
Ytbehandling för enklare 
montering och bättre ergonomi
Vid montering av elastomerdetaljer, till exempel gummilister, o-ringar och tätningar, är det inte ovanligt att man 
inom industrin använder smörjmedel så som såpvatten, olja och fett för att sänka friktionen. Genom att istället 
använda detaljer förbelagda med torra smörjande beläggningar kan man erhålla fördelar som enklare och säkrare 
montering, minskat rengöringsbehov, reducerad monteringskraft samt eliminerat operatörsberoende och logistik 
för smörjmedel. Tekniken används inte bara inom fordonsindustrin utan inom många branscher. Företaget Gleitmo, 
som arbetar med dessa produkter, upplever detta som ett starkt tillväxtområde.

För att minska friktionen vid 
montering av o-ringar och andra 
liknande elastomerer appliceras 
såpvatten, oljor och smörjfett. 

Dessa medel fungerar i regel bra och fyller 
sin funktion. En nackdel kan dock vara 
att rester av dessa smörjmedel o!a måste 
tvättas bort innan fortsatt montering, vilket 
tar tid. Ett alternativ till de konventionella 
smörjmetoderna är torra, friktionssän-
kande "lmer utvecklade för att appliceras 
på elastomeren. Filmen läggs normalt inte 
på hos den som utför monteringen utan hos 
elastomertillverkarna eller hos en extern 
ytbehandlare. På så sätt kan montören 

få torra, lätthanterliga och färdigsmorda 
elastomerdetaljer levererade istället för att 
applicera #ytande eller pastösa smörjmedel 
på monteringsplatsen. Monteringen kan då 
utföras både enklare och snabbare 
oberoende om det görs manuellt 
eller genom automatmontering.

– Om traditionell behandling 
med såpvatten och olja inte är 
automatiserad erhålls alltid mer 
eller mindre varierande kvalitet. 
Det gör att funktionen blir 
beroende av montören och av 
hur arbetet utförs. Elastomerde-
taljer som kommer färdigsmorda 

med torra beläggningar eliminerar dessa 
problem och utmaningar. Utöver ett stabilt 
friktionstal, renare arbetsmiljö och låg 
monteringskra! ger torrsmörjning andra 

fördelar så som möjlighet till 
olika kulörer för identi"e-
ring, säger Anders Greschik, 
ansvarig för beläggningsfrågor 
på Gleitmo.

Torr förbehandling av elas-
tomerdetaljer görs främst med 
PTFE- och polysiloxanbaserade 
"lmer. Det "nns vattenburna 
produkter för de #esta tillämp-
ningar och produkterna utgör Anders Greschik

Olika pigment kan tillsättas den smörjande beläggningen för att underlätta identifiering av olika ytbehandlade detaljer.

24



Gleitmo Technik AB

Gleitmo är ett fristående bolag som bildades 
1976 av nuvarande styrelseordförande Sven Ber-
landers far. Under hela tiden har företaget haft 
nära samarbete med tyska Gleitmolybdän Sch-
mierstoffe som numera ingår i företaget Fuchs 
Lubritech GmbH. Sedan 2002 drivs verksamheten 
från Kungsbacka där företaget efter hand har 
utökat lokalytan, allt eftersom verksamheten har 
expanderat.

Gleitmo tillhandahåller kunskap och produkter 
inom bland annat specialsmörjmedel, lim och 
tätningsmedel. Företaget har egna labbresurser 
med utrustning för bland annat mätning av 
dynamisk och statisk friktion. Tillsammans med 
kunder kan anpassade produkter tas fram. Vid 
mindre produktionsvolymer kan Gleitmo utföra 
ytbehandling men vid större volymer anlitas 
normalt externa ytbehandlingsföretag.

ingen hälsorisk för dem som använder de 
behandlade detaljerna. Applicering kan ske 
till exempel genom doppning eller spray-
trumling och skiktets tjocklek är några få 
mikrometer.

– Vi kan utföra 
behandlingen hos 
oss i Kungsbacka 
eller hos någon av 
våra samarbetspart-
ners i Sverige eller 
Tyskland. Vi kan 
också stödja dem 
som tillverkar elas-
tomerdetaljer om de 
vill sätta upp en egen 
anläggning, berättar produktchef Sven 
Berlander.

Gleitmo har ett eget laboratorium där ett 
#ertal egenskaper hos friktionssänkande 
"lmer kan utvärderas. Både statisk och 
dynamisk friktion är centrala egenskaper 
för den här typen av ytbehandlingar. Hur 
beläggningar påverkas av slitage bedöms 
med hjälp av en tribometer, mikroskop 
och ytjämnhetsmätare. Hårdhetsmätare 

kan bland annat användas till att bedöma 
hur en ytbehandling potentiellt påverkar 
elastomeren. Normalt behövs dock inga 
avancerade metoder för att utprova lämplig 
ytbehandling för en enskild tillämpning. I 
de #esta fall räcker det att göra några prov-
beläggningar och sedan testar användaren 
genom att provmontera detaljerna. I vissa 
fall kan dock mer omfattande provningar 
vara nödvändigt.

– Det är mer komplicerat om till exempel 
en elastomer ska monteras i ett längre 
spår. I det fallet sker också ett slitage vilket 
ställer krav inte bara på friktion utan också 
på abrasionsresistens. Då kan vi använda 
Anton Paar MCR 302, en utrustning där vi 
både kan mäta friktionstal och se hur det 
förändras allte!ersom slitage sker, berättar 
Anders.

Undantagsvis tillsätts pigment i olika 
kulörer för att kunna underlätta identi-
"ering. Utan dessa pigment är de tunna 
skikten inte synliga med blotta ögat. För 
att enkelt kunna identi"era behandlade 
detaljer innehåller produkterna additiv 
som re#ekterar UV-ljus, vilket innebär att 

belysning med UV fungerar som löpande 
kontroll. 

– Idag är torra smörjmedel för elasto-
merer det produktområde där vi ser den 
största tillväxten. Det är naturligt med 
tanke på att man med enkla medel kan få 
smidigare produktion och många gånger 
också både ergonomiska och ekonomiska 
fördelar, avslutar Sven.
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Mätning av friktionsegenskaper med hjälp av en Anton Paar MCR 302 Tribometer. Översta 
kurvan visar friktionsnivå mellan obehandlat gummi och stål vid en glidande rörelse. Svart 
graf visar exempel på friktionsnivå där gummit behandlats med en torr smörjfilm. Till sist 
visar den blå grafen resultatet av att belägga även stålytan med en torr smörjfilm. Resultaten 
indikerar en markant sänkning av friktionen vars effekt håller i sig under en glidsträcka upp 
mot 40 meter beroende på slitage av beläggningarna. Potentialen i att belägga båda ytorna 
ser lovande ut för mer extrema applikationer än ren montering. 
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Olika pigment kan tillsättas till den smörjande beläggningen för att underlätta identifiering 
av olika ytbehandlade detaljer. 
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