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Varför miljöanpassade oljor?

 Historiskt uppmärksammade (kontroversiella?) problem med mineraloljor

 Hudproblem med eksem, oljeakne och oljepormaskar

 Luftvägsirritationer 

 Illaluktande oljor

 Kan ge smak/lukt till grundvatten i mycket låga koncentrationer

 Ansamlas i mark och bottensediment

 Humantoxiska och ekotoxiska ämnen i ”höga” halter

 Dålig nedbrytbarhet i naturen

 ….

 Ledde till introduktion av miljöoljor



Varför miljöanpassade oljor?

 Renare miljö

 Rent samvete

 Tillräckligt bra för många applikationer

 Klarar allt tuffare applikationer

 Icke-fossila råvaror

 Bättre biologisk nedbrytbarhet

 Lägre ekotoxicitet vid utsläpp

 Sannolikt mindre hälsofarlig

 ”Grönt” tänkande



En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor – ”SP-listan”

 Om standarden - SS 155434 Hydraulvätskor - Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder

 Tekniska krav (exempel)
 Sl i tage (viktminskning på maskindelar)

 Inverkan på elastomerer

 Maximal vattenhalt 

 Rostskyddande förmåga

 Oxidationsstabilitet

 Miljökrav (exempel)

 Basoljan skall vara biologiskt nedbrytbar enligt s tränga 

normer

 Basoljan skall vara harmlös för vattenlevande organismer

 Den ti llåtna mängden av ti llsatser (additiv) är begränsad 

och ti l lsatserna skall dessutom ge minsta möjliga 

mi l jöpåverkan.



En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor – ”SP-listan”

 En hydraulvätska som uppfyller standardens tekniska krav skall betecknas enligt:

 Hydraulvätska SS 155434 

 Följt av bokstav (A / B / C) för oxidationsstabilitet

 Följt av bokstav (M / V) för köldegenskaper

 Följt av viskositetsklass (32 / 46 / 68)

 Om en hydraulvätska uppfyller miljökraven i standarden, skall detta dessutom följas av beteckningen ”Miljöanpassad".

 Exempel: Hydraulvätska SS 155434 AV 32 Miljöanpassad



En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor – ”SP-listan”

 SP-listan

 http://www.sp.se/km/hydraul

 Mer än 100 listade hydraulvätskor

 Motsvarande för smörjfetter

 Upphandlingstöd

http://www.sp.se/km/hydraul


En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor – ”SP-listan”

 Uppdragsgranskning av hydraulvätskors miljöegenskaper för listning på ”SP-listan”

 En ansökan från tillverkare eller leverantör

 Tillgång till produktens fullständiga sammansättning 

 Detaljerade uppgifter om alla ingående ämnens hälso- och miljöegenskaper

 Hydraulvätskor är kemiska produkter och skall uppfylla de krav som följer av Reach

 Avsnitt 4.3 "Miljöegenskaper" i standarden för hydraulvätskor

 Opartisk granskning

 Samma granskningspraxis sedan starten 1996



Forskning
Provning och 
utvärdering

Kalibrering

Certifiering Utbildning Småföretag



Livsmedel och 
Bioteknik

Maskinprovning 
och Besiktning

Mätteknik Processutveckling Trä

Elektronik Energiteknik Glas Jordbruk och Miljö
Kalibrering och 
Verifiering

Kemi, Material och 
Ytor

Betong och sten Bioekonomi Brandteknik Bygg och Mekanik CertifieringAktiv säkerhet

Vatten



Böjhållfasthet för spånskivor
Vibrator med glidbord i magnesium Press för tryckande belastning (2000 ton)

Mätning av vattenflöde med styrd 
reversering

Högtrycksutrustning för att oskadliggöra 
mikroorganismer i livsmedel

Filtreringsaggregat för hydraul/
transmissionsoljor i lantbruksmaskiner

Undersökning av vattenhalt i 
hydraulvätska

Hytters hållfasthet vid överrullning (ROPS)

SP och hydrauloljor

-FoU, provning, 

SP-listan, mm



Vätskors kompatibilitet med olika material 
- Potentiella drift och livslängdsproblem

 Vad kan SP erbjuda?

 Vätske-materialinteraktioner över tid i verklighetslika system  (”When Mechanics meets Chemistry”)

 Vi levererar

 Problemlösning

 Kemisk förståelse för robust design

 Materialkompatibilitet

 Livslängdsprediktion

 Beständighetsutvärdering (Durability)

 Produktutveckling

 För vem?

 Användare (existerande och nya) av biobaserade vätskor

 Fast Response Trouble Shooting

 Snabb



Vätskors kompatibilitet med olika material 
- Potentiella drift och livslängdsproblem

 Fast Response Trouble Shooting

 Första undersökning av ”haveri”

 Få erfarna personer involverade

 Baseras på kemiska tekniker

 Detektivarbete, CSI

 Vad kan ha hänt, och vad kan inte ha hänt

 Förslag på vidare undersökning

 Svar inom 3 arbetsdagar

 ”Quick and dirty”

 15 kkr
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