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Sammanfattning 
Hydraulvätskan är ett av de viktigaste konstruktionselementen i ett hydraulsystem och 

har en avgörande inverkan på systemets energieffektivitet, driftsäkerhet och livslängd. 
Hydraulvätskans huvuduppgift är att svarar för en effektiv energiöverföring i systemet, 
från pump till cylinder/motor. Utöver själva energitransporten ska hydraulvätskan 
dessutom ge fullgod smörjning och kylning. Speciellt i mobila applikationer är det 
viktigt att minimera hydraulikens miljöpåverkan. Sammantaget ställer dessa kriterier 
synnerligen höga krav på hydraulvätskans fysikaliska egenskaper. 

Utvecklingen av hydraulvätskor, har inte varit spikrak utan kantats av en rad problem 
vid praktisk användning som exempelvis introduktionen av rapsoljor. Dagens 
miljöanpassade hydraulvätskor har genomgående en hög kvalitet och tidigare problem är 
nästan helt eliminerade. 

På ämnesområdet Fluida och mekatroniska system vid Linköpings universitet har drivits 
ett ”Miljöolje-projekt” som initierats och sponsrats av Intressentföreningen för Fluid 
Systemteknik (IFS). Arbetet har främst behandlat viskositetens inverkan på förlusterna i ett 
hydraulsystem. Denna artikel utgör ett sammandrag av de erfarenheter projektet givit. Såväl 
mätresultat som teoretiska beräkningar presenteras. Krav på hydraulvätskor och deras 
fysikaliska prestanda diskuteras. 

 
 

 

1 Introduktion 

Hydraulvätskans fysikaliska egenskaper definieras av 
dess viskositet, viskositetsindex, kompressionsmodul, 
densitet, smörjande egenskaper, skjuvstabilitet, livslängd 
mm. De ur förlustsynpunkt viktigaste vätskeparametrarna 
är viskositet, viskositetsindex och skjuvstabilitet eftersom 
dessa påverkar filmuppbyggnaden i tätspalter (smörj-
förmågan) samt läckflöde och tryckförluster i systemet. 
Viskositeten styr förlusterna i komponenter och lednings-
system – hög viskositet ger låga läckförluster men hög 
friktion i hydraulmaskiner och stora tryckförluster i 
ledningar. Hydraulvätskans stabilitet och livslängd 
påverkas i hög grad av basvätskan och de ingående 

tillsatserna. Basvätskan har oftast mycket hög skjuv-
stabilitet medan tillsatserna snabbt kan brytas ner vid 
höga skjuvhastigheter och försämra vätskans egenskaper. 
Skjuvstabiliteten är synnerligen viktig för hydraulsys-
temets funktion och energieffektivitet över tid. 

1.1 Miljöanpassade hydraulvätskor 

En miljöanpassad hydraulvätska ska ha hög 
nedbrytbarhet i naturen och vara ogiftig samt ska den 
uppfylla baskraven för god funktion i hydraulsystem. 
Genom åren har ett flertal syntetiska hydraulvätskor 
utvecklats. Den typ av syntetisk vätska som bäst uppfyller 
såväl miljö- som prestanda-krav är mättade estrar. 



  

 
Syntetiska mättade estrar har fortfarande många 
intressanta egenskaper att exploatera, trots att de funnits 
på marknaden i mer än 10 år. Eftersom denna typ av 
hydraulvätska är, i jämförelse med konventionella vätskor, 
relativt ny på marknaden är utvärderingar av dess 
egenskaper hittills begränsade. Idag vunna erfarenheter 
om mättade estrars smörjegenskaper, viskositetsindex, 
stabilitet mm är dock mycket positiva. Tveklöst kan 
mättade estrar anses vara en framtidsprodukt med en 
betydande utvecklingspotential. Figur 1, visar en generell 
jämförelse mellan typiska mineraloljor och helsyntetiska 
estrar. 

 
Figur 1: Kvalitativa egenskaper hos mineraloljor jämfört 

med helsyntetiska omättade och mättade estrar. 

Figur 1 visar att hel-syntetiska mättade estrar är 
mycket stabila med avseende på oxidation och skjuvning. 
Dessa egenskaper innebär att deras livslängd är väsentligt 
längre än för andra vätskor. Hög stabilitet innebär också 
att goda smörj- och friktions-egenskaper består över tid, 
vilket kraftigt minskar komponentslitaget. Mycket bra 
luftavskiljning ger bättre fyllnadsgrad för hydraulpumpar, 
alltså högre systemverkningsgrad, och tankvolymen kan 
minskas. Hög värmekapacitet och kyleffekt ger mindre 
variationer i arbetstemperatur. Mätningar gjorda på 
skogsmaskiner visar att den stationära arbetstemperaturen 
minskar 5-10 oC vid användning av en mättad ester (VG 
46) jämfört med mineralolja (VG 46). 

