystemet fungerar och vilka komponenter 

som är påkopplade för att kunna konstruera det nya systemet.  

 

 

2.3.2 Faktainsamling  

Denna fas är mycket viktig i projektet för att kunna analysera smörjsystemet med stor 

noggrannhet, få en förståelse för hur det är uppbyggt och vad alla komponenter har för syfte.  

 

För att erhålla all nödvändiga data har information hämtats från uppdragsgivarens datasystem 

samt SKF:s webbsida för deras produkter. Resterande relevant information har hämtats från 

Karlstads universitetsbibliotek och sökmotorn Google.  

 

 

2.3.3 Kvalitativa metoder 

För att erhålla information har följande metoder använts: 

 

• Intervju – En intervju är en konversation där frågor ställs och ett svar ges. Vanligtvis 

hänvisar ordet intervju, en-till-en konversation. Intervjuer involverar en överföring 

av information från intervjutagare till intervjuare. 

 

• Diskussion – En diskussion är en rad för olika forum för öppet och samlat utbyte av 

idéer för att främja tänkande, inlärning, problemlösning, förståelse eller lärd 

uppskattning.  

 

 

 

2.4 Process FMEA 

För att identifiera vilka komponenter som skulle vara aktuella till smörjsystemet har process 

FMEA tillämpats för att snabbt och enkelt kunna identifiera lämpliga kandidater. Process 

FMEA innefattar inte bara smörjning utan tar även fram andra felmöjligheter som skulle 

kunna inträffa. Se även 2.1.1.4 FMEA. 

 

 

2.5 Konstruktion & Dimensionering 

För att kunna konstruera och dimensionera det nya systemet, måste vissa randvillkor 

uppfyllas och tas i akt. Dessa utgörs av pumpens kapacitet och materiella förluster, såsom 

rörlängder, antal krökar, dimensionsövergångar från rören och mellankopplade komponenter.   
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2.6 Beräkningar & val av smörjmedel 

För beräkningar av smörjmedel användes programvaran SKF DialSet. Mjukvaran är utformad 

för att konfigurera SKF:s automatiska smörjmedel. Programmet låter användaren välja de 

driftparametrar som stämmer bäst överens med typ av industri. Det ger snabbt och enkelt 

resultat av rätt smörjmängd och smörjintervaller för olika typer av lager. 

 

För att kunna välja lämpligt smörjmedel till systemet så har följande metoder använts för att 

understödja valet:  

 

• Kravspecifikation – Kravspecifikationen beskriver de krav en produkt/detalj ska 

utföra och klara av. I detta fall ska smörjmedlet klara av de driftparametarar som är 

givna för denna typ av industri och smörjsystem.  

 

• Elimineringsmatris – De koncept som föreligger införs i en elimineringsmatris där de 

avstäms med kravspecifikationen. Uppfylls inte kriterierna så sållas de koncept bort. 

Koncepten som uppfyller kraven går till nästa sållningsmetod. 

 

• Kesselringmatris – Kesselringsmatris är ett sätt att vikta de koncept som valts vidare 

mot varandra. Koncepten tilldelas en siffra mellan ett till fem som motsvarar de krav 

som uppfyllts utifrån kravspecifikationen. Efter detta summeras alla poäng och det 

koncept med högst poäng vinner. Kraven är viktade så de egenskaper som anses vara 

prioriterade ger högre poäng än resterande. (Bligård 2011, s. 124) 

 

 

2.7 Payback-Metoden 

Payback metoden används för att räkna ut återbetalningstiden för investeringskostnaden utan 

hänsyn till ränta. Den används främst vid kort tidsaspekt och stor osäkerhet i givna 

omständigheter. Inom tillverkningsindustrin finns en tumregel att en investering ska betala sig 

inom mindre än två till tre år, för att räknas som lönsam. 

 

 

2.8 Programvaruenheter  

De program som har använts under projektets gång har varit Excel 2016, Microsoft Word 

2016, SAP, Autocad 2019 och SKF DialSet. 
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3. Resultat 

 

3.1 Projektplanering 

Vid ett första besök på Uddeholms AB upprättades en aktivitetsplan i form av ett 

(Ganttschema) med handledaren från företaget. Aktivitetsplanen innefattade kommande 

aktiviteter som skulle genomföras under projektets gång, se bilaga I. Ganttschemat 

upprättades med hjälp av Excel 2016.  

Ett WBS-schema konstruerades för att bryta ned projektet till mindre hanterbara uppgifter 

detta kan ses i bilaga II. WBS-schemat skapades med Microsoft Word 2016.   

 

3.2 Projektplan 

För att godkänna projektet från båda parter; uppdragsgivare samt handledare från 

universitetet, upprättades en projektplan med ingående aktiviteter, organisation, tidsplan, 

syfte, mål, problemformulering och projektmodell. Detta dokument låg som grund för att 

projektet skulle lyckas.  

 

3.3 Förstudie 

Den största delen av projektet gick åt at hitta relevant information gällande smörjsystemet 

såsom ritningsunderlag, vad det finns för komponenter samt hur pumpen fungerar. 

Information om smörjning, vad det finns för typ av smörjmedel, vilka egenskaper det besitter 

och kompatibilitet för rätt ändamål. Även driftparameterar spelar stor roll såsom 

rotationshastighet, belastningar och temperatur på maskinelementen.  

Allt detta måste anpassas för att kunna konstruera, dimensionera och anpassa lämpliga 

maskinelement som ska kunna kopplas på smörjsystemet. 

En förstudie av verksamheten har gjorts för att få en överblick hur processen går till och få en 

förståelse om hur processen och smörjsystemet fungerar.  

 

3.3.1 Götvalsverket 

Götvalsverket är en industrilokal som byggdes i mitten på 1940-talet. Avdelningen har en 

totalarea på cirka 13 170 𝑚2 och angränsar till närliggande avdelningar såsom stålverket, 

pressmedjan, murarstation och terminalen, se figur 1 nedan för översikt. Tung trafik 

förekommer dagligen med stora truckar och lastbilar runtom avdelningen för transport av 

diverse stål och verktyg.  

Skiftgången varierar beroende på sektion i avdelningen. Götvalsverkets huvudliga uppgift är 

valsning, som innebär att man pressar ett material mellan två massiva cylinderformade rullar 

som därmed formar materialet till rätt form och dimension. Processen beskrivs i 3.3.2 och 

3.3.3.  
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Figur 1: Verksområde. 

