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Lejeløsninger og overvågning med resultat 
 

Sænker dine samlede vedligeholdelsesomkostninger 
Optimeret leje vedligehold 
Reduceret energiforbrug 
Optimering af maskiner 
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Etableret	  i	  2004	  
	  

35	  medarbejdere	  
	  

Kunder	  på	  alle	  kon9nenter	  
	  

Sponsor	  for	  3	  pro-‐tour	  cykelteams	  
	  

Førende	  i	  verden	  på	  sit	  felt	  	  
	  

	  >50%	  af	  alle	  pro	  ryEere	  anvender	  
CeramicSpeed	  
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Etableret	  i	  2009	  
	  

12	  medarbejdere	  
	  

300	  industrikunder	  i	  Skandinavien	  
	  

Unikt	  koncept	  på	  højteknologiske	  
lejer	  
	  

Førende	  på	  vores	  felt	  
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The Idea  

Technology brought into orbit - Early 90’ties 
 



www.ceramicspeed.com 

•  Lavere friktion 
•  Øget stivhed = Øget kraftoverførsel 
•  Hurtigere acceleration 
•  Bidrager til cyklens “stiffness to weight” 
•  3-5 gange længere levetid 

Spar 10-20 watts! 
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Spar op til 7 min. på en ”Iron Distance” 

En professionel TT rytter bruger 400 watt. 

 
CeramicSpeed lejer gør en forskel! 
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PRODUKTERNE 
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Hybridlejer 
m/keramiske 

kugler 

Linearsystemer 
m/keramiske 

kugler 

Rådgivning 

 

 

Højteknologiske komponenter 

•  4-8 gange Længere levetid 

•  50-70% lavere energiforbrug 

•  Forbedret konkurrenceevne 

 
Lejeløsninger til industrien  

CeramicSpeed LongLife Palette 
Linearsystemer m/
keramiske kugler 

Silicium nitrid 
kugler 

Rullelejer m/
coatede 
 ruller 

Tilstands- 
baseret 

Overvågning 

Optimering Tætnings-
systemer 

Coatede  
sliddele 
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PRODUKTERNE – KERAMISKE KUGLER 
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•  58% lettere 
 

•  63% stivere 

•  70% mere temperatur stabile 

•  128% hårdere 

•  400% glattere 
 

CeramicSpeed kugler 
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•  2,3 gange hårdere end hærdet stål 
•  Ikke sprødt 

 

Hammertest 
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FORDELE OG UDBYTTE 
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• Tekniske fordele: 
• Ekstremt slidstærke 
• Reduceret rustproblemer 
• Ingen mikro svejsninger/rivninger 
• Lavere friktionskoefficient – mindre behov for smøring 
• Elektrisk isolerende 
• Øget præcision og stivhed - færre vibrationer 
• Øget robusthed overfor forurening 
• Øget robusthed overfor forskellige belastninger 
• Kuglerne har en polerende effekt 
• Reduceret vægt (kuglerne) 

• Dette medfører: 
• Længere levetid 
• Laverer energiforbrug 

Hvorfor CeramicSpeed lejer? 
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- Analyse af 1000 lejer viser det holder for 99,4% af lejerne 
 

 
• Reduceret risiko. 
• Forenklet vedligeholdelsesplanlægning.  
• Reducerede serviceomkostninger.  
• Øget produktivitet.  

 
 
 
FORBREDRET KONKURRENCEEVNE 
 

4-8 gange længere levetid 



www.ceramicspeed.com 

 
- Dokumenteret i 3 årigt projekt støttet af ELFORSK  
Vinder af Elforsk prisen 2013 
Deltagelse fra Pronor og Grundfos samt større industrivirksomheder 
 
 
 
• Besparelser på elregningen 
• Tilskud via CO2 kvoter 
• Samt 

•  14-47 grader lavere drift temperatur 
•  Garanti mod skader fra  

strømgennemgang 
•  Komplet program i LongLife serien 
•  Og selvfølgelig de 4-8 gange længere  

levetid 
 
FORBREDRET KONKURRENCEEVNE 

70% reduceret energiforbrug 
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Stor lejeteststand 
 

Måling af 

"   Temperatur

"   Energitab
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Tab i motorlejer – måling af nedløbtid 

Motor med CS 
lejer kører 3 
gange 
længere. 
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Oversigt – resultater 

Lejer	   2	  stk	  6318	   2	  stk	  6205	   6205	  og	  6306	  

Montering:	   Lejebuk	   Lejebuk	   Motor	  

Metode:	   Moment	   Moment	   Nedløbs9d	  

RPM:	   3000	   3200	   2750	  

Energibesparelse	  
[W]	  

150	   9,5	   10,4	  /	  7,1	  
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•  2014 til 2016 

•  Fokus område:  
•  Roterende udstyr 
•  Mange lejetyper 

•  Mål:  
•  Beregningsværktøj 
•  Bedre beslutningsgrundlag 
•  Ikke energimæssige fordele 

 
 
 

Projekt II: Energieffektive lejeløsninger i industrien 
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Hvor findes de største tab? 