1.2 Energieffektiva hydraulvätskor 

Det finns idag ett flertal hydraulvätskor som 
marknadsförs som ”energieffektiva” och alltså minskar 
systemförlusterna och därmed energiförbrukningen. 
Frågan är på vilka premisser man ska välja en sådan 
vätska. 

För att maximera energiverkningsgraden i ett 
hydraulsystem måste hydraul-mekaniska och 
volymetriska förluster balanseras så att summan av dessa 
minimeras. Eftersom de hydraul-mekaniska förlusterna 
(friktion) i tätspalter ökar proportionellt mot viskositeten 
och de volymetriska förlusterna är omvänt proportionella 
mot viskositeten, inses att det finns en ”optimal” 
viskositet som minimerar summan av dessa förluster. 

Hydraulvätskans viskositet är dock inte den enda 
parametern som inverkar på energieffektiviteten. Även 
den friktionskoefficient som vätskan ger i tätspalter har 
påtaglig inverkan, liksom viskositetsindex (VI). Sett till 
utvecklingen av motor-oljor kan konstateras att 
viskositeten har sänkts (på grund av högre motorvarvtal) 
och oljorna har friktionsminskade och VI-höjande 
tillsatser. Bevisligen har dessa oljor en signifikant 
inverkan på bränsleförbrukningen. 

Vad gäller energieffektiva hydraulvätskor har man 
främst fokuserat på att minska friktionen och höja VI. För 
att maximera energieffektiviteten med en sådan vätska 
måste dess viskositet vid arbetstemperatur vara optimal 
för den givna applikationen. 

Hur hydraulvätskans egenskaper inverkar på 
systemets energieffektivitet har noggrant utvärderats i ett 
NSF-sponsrat projekt vid Center for Compact and 
Efficient Fluid Power (CCEFP) i USA. En medelstor 
grävmaskin har valts som primärt fordon i en testbänk, 
[2]. Som projekt-partner har, Evonik RohMax (ledande 
tillverkare av additiver för hydraulvätskor) utvecklat en 
ny ”multi-grade” vätska, vars egenskaper optimerats med 
nya polymer-additiver och friktions-modifierare. 
Fält-prov, utförda av Evonik RohMax, på grävmaskinen 
uppvisar verkningsgradsförbättringar mellan 18 och 26%, 
beroende på arbetscykel, [3]. Inverkan av VI (VI>160) 
och skjuvstabilitet har också utvärderats. 

1.3 Viskositetsgrad och viskositetsindex 

Konventionella mineraloljor är fortfarande den mest 
använda vätskan i hydraulsystem. I mobila system är 
oljans viskositetsgrad oftast VG32 eller VG46 (ISO VG, 
alltså 32 respektive 46 cSt vid 40 oC). Beroende på 
systemtryck och temperaturområde som hydraulsystemet 
ska klara används tillsatser för bättre smörjegenskaper 
och ökat viskositetsindex (VI). En ren mineralolja har VI 
≈ 100, vilket kan vara tillräckligt för en 



  

 
inomhus-applikation men i ett mobilt system krävs 
väsentligt högre VI (150-200). 

I mobila applikationer där fluid-temperaturen varierar 
inom ett stort intervall, har hydraulvätskans viskositets-
index (VI) en avgörande inverkan på systemets 
energieffektivitet. Evonik RohMax har, utöver tidigare 
nämnde grävmaskinsprojekt, även gjort omfattande 
studier av VI-värdets inverkan på hydraulmaskiners 
verkningsgrader i mobila applikationer, [4]. En 
egenutvecklad hydraulvätska med mycket hög 
skjuvstabilitet har testats i vingpumpar (Eaton-Vickers). 
Den procentuella verkningsgradsökningen som funktion 
ar fluid-temperaturen vid olika VI-värden redovisas i 
Figur 2. 0-nivån i diagrammet motsvarar VI=100. 

 
Figur 2: Pumpverkningsgradens ökning i % s f a 

fluid-temperaturen med VI som parameter, [5]. 

För att uppnå en signifikant verkningsgradsökning 
visar figuren visar att VI > 160 krävs om arbetstempera-
turen varierar mer än 50 oC. Det bör också påpekas att 
ovanstående resultat gäller för en pumptyp (vingpump). I 
en verklig applikation, är VI-värdet beroende av 
maskintyp, varvtalsområde och trycknivå. 