 

3.3.2 Förvärmning 

Processen som följer börjar i nordöstra delen av Götvalsverket. Transport av göt som sitter i 

gjutformar, även kallade kokiller sker med lokomotiv eller truck från stålverket till 

Götvalsverket. Inne i avdelningen lyfts kokillerna av vagnarna från lokomotivet med hjälp av 

travers med ett lyftdon. Transporten sker vidare till en utslagningsmaskin som slår ut göten ur 

kokillerna. Därefter transporteras göten vidare med travers till gropugnar för förvärmning 

innan valsning sker.  

 

Gropugnarna har effektiviserats genom tidigare investeringar. Förr användes olja till ugnarna, 

idag används naturgas. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider minskade då drastiskt och 

arbetsmiljön inne götvalsverket blev betydligt bättre med minskad rökmängd i lokalen. 

Förvärmningen tar cirka tre–fyra dagar.1 

 

Temperaturen i ugnarna varierar men ligger inom ett intervall på cirka 1200–1300°C. 

När göten är genomvarma lyfts de upp med travers och förs vidare till en rullbana som 

transporterar de glödheta göten till valsmaskinen. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Operatörer, Götvalsverket, intervju 2018-02-16. 
2 Operatörer, Götvalsverket, intervju 2018-02-16. 
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3.3.3 Valsning 

Efter transporten från förvärmningen rullar götet fram till ett uppläggningsplan framför 

valsmaskinen. För att flytta götet sitter det fyra manipulatorer som är sammanlänkande med 

valsmaskinen, två framför och två bakom som operatören styr från manöverhytten. 

Operatören har tillgång till en arbetsdator som sitter i manöverhytten för att kontrollera 

arbetsorder, material och vilka dimensioner götet ska valsas till samt vidare operationer.  

 

Valsningen kan ske i tre olika stadier beroende på produkt. Stadierna representeras av en 

varsin maskin uppdelade i en sekvens som materialet måste gå igenom. Valsmaskinerna 

kallas för Par ett, Par två och Par tre. Alla göt går igenom par ett, vilket är själva 

”grovvalsningen”. Materialets längd efter första valsning varierar men uppskattas till mellan 

åtta och tio meter. 

Efter grovvalsningen dras götet vidare bakom valsmaskinen till ett annat uppläggningsplan. 

Under uppläggningsplanet löper grova kedjelänkar som flyttar götet i sidled medan det är 

rullbanor som transporterar götet framåt eller bakåt. 

Varför transporten sker på detta vis istället för med travers är av säkerhetsskäl, att inte göra 

onödiga lyft av varmt material och tidsmässigt skulle det ta längre tid. 

 

Materialet förs vidare till en saxmaskin som klipper änden av materialet. Då ändbitarna kan 

innehålla sprickor eller andra defekter efter stiggjutning som skett vid stålverket. Detta görs 

för att säkerställa kvaliteten på materialet.  

Därefter transporteras materialet till par två för en ”mellanvalsning”. Där valsas materialet till 

färdiga dimensioner, runda och fyrkantsprofiler. Ska det vara mindre dimensioner förs 

materialet vidare till Par tre.  Efter denna valsning kan den runda profilens längd vara cirka 

25–30 meter. 

 

För nästkommande process transporteras profilen till en kapmaskin där den kapas till en längd 

på mellan fem-sex meter. Vidare förs profilerna till en svalbädd för nedkylning och väntan på 

kommande process som härdning eller vidare bearbetning på en annan avdelning.  
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3.4 Grunder i smörjning 

För att öka livslängden av rullningslager måste de förses med tillräcklig smörjmängd för att 

öka tillförlitligheten av drift, förhindra lagerhaveri samt direktkontakt med metalliska ytor 

såsom rullkroppar, löpbanor, hållare och övriga komponenter. Separering av ytorna i lagret är 

smörjmedlets huvudfunktion. Utöver detta ska även smörjmedlet förhindra slitage och skydda 

lagret mot korrosion.  

 

Valet av lämpligt smörjmedel är minst lika viktigt som korrekt underhåll. Ett stort sortiment 

av fetter, oljor och alternativa smörjmedel som grafitbaserade föreningar finns tillgängligt för 

rätt behov. Val av smörjmedel och smörjningsmetod beror främst på driftförhållanden som 

rotationshastighet och drifttemperatur. Andra faktorer kan även påverka valet såsom 

vibrationer och belastningar. Generellt kan den mest gynnsamma drifttemperaturen erhållas 

när rätt mängd smörjmedel används.  

 

Smörjmedlet har andra egenskaper som tätning och avlägsnande av värme där ytterligare 

mängder kan krävas. Smörjmedlet i ett lager förlorar gradvis sina smörjande egenskaper av 

mekanisk bearbetning, åldrande och uppbyggnad av föroreningar. Det är därför nödvändigt att 

smörjmedel ska fyllas på eller förnyas med jämna mellanrum (SKF 2013a, s. 240).   

 

 

3.4.1 Fettsmörjning 

Majoriteten av rullager är fettsmorda. Jämfört med olja är fördelen att fett lättare hålls kvar i 

lagerutföranden, särskilt när axlar kan vara vertikala eller lutande. Fett kan också bidra till att 

försegla och skydda lagren mot fasta eller flytande föroreningar samt fukt.  

 

Mängden fett som appliceras på ett lager beror på inbyggnaden. För lite fett leder till metallisk 

kontakt och lagerhaveri i förtid. Överdrivna mängder av fett kan orsaka att driftstemperaturen 

i lagret stiger för snabbt om höga hastigheter förekommer.  

 

Lager med tätningar eller skyddsplåtar fylls på med en tillräcklig fettmängd för att ge största 

livslängden. Lager med medel-höga rotationshastigheter bör fyllas cirka 30-50 % och de med 

låga hastigheter till 100 % (SKF 2013a, s. 242).  