" Systemstørrelser 
 
" Små systemer: 0 - 4 kW 
" Mellem systemer: 4 – 30 kW 
" Store systemer: 30 – 500 kW 

 

 

 

 

" Belastnings komponent 
 
" Ventilation 
" Pumpning 
" Trykluft 
" Køling 
" Hydraulik 
" Anden motordrift 
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Energiprojekt	  2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Elmotorer	  

Ven9latorer	  

Pumper	  

Køling	  

Gear	  

Sporkuglelejer	  
Med	  keramiske	  

kugler	  

Energiprojekt	  1	  
2011-‐2013	  

Andre	  kuglelejer	  
Med	  keramiske	  

kugler	  

Rullelejer	  
Med	  keramisk	  
coatede	  ruller	  

Områder der skal undersøges 
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Elmotorer	  

Ven9latorer	  

Pumper	  

Køling	  

Gear	  

Virksomheder	  

Grundfos	  	  
WEG	  

Nederman	  

B-‐Cool	  

BJ-‐Gear	  

Teknologisk	  
insFtut	  

TI	  Aarhus	  

TI	  Taastrup	  

TI	  Aarhus	  

Projektdeltagere 
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Teoretisk lejetab – sporkuglelejer 

" Energitab i lejet: 

" Friktionsmoment i lejet: 

 
 
 

" Rullefriktion 
" Hysterese, smørmiddel 

" Glidefriktion 
" Deformering og spin 
 
 

" Tætninger 
 
" Oliebad 
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Energiberegninger hos kunde - lejeskift 

Motorstørrelse HasFghed Nuværende	  
årligt	  tab 

Årlig	  energi-‐	  
besparelse	  

Tilbage-‐	  
betalingsFd	  

[kW] [RPM] [kWh] [kWh]	   [år]	  

37 1500 34.558 1.693 9,2 
37 1500 34.558 1.693 9,2 
75 1500 50.142 3.009 11,6 
110 1500 68.831 4.818 7,3 
160 3000 102.440 10.756 3,0 
250 3000 118.367 12.429 2,6 
355 3000 130.370 9.126 1,1 

SUM 43.524 
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Energiberegninger hos kunde – motor- og lejeskift 

Motorstørrelse HasFghed Nuværende	  
årligt	  tab 

Årlig	  energi-‐	  
besparelse	  

Tilbage-‐	  
betalingsFd	  

[kW] [RPM] [kWh] [kWh]	   [år]	  

37 1500 34.558 17.981 1,8 
37 1500 34.558 17.981 1,8 
75 1500 50.142 24.891 2,4 
110 1500 68.831 29.921 4,0 
160 3000 102.440 56.307 2,1 
250 3000 118.367 48.541 3,6 
355 3000 130.370 42.560 6,5 

SUM 238.181 
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Sammenligning af opgraderinger 

Energibesparelse Tilbagebetalingstid 
Motorstørrelse Kun	  Lejer Lejer	  og	  motor Kun	  Lejer Lejer	  og	  motor 

[kW] [kWh] [kWh] [år] [år] 

37 1.693 17.981 9,2 1,8 

37 1.693 17.981 9,2 1,8 

75 3.009 24.891 11,6 2,4 

110 4.818 29.921 7,3 4,0 

160 10.756 56.307 3,0 2,1 

250 12.429 48.541 2,6 3,6 

355 9.126 42.560 1,1 6,5 

SUM 43.524 238.181 4,0 3,4 
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Sammenligning af opgraderinger 

Energibesparelse Tilbagebetalingstid 
Motorstørrelse Kun	  Lejer Lejer	  og	  motor Kun	  Lejer Lejer	  og	  motor 

[kW] [kWh] [kWh] [år] [år] 

37 1.693 17.981 9,2 1,8 

37 1.693 17.981 9,2 1,8 

75 3.009 24.891 11,6 2,4 

110 4.818 29.921 7,3 4,0 

160 10.756 56.307 3,0 2,1 

250 12.429 48.541 2,6 3,6 

355 9.126 42.560 1,1 6,5 

SUM 43.524 238.181 4,0 3,4 

Op9mal	  situa9on:	  
5	  nye	  motorer	  +	  lejer	  
2	  renoveringer	  med	  lejer	  
I	  alt	  :	  168.636	  kWh	  
Investering:	  345.704	  kr	  
Årlig	  besparelse:	  126.477	  kr	  +	  9lskud	  
	  
Samlet	  9lbagebetalings9d	  :	  2,4	  år	  
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1. DTU Rapport – Spændingsopbygning på rotor med 
keramisk isolerende lejer 

 Måling af spændings- 
opbygning på rotoren i en 
elmotor. Motoren driver en 
blæser, og rotoren er derfor 
kun i kontakt med 
omgivelserne gennem 
lejerne. Der måles på en 
motor med hybridlejer og 
en med standard stållejer. 
Begge motorer drives af en 
frekvensomformer. 
 

- Der blev ikke målt en opbygning af elektrostatisk spænding. 
- Der blev ikke målt en vekselspænding der udgjorde en sikkerhedsrisiko. Kun 
forventelig højfrekvent støj, uden betydelig energi.  
- Et affedtet 6205 hybridleje uden tætninger, blev målt til at være isolerende op til 5kV 
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Strømskader på standardlejer 
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Stigende problem 

" Alle motorstørrelser 
" Ses særligt ved frekvensomformer drift 

 

Frosting Nyt fedt Brændt og  
forurenet fedt Fluting 
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Hvorfra kommer problemet? 

Internt 

 
 

Eksternt 
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Coatet vs. keramisk leje 

Coatet leje 
Elektrisk isolerende film 

Tykkelse: 0,1 mm 
 

Keramisk leje 
Elektrisk isolerende kugle 

Diameter: >17 mm   
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Coatet vs. keramisk leje 

Coatet leje 
  

 

Keramisk leje 
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Garanti mod strømskader 

" NO RISK 

" Der sker ikke 
strømskader på 
CeramicSpeed lejer  
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TEMADAGE 