2 Viskositetsberoende tryckförluster i 
hydraul-ledningar 

I hydraulsystems med långa ledningar (> 10 m) kan 
betydande tryckförluster uppstå. Tryckförlusterna i en rak 
ledning beräknas teoretiskt enligt följande samband: 

Laminär str.: mlam v
d
Lp ⋅
⋅⋅

=Δ 2
32 η  (1) 

Turbulent str.: 75.125.075.0
25.1

068,0
mturb v

d
Lp ⋅⋅⋅
⋅

=Δ ηρ  (2) 

där d = ledningsdiameter [m], L = ledningslängd [m], η  = 
dynamisk viskositet [Ns/m2], ρ  = vätskans densitet 
[kg/m3], vm = flödeshastighet [m/s]. 

Beräknad tryckförlust i en 15 m lång slang som 
funktion av flödeshastigheten (vm) och med viskositeten 
som parameter redovisas i Figur 3. 

 
Figur 3: Tryckförlust i 15 m lång slang (φ=10 mm) s f a 

flödeshastighet för viskositeten 30 och 46 cSt. 

Jämförelsen med mätresultat i Figur 3, visar att den 
verkliga tryckförlusten följer teoretiska värden då dessa 
beräknas som,  

 { }turblam ppp ΔΔ=Δ ,max  (3) 

Från resultaten i Figur 3 kan observeras att den 
turbulenta strömningen börjar påverka tryckförlusten vid 
ett betydligt lägre Reynoldstal (Re) än det kritiska värdet 
(Rekrit = 2300). I Figur 3 är, Δpturb större än Δplam för Re > 
0,56*2300. Det traditionella antagandet att släta rör har 
enbart laminär strömning upp till det kritiska Reynolds-
talet (2300), överensstämmer alltså inte med verkligheten. 
För den verkliga tryckförlusten är övergången från 
laminär till turbulent strömning synnerligen mjukt, vilket 
också fås om teorin tillämpas, enligt ekvation (3). 

2.1 Mätning av tryckförluster i slang 

Flumes i Linköping har genomfört en serie mätningar 
av tryckförluster i en lång slang och med olika viskositet 
hos de testade hydraulvätskorna. Den principiella 
uppbyggnaden av testriggen visas i Figur 4. 

 
Figur 4: Testrigg för mätning av tryckförluster i slang. 

Testobjektet är en 15 m lång högtryckslang med 
innerdiametern φ = 10 mm. De vätskor som testats är en 
mineralolja (VG 46), fyra olika syntetiska mättade estrar 
(tre VG 32 och en VG 12) samt en lågviskös vätska, en 



  

 
”eco-diesel” (VG 3). Mätresultat för dessa sex vätskor 
redovisas i Figur 5. En mer detaljerad presentation av 
mätresultaten återfinns i referens [5]. 

Enligt Figur 5 ökar tryckförlusterna i ledningen med 
ökande viskositet, alltså ger den lägsta viskositeten (VG 
3) lägst tryckfall. För samtliga vätskor överensstämmer 
mätresultaten väl med teoretiska beräkningar, enligt 
ekvation (3). 

 
Fig. 5: Uppmätta tryckförluster i en 15 m lång slang (φ=10 

mm) s f a flödeshastighet för 6 olika vätskor. 

3 Energieffektivitet för pumpar/motorer 

Alla hydraulsystem innehåller minst en huvudpump. 
Pumpen är den primära systemkomponent som har till 
uppgift att transformera mekanisk energi till hydraulisk. 
Därmed har pumpens verkningsgrad en signifikant 
inverkan på hydraulsystemets totalverkningsgrad. 
Pumpverkningsgraden är relaterad till de dominerande 
förlusterna i maskinen, vilka är volymetriska (läckage) 
och hydraul-mekaniska (friktion) förluster. Dessa 
förluster påverkas, förutom av drifttillståndet, av 
hydraulvätskans viskositet. Viskositetens inverkan på 
pumpverkningsgraden kan analyseras med en fysikaliskt 
baserad beräkningsmodell. 

Figur 6 visar simulerade pumpverkningsgrader som 
funktion av fluidens viskositet. Beräkningarna är baserade 
på en semi-empirisk verkningsgradsmodell för axial-kolv 
maskiner, se ref. [1]. 

 
Figur 6: Verkningsgrader s f a fluid-viskositet för in-line 

axial-kolv pump vid två varvtal, 500 och 3000 rpm. 