 

3.4.2 Smörjfetter 

Smörjfetter består av en mineralbaserad olja eller syntetisk olja kombinerad med ett 

förtjockningsmedel. Ett vanligt förtjockningsmedel är metalltvål. Det finns även andra 

förtjockningsmedel som polyuera, som kan användas i applikationer där det finns höga 

temperaturer. Tillsatser ingår också för att förbättra vissa egenskaper hos fettet. Konsistensen 

av fettet beror i hög grad på koncentrationen av förtjockningsmedel, samt på inbyggnadens 

driftstemperatur. Vid valet av fett bör följande faktorer uppmärksammas: 

 

• Temperaturområde – Temperaturområdena skiljer sig olika från fett till fett och kan 

endast bestämmas av funktionsprov av lager.  

 

• Konsistens – Smörjmedel är uppdelade i olika konsistensklasser enligt NLGI. 

Konsistensen av olika smörjmedel bör inte förändras drastiskt när det används inom 

specificerat temperaturområde. Smörjmedel som når en förhöjd temperatur kan få 

lagerarrangemanget att börja läcka. Är temperaturen för låg kan smörjmedlet begränsa 

rotationsförmågan och oljeblandningen i lagret. Smörjmedel med metallisk 

tvålförtunning och som har en konsistens på 1, 2 eller 3. Enligt NLGI-skalan används 
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vanligtvis till rullager. Den vanligaste konsistensen ligger på 2. Lägre konsistensfetter 

föredras för applikationer med låga temperaturer eller vid förbättring av pumpbarhet åt 

ett system (SKF 2013a, s. 246).  

 

• Korrosionsskydd – Fett skyddar lagret mot korrosion. Fettets förmåga att hämma 

korrosionen bestäms av egenskaperna av rosthämmaradditiv som tillsätts (SKF 2013a, 

s. 248).  

 

• Bärförmåga – Om tjockleken på det hydrodynamiska smörjmedlets film inte är 

tillräcklig för att förhindra metallisk kontakt, så kan lagrets livslängd förlängas genom 

att använda EP eller AW tillsatser. Dessa tillsatser är ett alternativ till att övervinna 

metallisk kontakt av asperiteter på kontaktytorna. Upphöjd temperatur, inducerad av 

lokal asperitetskontakt kan aktivera dessa tillsatser vilket främjar milt kemiskt slitage 

vid kontaktpunkterna. Resultatet är en jämnare yta, mindre kontakt, spänningar och 

förlängt livslängd på lagret (SKF 2013a, s. 248).  

 

• Blandbarhet – Blandbarheten eller förmågan att blanda fetter utan skadliga effekter bör 

beaktas. Om inkompatibla fetter blandas kan den resulterade konsistensen förändras så 

dramatiskt att det kan resultera i allvarligt läckage från lagret. Smörjmedel med samma 

förtjockningsmedel och liknande basoljor kan i allmänhet blandas utan några skadliga 

konsekvenser (SKF 2013a, s. 249).  
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3.5 Klasser av smörjsystem 

 

När det kommer till smörjsystem finns det två huvudgrupper, återcirkulerande system och 

totalförlustsystem, se figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2: Smörjsystem enligt standard DIN 24271 (SKF 2018). 

I detta arbete används totalförlustsystem med tvåledarsystem. 

 

Återcirkulerande system är den typ som är vanligast och förekommer främst när det gäller 

maskiner och fordon. Exempel på detta är att återcirkulerandesystem ska smörja maskinens 

kraftöverföringsdelar (kolvstång-, vevaxel- och kamaxellager) för kylning och förhindrandet 

av föroreningar.  

Detta smörjsystem används där det finns ett behov av att minska slitage och samtidigt släppa 

ut värmen som uppstår vid friktionspunkten.  

Smörjmedlet utför även ett antal uppgifter såsom: 

 

• Överföring av kraft 

• Dämpning av vibrationer 

• Avlägsna nötpartiklar från vibrationerna  

• Stabilisera friktionspunkternas temperatur (kylning eller uppvärmning) 

• Förhindra korrosion 

 

 

Totalförlustsystem förekommer hos stora maskiner i tuffa, påfrestande miljöer och 

förhållanden. I ett totalförlustsmörjningssystem matas fluiden (fett, olja) till 

friktionspunkterna med jämna intervall. Under smörjcykeln (pumpens körtid) levereras en 

mängd med färskt fett till friktionspunkten. Fettet som levereras är den mängd som behövs 

för att bygga upp en tillräcklig film av smörjmedlet för att förhindra lagerhaveri (Dresel & 

Mang 2017, kap. 20).  
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3.5.1. Nuvarande Smörjsystem  

Befintligt smörjsystem SKF Safegrease 2 är ett totalförlustsystem, se figur 3 nedan för 

översikt, tillverkat och installerat av SKF och innehar ett tvåledarsystem. Det innebär att 

pumpcentralen har en integrerande styrning med möjlighet att individuellt styra två separata 

system. I dagsläget används kanal ett för maskinen och kanal två kommer användas för 

utbyggnad av systemet. I dagsläget används kanal ett för smörjning av valsstolarna med totalt 

tolv smörjpunkter som är uppdelade i fyra punkter per valsstol.        

 

 

 

 

 
Figur 3: Smörjsystem Safegrease 2 (SKF 2009). 

 

 För en schematiskt bild hur systemet ser ut idag, se bilaga VIII för översikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3.5.2 Smörjsystemets komponenter 

Systemet består av följande komponenter: 

 

• SKF Maxilube pumpcentral - Pumpcentral med solenoid, riktningsventil, tryckgivare 

och pneumatisk högtryckspump för 200 liters fat samt luftberedningsenhet. Den 

besitter med en inbyggd styrenhet med display för larm om tryckfall i 

ledningssystemet eller låg fettnivå skulle inträffa, se figur 4.  

 

 
Figur 4: SKF Maxilube pump central (SKF 2009). 

 

 

 

 

• Tvångsstyrda SGA-fettdoserare – Steglöst justerbara inom givet intervall. 

Bottenplattor i monteringstekniskt lämpliga grupper, se figur 5. 

 
Figur 5:SGA-fettdoserare (SKF 2009). 
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• Avstängningsventil & Tryckgivare – Kapslat trycksensor-paket som är rörmonterat 

och påkopplat med manometrar för tryckövervakning, se figur 6.  

 

 
Figur 6: Avstängningsventil & Tryckgivare (SKF u.å.a). 

• Rör –  Syrafasta hydraulrör, 22x2.0 mm är huvudstam från pumpen till tryckgivare. 

