Tätade lager med Solid Oil klarade
den aggressiva miljön på ATA Timber
Den aggressiva miljön i ATA Timbers virkestorkar orsakade
stora problem för torkvagnarna. När Sverull tillsammans med
SKF föreslog en övergång till tätade spårkullager med Solid Oil
hittade man en fungerande lösning.
– Jag är positivt överraskad, nu har vi kört i minst tre år och vi
ser knappt någon påverkan på lagren, säger Jerry Gustavsson,
underhållschef på ATA Timber i Moheda.
Med sex anläggningar i södra Sverige
är ATA Timber en betydande aktör
på den svenska sågverksmarknaden.
Största anläggningen i koncernen är
sågverket i Moheda som har en årlig
produktion av sågat virke på drygt
150 000 kubikmeter.
En viktig del i produktionen är virkestorkningen med åtta kammartorkar
och två vandringstorkar. Allt virke i
sågverket passerar genom torkarna för
att uppnå en optimal fuktkvot på virket
innan det vidareförädlas till sin slutprodukt.
Belastningen har varit tuff de senaste
åren på grund av den enormt höga

efterfrågan på virke. Lyckligtvis har
produktionen fungerat bra, tack vare en
lösning från Sverull och SKF. Men tidigare hade man bekymmer med torkvagnarna.
– Med temperaturer på upp till 85
grader och en luftfuktighet på närmare 100 procent är torkarna en extremt
aggressiv miljö där vi har haft stora
problem med korrosion i lagren, säger
Jerry Gustavsson.

60 hjul, 120 lager
Eftersom varje vagn har 60 hjul med två
lager, dvs totalt 120 lager, var de relativt

Som auktoriserad
återförsäljare för SKF
erbjuder vi på Sverull ett
heltäckande sortiment
av rullningslager och
specialiserade lagerprodukter i en mängd olika
utföranden.

Fördelar med Solid Oil
- Lång brukbarhetstid
- Längre livslängd för
smörjmedlet
- Spolas inte ut
- Eliminerar i stort sett
smörjmedelsläckage
- Skyddar mot att
föroreningar tränger in

täta lagerbytena en stor kostnad, både i
material och stilleståndstid.
– Vi hade provat många olika lagertyper, men inte hittat något som fungerat bra förrän SKF tillsammans med
sin återförsäljare Sverull kom med en
lösning, säger Jerry Gustavsson.
Lösningen blev spårkullager med
Solid Oil och högfrikterande täningar på
båda sidor. Systemlösningen ger stora
fördelar som mycket bättre korrosionsskydd och smörjmedelslivslängd.
Anledningen är att polymermassan
ytterligare förstärker tätningssystemet i
kombination med att den innehåller stora mängder olja (två till fyra gånger så
mycket), som inte förbrukas i lika snabb
takt, som lager med vanlig fettfyllning.

Testa olika lager
Jerry Gustavsson berättar att den stora
fördelen i samarbetet med Sverull och
SKF var att man kunde sätta in lager
med Solid Oil på vissa positioner, köra
dem något år och sedan analysera
slitaget hos SKF:s lagerexperter. På så
sätt kunde man hitta den absolut bästa
lösningen.
– I dag har vi svart på vitt att det
fungerar och vi ser en kvarvarande oljemättnadsgrad i polymermassan i lagren
på upp till 94 procent efter 3 års drift.
Det är oerhört imponerande.
I dag har vagnarna nya lager och
rullar smidigt ut och in i torkarna, trots
den tuffa miljön. Ett litet problem på

Tack vare ett unikt samarbete kunde man lösa lagerproblemen på ATA Timber. Från vänster: Christer Sellén
ATA Timber, Jerry Gustavsson ATA Timber, Richard Nässert Sverull och Micael Haugland SKF Sverige.

vägen var kostnaden för de nya lagren,
som var betydligt högre. Det innebar
både en tung investering och ett risktagande för kunden. För att lösa situationen tog SKF fram en ny affärsmodell,
som byggde på ett abonnemang där
ATA Timber betalade en månadsavgift.
– Det gjorde att kunden fick en mjukare investering och samtidigt delade
vi på risken genom att vi höll med
lager under avtalstiden, säger Micael
Haugland, Key Account Manager på
SKF.

Och resultatet blev full pott för allaparter. För Sverull och SKF innebär det
en trygghet att ha fått en bekräftelse på
att de tätade spårkullager med Solid Oil
klarar mycket aggressiva miljöer och på
ATA Timber är problemet löst.
– Nu är både lager och hjul i våra
torkvagnar i betydligt bättre skick, så
det var väl investerade pengar, säger
Jerry Gustavsson.