12x1 mm rör är anslutna från tryckgivare ut till fettdoserare. Rören är bockade och 

sammanfogade genom diverse kopplingar.  
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3.6 Identifiering av smörjpunkter 

Efter en granskning av smörjsystemets uppbyggnad och komponenter, kunde undersökning av 

lämpliga smörjpunkter identifieras. Intervju gjordes med Morgan Högkvist3, mekaniker vid 

Götvalsverket. Högkvist har stor erfarenhet och vet vilka delar som är mest kritiska och 

återkommande gällande underhåll. Intervjun behandlade vad som skulle vara det mest 

optimala att koppla på det nya systemet.  

 

Det som diskuterades var alla lämpliga maskiner från hela anläggningen till rörliga delar på 

valsmaskinen Par ett. 

Högkvist tryckte på att manipulatorerna var en av de viktigaste detaljerna som smörjsystemet 

bör kopplas på.  

 

 

Sökningar har gjorts i Uddeholms AB:s ritningssystem för valsmaskinens komponenter för att 

underlätta sökandet av lämpliga punkter. Visuell översyn vid maskinen och lokalen har skett 

för en bättre översikt. En process FMEA genomfördes för att vidga vyerna.  

 

Resultatet av process FMEA kan ses i bilaga III. För en enkel översikt se Tabell 1 nedan. 

I Tabell 1 ges resultatet på den kandidat som har högst riskvärde av alla kandidater. Tabellen 

visar även att för att få ner risktalet bör smörjsystemet kopplas på denna komponent, då den 

har många viktiga och krävande funktioner.  

 

 

 
Tabell 1: Process FMEA med högsta risktalet på en av kandidaterna. 

Pos. 
Operation/ 
Komponent Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Fels. Allv. Uppt. Risktal Åtgärd Fels. Allv. Uppt. Risktal 

2 Manipulator Greppa / 
Förflytta 

Drivaxel, Motor, 
Slirkoppling 

Står 
stilla, 
Slirar 

Slitage 8 10 5 400 Regelbundna 
kontroller, 

Smörjsystem 
till 

smörjpunkter 

3 10 2 60 

 

Samtliga lämpliga kandidater kan ses i Figur 7 på kommande sida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Morgan Högkvist, Götvalsverket, Intervju 2018-03-15 samt 2018-04-10. 
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Resultatet blev i det närmaste drygt 370 smörjpunkter i hela anläggningen. 

Majoriteten av smörjpunkterna fördelades främst på rullager till rullbanor, växellådor och 

glidskenor för manipulatorerna. För översikt av statistik på respektive detalj, se Figur 7 nedan. 

 

 

 

 
                    Figur 7: Smörjpunkter för respektive detalj. 
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Temperaturmätningar har utförts med laser på de varmaste platserna. Mätningarna gjordes 

efter en arbetsdag som motsvarar cirka sju timmars driftstid. För att erhålla rätt driftparameter 

för beräkning av smörjmängd och val av smörjmedel har mätningen utförts vid rullbanorna 

vid Par ett, där mätning gjorts närmast valsarna bak mot uppläggningsplan. För uppmätt 

temperatur på respektive plats, se Tabell 2 och Figur 8 nedan.  

 

 

 

 

 
Tabell 2: Temperaturmätning vid Rullbanorna, Par ett. 

 

  
Temperaturmätning 

[C°] 

Vänster 

sida  

Höger sida 

43 44 

42 43 

53 53 

51 53 

49 50 

45 44 

43 43 

43 44 

40 38 

39 38 

38 36 

37 37 

36 36 

36 36 

35 35 

35 34 

34 33 

Figur 8: Rullbana & Vals, Par ett. 
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3.7 Lagerinformation 

Efter identifiering av lämpliga smörjpunkter fortsatte undersökningen med vilken typ av lager 

komponenterna besitter. Dessa har identifierats med hjälp av information från Uddeholms 

AB:s ritningssystem. Det finns fem olika storlekar av lager, men alla är av samma typ, 

sfäriska rullager. För en bild av hur ett sfäriskt rullager ser ut, se Figur 9. 

 

Det som karaktäriserar ett sfäriskt rullager är att det har två rader av rullar, en gemensam 

sfärisk löpbana i ytterringen och två inre ringbanor lutade i vinkel mot lageraxeln. Detta ger 

lagren goda egenskaper som gör dem svåra att ersätta i många krävande applikationer. De är 

självinställande och därför okänsliga för snedställning av axeln i förhållande till lagerhuset, 

även för utböjning av axeln. De sfäriska rullagren är utformade för att överföra höga radiella 

belastningar och tar även upp stora axiella belastningar i båda riktningarna (SKF 2013a, s. 

880). 

 

Uppgifterna nedanstående lista med rubriken lager är hämtade från SKF:s egna databas och 

till Figur 10 nedan. Listan beskriver måtten på de fem olika 

lagerstorlekarna.  

 

 

Lager  

SKF-24 034 CC/W33 

D – 260 mm 

d – 170 mm 

B – 90 mm 

Vikt – 17,5 Kg 

 

SKF-23 092 CA/W33 

D – 680 mm 

d – 460 mm 

B – 163 mm 

Vikt – 205 kg 

 

SKF-22 322E 

D – 240 mm 

d – 110 mm 

B – 80 mm 

Vikt – 18,4 Kg 

 

SKF-21 317E 

D – 180 mm 

d – 85 mm 

B – 41 mm  

Vikt – 5,2 Kg 

 

SKF-22 317E 

D – 180 mm 

d – 85 mm 

B – 60 mm  

Vikt – 7,65 Kg 

Figur 9: Visuell bild av sfäriskt rullager (SKF 2014) . 

Figur 10: Måttbeteckningar (SKF u.å.b). 
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3.8 Pumpens kapacitet 

Efter identifiering av lämpliga kandidater till smörjsystemet påbörjades nästa fas som innebar 

att undersöka hur stor kapacitet som finns att tillgå från pumpen. För att erhålla rätt 

driftparameter så har data lästs av manometrarna som sitter på pumpen se Figur 12 nedan. 

Dessa data infogas sedan i diagrammet i Figur 11 för att kunna läsa av pumpens totala 

kapacitet.  

 

Från manometrarna utläses att ingående tryck som matas till pumpen är 5.5 bar och 

mottrycket i smörjledningarna är 160 bar. Dessa parametrar infogas i diagrammet i Figur 11 

nedan och läses av. Detta ger en totalkapacitet på cirka 540g/min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 12: Pumpen i smörjbod. 

Figur 11: Pumpens kapacitet vid olika driftförhållanden 

(SKF 2013b). 
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3.9 Konstruktion & dimensionering  

Efter erhållen information från smörjsystemets komponenter, identifiering av lämpliga 

kandidater, lagerinformation och pumpens kapacitet kunde konstruktions- och 

dimensioneringsfasen påbörjas.  

 

För att få hjälp med detta har ett besök gjorts på SKF lubrication competence center AB i 

Linköping. Besöket gav värdefull information för hur ett smörjsystem ska konstrueras. 

Intervjuer och diskussioner har gjorts med Per Edelönn4 som är applikationsingenjör och 

expert inom smörjsystem.  

 

I intervjun beskriver Edelönn de skillnader som finns mellan ett totalförlustsystem och ett 

återcirkulerande system. I ett återcirkulerande system är fluiden (oljan) cirkulerande i 

systemet och har oftast ett kontinuerligt flöde. Därmed är tryckförlusterna lättare att beräkna.  

I ett totalförlustsystem, beroende på hur systemet är byggt och hur många kanaler som finns, 

så behöver pumpen enbart trycksätta en del av kanalerna för att övervinna det totala 

mottrycket fram till smörjpunkten.  

 

Edelönn beskrev även att själva konstruktionen inte är det svåra, utan det komplexa är 

programmeringen. Ju fler kanaler desto svårare och fler externa styrsystemskåp krävs för att 

kunna programmera ett styrprogram till varje kanal. Detta beror på hur stor mängd fett och 

hur ofta det ska levereras.  

Programmeringen sker enligt tidsintervallerna som visas i Figur 13 nedan. Den beskriver 

följande: 

• Smörjningscykel (A) – Smörjningscykeln består av två startintervall. Under 

smörjcykeln smörjs alla smörjpunkter för ett system eller en smörjkanal. 

• Intervall (B) – Intervallen motsvarar tiden mellan start av föregående tryckning och 

start på nästa trycksättning.  

• Maximal trycksättning (C) – Den maximala tiden för trycksättning som är inställd på 

styrenheten. 

• Trycksättningstid (D) – Den tid som röret trycksätts till det förinställda trycket. 

• Icke trycksättningstid (E) - Tiden från slutet av tidigare tryckning till start av nästa 

tryckning.  

 

 
Figur 13: Intervaller för smörjning. 

                                                 
4 Per Edelönn, SKF LCC AB, intervju 2018-04-23 tom 2018-04-25 
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Edelönn poängterar även att tryckförlusterna är nästintill omöjliga att beräkna då viskositeten 

på fettet förändrar sig drastiskt då det innehåller många tillsatser. Han konstaterar även att 

förluster kan försummas hos krökar, dimensionsövergångar och mellankopplade komponenter 

då det inte existerar något flöde i systemet. 

Laborationer har gjorts på olika typer av fettets NLGI-klasser på SKF:s lokaler där de har 

försökt komma fram till olika beräkningssätt för att kunna beräkna tryckförluster. Edelönn 

förklarar att de har kommit fram till vissa tumregler som fungerar och bör följas, som kan ses 

i Figur 14. 

 

 
Figur 14: Angivna tillåtna parametrar vid konstruktion av NLGI 2klassade smörjsystem.  

 

Enligt Figur 14 ges tre randvillkor som bör följas:  

 

• Max dragen längd av huvudstam från pump: 80 meter 

• Dimensionsövergång från huvudstam till doserare: 6 meter  

• Avstånd från doserare till smörjpunkt: 6 meter  

 

Dessa randvillkor gäller under förutsättning att temperaturen ligger över 10 C° enligt 

diagrammet i Figur 14.  
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3.10 Sållning av smörjpunkter 

Efter konstruktion- och dimensioneringsfasen då all nödvändig information erhållits kunde 

sållningen av de kandidater som undersökts tidigare börja sållas bort, enligt randvillkoren. 

Detta ledde till att nästan alla kandidater var lämpade för utbyggnationen förutom Par två 

rullbanor, manipulator vändarm, valsar för Par ett, två och tre.  

 

Dessa kunde sållas bort på grund av: 

• Rullbanan för Par två är en stor separat plattform som rör sig mellan valsarna Par två 

och Par tre, kan ses i Figur 15 nedan. Smörjsystemet kräver att komponenterna sitter 

fastmonterade, låsta och inte kan flytta på sig. 

• Inget ritningsunderlag existerade för vändarmen till manipulatorn i Uddeholms AB:s 

ritningssystem. 

• Valsar Par ett, två och tre är redan monterade och kan därför räknas bort. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Åkbord mellan Par två och tre. 

Resultatet blev 300 smörjpunkter som kan kopplas på befintligt system, data kan ses i Figur 

16 nedan. 

 

 

  

Figur 16: Data över utvalda kandidater. 
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3.11 Beräkning av fettmängd & val av smörjmedel 

För att erhålla rätt smörjmängd vid behov har beräkningar gjorts med hjälp av  

programvaran SKF DialSet som SKF själva har utformat. Dessa beräkningar kan ses i bilaga 

IV, där varje beräkning är gjord för respektive lager.  

 

Den totala smörjmängden är sammanställd i ett separat Excel-kalkylblad som kan ses i bilaga 

V. En översikt hur kalkylbladet ser ut, se Figur 17 nedan.  

Kalkylbladet beskriver doseringsgrupp, antal smörjpunkter, objekt, kandidat, typ av lager, 

antal doserare och total smörjmängd.  

 

Figur 17: Sammanställning av smörjpunkter med antal doserare, block och smörjmängd. 

 

 

För att välja rätt smörjmedel har viktiga driftparametrar införts i en kravspecifikation, se 

Tabell 3 nedan. 
 

Tabell 3: Kravspecifikation av viktiga driftparametrar. 

r: 

Nr: 

 

Kriterium 

 

K=Krav 

F=Funktion 

B=Begränsning 

1 Temperatur [M] K B 

2 Hög belastning [H] K F 

3 Rotationshastighet 

[M] 

K F 

4 Fett klass: NLGI 2 K B 

5 Hög viskositet> 200 K B 

6 Kraftiga vibrationer K F 

7 Rostskyddande 

egenskaper 

K B 

 

Enligt SKF produktblad för fettprodukter (SKF 2018) finns 15 sorter av smörjmedel. För att 

välja rätt smörjmedel införs de i elimineringsmatrisen för att sålla bort olämpliga kandidater.  
 

 

 

Doser group 

no.

Lub. 

points Equipment no. Equipment indentification Lubrication point Base plate type Lp / Doser

Antal Tot 

DOS

DOSE [g] / lubrication 

cycle Adj. [r]

total 

gram/cycle

Valsmaskin Maxilube

1 48 432-220 Rullbana in SKF 24034 CW33 4X BPSG-06-AL SGA-12 24 0,54 25,92

38 432-220 Rullbana ut SKF 24034 CW33 2X BPSG-06-AL SGA-12 12 0,54 20,52

2X BPSG-04-AL SGA-12 8

2-ledarsystem
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Tabell 4: Elimineringsmatris. 

 

5 

I resultatet av elimineringsmatrisen elimineras tio fetter. Fem smörjmedel klarar kraven enligt 

kravspecifikationen. Dessa fem kandidater infogas i en kesselringmatris i Tabell 5 nedan för 

vidare sållning.   
 

 

 

 

 

                                                 

5 Rekommenderad +, Lämplig •, L = Låg, M = Medel, H = Hög, VH = Väldigt Hög. 

 

Smörj- 

medel 

Belast

ning 

 

NLGI 
Viskosit

et 

Temp

eratur 

Roter

ande 

ytterri

ngar 

Osciller

ande 

rörelser 

Vibration

er 

Chock 

belastni

ngar 

Rostskyd

dande 

egensk. 

Beslut 

LGMT 2 L-M 2 110 M 
  

+ 
 

+ Nej 

LGMT 3 L-M 3 120 M • 
 

+ 
 

• Nej 

LGEP 2 H 2 200 M 
 

• + + + Ja 

LGWA2 L-H 2 185 M-H • • • + + Nej 

LGFP2 L-M 2 130 M 
    

+ Nej 

LGGB2 M-H 2 110 L-M 
 

+ + + • Nej 

LGBB2 M-H 2 68 L-M 
 

+ + + + Nej 

LGLT2 L 2 18 L-M 
   

• • Nej 

LGWM1 H 1 200 L-M 
 

+ 
 

+ + Nej 

LGWM2 L-H 2 80 L-M • + + + + Nej 

LGEM2 H-VH 2 500 M 
 

+ + + + Ja 

LGEV2 H-VH 2 1020 M 
 

+ + + + Ja 

LGHB2 L-VH 2 400 M-H + + + + + Ja 

LGHP2 L-M 2–3 96 M-H 

 

  
• • + Nej 

LGET2 H-VH 2 400 VH + + • • • Ja 
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Tabell 5: Kesselringmatris.  

Kriterier   LGEP2 LGEM2 LGEV2 LGHB2 LGET2 Uppfyllelseskala 

[u] 

Kriterieskala 

[n] 

  n u t u t u t u t u t 
1 = Dålig 

1= Obetydligt 

önskvärd  

K1 4 3 12 3 12 3 12 5 20 5 20 
2 = Godtagbar 

2 = Lite 

önskvärd 

K2 5 4 20 5 25 5 25 5 25 5 25 3 = Bra 3 = Önskvärd 

K3 2 2 4 2 4 2 4 5 10 5 10 
4 = Mycket bra 

4 = Mycket 

önskvärd 

K4 5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 = Utmärkt 5 =Nödvändig 

K5 5 1 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

K6 5 5 25 5 25 5 25 5 25 3 15 

K7 5 5 25 5 25 5 25 5 25 3 15 

Total 25 116 30 141 30 141 35 155 31 135 

Beslut  Nej  Nej Nej Ja Nej 

 

 

Resultatet från Kesselringsmatrisen visar att LGHB2 är vinnaren. Den klarar av alla krav från 

kravspecifikationen och är bäst lämpad. 
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3.12 Layout till nya smörjsystemet 

Det nya smörjsystemet kan ses i bilaga IX, för översikt se Figur 18 nedan.  

Den schematiska bilden i figuren visar hur smörjsystemet kommer att se ut. Denna ligger som 

underlag för hur komponenterna är tänkt att kopplas ihop med respektive doserare.  

 

 
Figur 18: Översikt av nya smörjsystemet. 

 
 

För att förtydliga och förenkla vilka smörjpunkter doserarna ska paras ihop med så har en 

översiktsritning av Götvalsverkets kandidater markerats ut. De är grupperade i fem olika 

doseringsgrupper och visar alla smörjpunkter som ska kopplas på systemet. För en enkel 

översikt, se Figur 19 nedan eller bilaga VI för en mer utförlig bild. 

 

 

Figur 19: En av de fem doseringsgrupper med utmarkerade smörjpunkter.  
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3.13 Payback-Metoden 

Avgränsningar och grova antaganden på kostnader har gjorts i uppdraget.  

Underhållskostnaden och antal är från Uddeholms AB:s datasystem SAP och 

investeringskostnaden är sammanställd i en kostnadskalkyl, se bilaga VII.  

Mer exakt kostnad fås genom offerter.  

Följande antaganden har gjorts:  

• Kopplingar, rörklämmor och slangar försummas då det medför små kostnader. Det är 

även svårt att veta positionering, verklig längd och vart sammanfogningar sker vid 

rördragning. 

• Rörlängderna enligt kostnadskalkylen är grovt uppskattade och är extra tilltaget för att 

det ska räcka till, se bilaga VII. 

• Arbetskostnaden är uppskattad och antas vara ungefär lika stor som de materiella 

kostnaderna respektive underhållskostnaderna. 

 

 
Tabell 6: Payoff kalkyl. 

Kostnad 

Investering 

Antal 

[st] 

Kostnad 

Material / 

Komponenter 278   154 072 kr 

Arbetskostnad   150 000 kr 

Totalt 

 

304 072 kr 

 

   

Underhållskostnad 

årsvis 

(Lager 

komponenter) 126  69 852 kr 

Arbetskostnad 

Avhjälpande 

underhåll 

 

70 000 kr 

Totalt   139 852 kr 

   

Investering   304 072 kr 

 

Underhållskostnads 

besparingar 

 

 139 852 kr 

Återbetalningstid  2,17 år 

 

Enligt dessa antaganden så kommer denna investering vara tillbakabetald inom 2,17 år. 
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4. Diskussion 

 

Utvärdering av data 

 

Resultaten visar att det finns tillräckligt med underlag för att genomföra utbyggnationen av 

smörjsystemet till valsmaskinen.  

Pumpen har större kapacitet än vad som krävs för att koppla på alla 300 kandidater.  

 

Metodvalen har tillämpats på bästa vis för denna typ av uppdrag, då största delen av studien 

varit en granskning och undersökning för att erhålla information.  

 

Process FMEA var en utmärkt metod för att analysera kandidaterna till det nya smörjsystemet 

samt för att se vad dessa kandidater har för betydelse och funktion för att valsmaskinen ska 

fungera. En FMEA kan bli för detaljrik om varje komponent på valsmaskinen ska genomgå 

en riskanalys, så avgränsningar av överflödiga detaljer gjordes för att fokusera på de 

viktigaste delarna. 

 

Temperaturmätningarna vid Par ett gjordes med laserinstrument direkt efter drifttiden. Hade 

temperaturmätningen gjorts tidigare eller senare så hade detta möjligtvis påverkat 

beräkningen av fettmängd till lagren. Sannolikheten att laserinstrumentet skulle vara defekt 

eller ge fel temperatur är ganska låg, men en extra mätning borde ha gjorts med ett annat 

instrument för att säkerställa att rätt temperatur erhållits. 

 

De schematiska ritningarna över lokalen och det nya systemet är till för att underlätta för 

framtida mer utförliga versioner. De utgör även ett bra underlag och visar visuellt hur 

utbyggnaden är tänkt att utföras för respektive kandidat.  

 

 

Problem 

 

Uppdraget har medfört vissa utmaningar. Det har varit svårt att hitta relevant information om 

förluster angående totalförlustsystem, eftersom det är skillnad mellan ett system som har ett 

kontinuerligt flöde jämfört med ett system som trycksätter en kanal i taget.   

Besöket på SKF LCC AB gav då mycket värdefull information då kunniga inom området 

kunde dela med sig av information och vilka antaganden som kunde göras.  

  

Bristande dokumentation och ritningsunderlag har försvårat processen att hitta data som 

behövts för uppritning av det nya systemet samt att finna lämpliga komponenter för att 

analysera behov av smörjning. På grund av detta har mycket tid lagts ned på att leta fram 

relevant information.  

 

Pumpens display har varit defekt så avläsning av programmeringens nuvarande tidsinställning 

för trycksättning har inte varit möjlig. Detta är något som skulle kunna ha gett ett annat 

resultat av mottrycket i smörjledningarna men som inte är avgörande för utbyggnationen.  

 

Arbetskostnaden är grovt uppskattad. Kostnaden kan bli högre då andra kostnader som inte är 

inräknade, tillexempel stillestånd vid driftstopp, tas med i beräkningarna.  
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5. Slutsatser 

 

Resultaten visar att det finns tillräckligt med underlag för att genomföra utbyggnationen av 

smörjsystemet till valsmaskinen.  

Pumpen har större kapacitet än vad som krävs för att koppla på alla 300 nya kandidater. 

Konstruktionen och layouten är visualiserad med schematiska ritningar där alla doserare är 

inkluderade för varje smörjpunkt.  

Översiktsritning över lokalen och doseringsgrupperna med smörjpunkter samt ett 

doseringsdokument för smörjmängd har tagits fram som möjliggör utbyggnationen. 

 

För fortsatt arbete bör övriga maskiner i avdelningen ses över för att kunna ta fram en annan 

lämplig lösning av smörjsystem till respektive maskin.  

 

En undersökning om smörjning skulle behöva göras på andra interna avdelningar på 

Uddeholms AB då det finns ett behov av förebyggande underhåll på andra maskiner.  

 

Offerter skulle behöva tas in för att få en mer korrekt kostnad för komponenter och arbete.  

 

Det är en lönsam investering att bygga ut systemet med en återbetalningstid på cirka två år.  
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Bilaga I: Ganttschema 
 

 

Aktiviteter  Startdatum Slutdatum Arbetsdagar 
Arbetsdagar 
Gjorda 

Arbetsdagar 
Återstående 

Procentuellt 
klart 

Rapportskrivning 2018-01-25 
2018-06-

10 136 136,00 0,00 100% 

Uppstartsmöte, 
Projektplan 2018-01-25 

2018-02-
07 13 13,00 0,00 100% 

Tidsplanering hos 
Uddeholms AB 2018-02-01 

2018-02-
01 1 1,00 0,00 100% 

Uppstarsmöte, Mål 
1 bedöms 2018-02-07 

2018-02-
07 1 1,00 0,00 100% 

Förstudie, 
verksamhets 
förståelse, bakgrund 
befintligt system 2018-02-15 

2018-02-
16 1 1,00 0,00 100% 

Undersökning, 
befintligt 
smörjsystem, 2018-02-22 

2018-02-
23 1 1,00 0,00 100% 

Identifiera lämpliga 
smörjpunkter 2018-03-01 

2018-04-
13 43 43,00 0,00 100% 

Dimensionering, 
uppritning av 
system, 
smörjpunkter 2018-04-03 

2018-04-
27 24 24,00 0,00 100% 

Delredovisning 
2a,2b 2018-04-05 

2018-04-
05 1 1,00 0,00 100% 

Rapportskrivning 2018-05-02 
2018-05-

25 23 23,00 0,00 100% 

Opponering Rapport 2018-05-16 
2018-05-

16 1 1,00 0,00 100% 

Slutredovisning  2018-05-31 
2018-05-

31 1 1,00 0,00 100% 

Slutgiltig Rapport 2018-06-10 
2018-06-

10 1 1,00 0,00 100% 
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Bilaga II: WBS 
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system
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Dimensionering av nya 

systemet

Process FMEA
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FMEA Projekt
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Bilaga III: Process FMEA 

 
 

 

 

 

FMEA Detaljnamn 
 

     

 

   

Verksamhet / Produkt Uförd av och deltagare 

Vals, Par Ett 

   
  

     

Götvalsverket Projektledare och Underhållspersonal 

Datum 

 
     

Detaljnummer 

2018-04-10  
     

Projektledare     RPN 200 - 
432-204 

 
     

Per Hagelin 
    RPN 100 -199 Uppföljningsdatum 

 
     

    RPN 1-99 
Anmärkning 

  
 

     

      

    

  

 

   

Pos. Operation/Komponent Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Kontroll Fels. Allv. Uppt. Risktal Åtgärd Ansvarig Fels. Allv. Uppt. Risktal 

1 Rullbana Transportera Lager, Motor, Växellåda, 
Drivaxel 

Roterar ej Slitage, Bristande smörjning   2 10 8 160 Oljenivåvakter till växellåda, Smörjsystem till lager, 
Intervall kontroller 

  2 10 3 60 

2 Manipulator Greppa / Förflytta Drivaxel, Motor, 
Slirkoppling 

Står stilla, 
Slirar 

Slitage   8 10 5 400 Regelbundna kontroller, Smörjsystem till 
smörjpunkter 

  3 10 2 60 

3 Valsar Valsning Lager, Motor, Generator Roterar ej Slitage   1 10 2 20     1 10 2 20 

4 Storskruv Justering/ förflyttning av 
Valsar 

Elstyrning, Motor, Gängpaj Står stilla Slitage, Bristande smörjning   2 10 8 160 Fungerande smörjning, Årskontroller   2 10 4 80 

5 Kylning Kyla valsar Pump, Läckage Kyler ej Slitage   1 5 1 5     1 5 1 5 

6 Uppläggningsplan Transportera Lager, Kedja, Kuggdrev, 
Motor 

Står stilla Slitage, Bristande smörjning & 
kontroll 

  2 10 3 60 Smörjning av lager, Regelbundna kontroller   2 10 2 40 

7 Eldrift- Rullbana Transportera Strömlöshet (kontaktor)  Roterar ej Förslitning av el komponenter   2 10 7 140 Regelbunden kontroll av motor/kontaktorer   2 10 4 80 

8 Låsskruv till drivaxel Förbinda drivknutar Mutter släpps Stillestånd Vibrationer   2 10 5 100 Regelbunden kontroll, Omkonstruktion av fästelement   2 10 2 40 



 

Bilaga IV: Beräkningar smörjmängd för lager 

 
SKF-24 034 CC/W33 

 
 

 

 

 

 

  



 

SKF-22 322E 

 
 

 

 

 

  



 

SKF-21 317E 

 
 

 

 

 

 



 

SKF-22 317E 

 
 

 

 

 



 

Bilaga V: Sammanställning av doseringsgrupper  

SKF DOSER SETTING TABLE SG-2 CENTRAL LUBRICATION SYSTEM

Customer drawing no. Related to customer drawing no. Project no.

Doser groups no.

SKF drawing no. Rev Date: Channel no.

1  2018-04-23 Lubrication cycle [h] 1ggr/24

Doser group 

no.

Lub. 

points Equipment no. Equipment indentification Lubrication point Base plate type Lp / Doser

Antal Tot 

DOS

DOSE [g] / lubrication 

cycle Adj. [r]

total 

gram/cycle

Valsmaskin Maxilube

1 48 432-220 Rullbana in SKF 24034 CW33 4X BPSG-06-AL SGA-12 24 0,54 25,92

38 432-220 Rullbana ut SKF 24034 CW33 2X BPSG-06-AL SGA-12 12 0,54 20,52

2X BPSG-04-AL SGA-12 8

2 16 432-215 Manipulatorer främre Glidyta SGA-22 8 3,125 50

16 432-216 Manipulator bakre Glidyta SGA-22 8 3,125 50

16 432-200 Växellåda SKF 22322 SGA-012 8 0,15 1,8

3 25 432-222 Rullbana uppläggningsplan fram SKF 22317 SGA-012 2 0,08 2

25 432-224 Rullbana uppläggningsplan fram SKF 21317 VPBM-7 3 0,03 0,75

VPBM-4 1

4 36 432-225 Rullbana uppläggningsplan bak SKF 22317 SGA-012 3 0,08 2,88

34 432-223 Rullbana uppläggningsplan bak SKF 21317 VPBM-6 4 0,03 1,02

VPBM-5 2

5 50 432-240 Rullbana lilla sax SKF 22317 SGA-012 2 0,08 4

VPBM-6 3

VPBM-7 1

Totalt  antal 300 smörjpunkter totalt gram/dag 158,89

2X BPSG-01-AL

Uddeholms AB Götvalsverket

Valsverk

2-ledarsystem

4X BPSG-06-AL

2X BPSG-01-AL

3X BPSG-01-AL



 

Bilaga VI: Översiktsritning av doseringsgrupper 

 

  



 

Bilaga VII: Kostnadskalkyl 

  

Produktnummer Namn Beskrivning

Pris per 

enhet 

[kr/m]

Antal Kostnad

12383250 BPSG-01-AL Bottenplatta Aluminium 1 plats 373 7 2 611 kr

12383400 BPSG-04-AL Bottenplatta Aluminium 4 platser 737 2 1 474 kr

12383500 BPSG-06-AL Bottenplatta Aluminium 6 platser 979 10 9 790 kr

12386350 Täckplatta Täckplatta Till Aluminium Block 236 2 472 kr

12387510 SGA-012-ZN Doserare 792 13 10 296 kr

12387610 SGA-12-ZN Doserare 792 44 34 848 kr

12387710 SGA-22-ZN Doserare 1203 16 19 248 kr

xxxxxxxx VPBM-5 Doserarblock 5 Utlopp 2532 2 5 064 kr

xxxxxxxx VPBM-6 Doserarblock 6 Utlopp 2899 7 20 293 kr

xxxxxxxx VPBM-7 Doserarblock 7 Utlopp 3537 4 14 148 kr

xxxxxxxx VPBM-4 Doserarblock 4 Utlopp 2432 1 2 432 kr

xxxxxxxx BV-VPBM Backventil till VPBM blocken 59 168 9 912 kr

xxxxxxxx Rör 22ø Utv  Syrafast hydrualrör 76 231 17 556 kr

xxxxxxxx Rör 12ø Utv Syrafast hydrualrör 26 228 5 928 kr

Summa 154 072 kr

Kostnadskalkyl



 

Bilaga VIII: Schematisk ritning befintligt system 

  



 

Bilaga IX: Schematisk ritning utbyggnad 

  



 

Bilaga X: Detaljritningar för doserinsgrupperna 
 

 



 

 



 

 



 

 