Figur 6 visar att den viskositet som maximerar 
pumpens verkningsgrad är beroende av drifttillstånden. 
Från beräkningsmodellen kan den dynamiska viskositet 
(ηopt) som maximerar verkningsgraden beräknas som, 

 
v

v

p

p
opt k

C
n
p
⋅=η  (4) 

där Cv och kv är maskinkonstanter, pp = pumptryck och np 
= pumpvarvtal. 

Tillämpas ekvation (4) på varvtalsförändringen, enligt 
Figur 6, beräknas den optimala viskositeten vid 3000 rpm 
som ηopt,3000 = 75/6 = 12,5 cSt, vilket stämmer väl med 
simuleringsresultaten. 

Ekvation (4) är giltig för både pumpar och motorer, 
men det bör observeras att maskinkonstanterna kan 
variera inom ett stort område beroende på typ av 
hydraulmaskin. 

3.1 Hydrostatiska transmissioners verkningsgrad 

Hydrostatiska transmissioner används ofta i drivlinor 
för arbetsmaskiner. I exempelvis hjullastare och skotare 
är drivtransmissionens energiförbrukning mer än 50% av 
maskinens totala förbrukning. Därför är det synnerligen 
viktigt att transmissionens prestanda optimeras genom att 
välja en för applikationen lämplig hydraulvätska. 

Den transmission som analyserats i detta arbete 
återges schematiskt i Figur 7. 



  

 

 
Figur 7: Schematisk bild av test-transmissionen. 

Transmissionen har en traditionell uppbyggnad, med 
variabla axialkolv-enheter som pump (In-line) och motor 
(Bent-axis). Huvudpumpen är försedd med en inbyggd 
matarpump. Pump- och motor-deplacementen är, Dp = 
110 cm3/varv respektive Dm = 150 cm3/varv. Matar-
pumpen har fast deplacement som är Dbp = 0,2.Dp. 

 
Transmissionens verkningsgrad, utan matarpump, 

beräknas som kvoten mellan motorns mekaniska uteffekt 
(moment*varvtal) och pumpens ineffekt,  vilket är lika 
med produkten av pumpens och motorns delverk-
ningsgrader (volymetrisk, ηv och hydraul-mekanisk, ηhm). 
Transmissionsverkningsgraden kan alltrå beräknas som, 

 
hmmvmhmpvp
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Matarpumpens effektbehov beaktas genom att till 
huvudpumpens moment (Tp) addera matarpumpens 
moment (Tbp), vilket ger totalverkningsgraden som, 
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3.2 Teoretisk analys av transmissionsverkningsgrad 

För teoretiska analyser av transmissionens 
verkningsgrad används förlustmodeller som är speciellt 
utvecklade för den typ av axial-kolv maskiner som ingår i 
den här aktuella transmissionen, se referens [1]. 
Simulerad verkningsgrad som funktion av motorvarvtal 
för sekvensstyrd transmission, utan matarpump, 
presenteras i Figur 8. 

 
Figur 8: Simulerad transmissionsverkningsgrad s f a motor-

varvtal (utan matarpump), ν  = 46 cSt. 

Transmissionens verkningsgradskarakteristik i Figur 8 
är beräknad vid konstant pumpvarvtal, np = 1500 rpm, 
konstant tryckdifferens, Δp = 20 MPa, konstant låg-tryck 
(matartryck), p1 = 3 MPa och konstant viskositet, 46 cSt. 
Max verkningsgrad (84 %) uppnås, som förväntat, när 
pump och motor är maximalt utstyrda (εp=εm=1.0). När 
sedan motorvarvtalet ökar från 1000 rpm till 4000 rpm 
sjunker verkningsgraden, främst därför att viskositets- 
och varvtals-beroende friktion och tryckförluster ökar. 
Minskningen av motorställtalet (εm) bidrar också till 
försämrad verkningsgrad för motorn. Vid motorvarvtalet, 
4000 rpm ar transmissionens verkningsgrad reducerad till 
69 %. 

När matarpumpen inkluderas i verkningsgrads-
beräkningarna, ekvation (6), påverkas karakteristiken, 
enligt Figur 9. Vid konstant pumpvarvtal är 
matarpumpens effektbehov konstant, ungefär 3 % av 
huvudpumpens effekt vid drifttillståndet, εp=1.0 och Δp = 
20 MPa. Matarpumpen kommer därför att reducera 
transmissionens max-verkningsgrad med ungefär 3%, 
jämfört med fallet i Figur 8. 

 
Figur 9: Simulerad transmissionsverkningsgrad s f a motor-

varvtal (med matarpump), ν  = 46 cSt. 



  

 
Ekvation (4) visar att, den viskositet som maximerar 

en hydraulmaskins verkningsgrad är beroende av tryck 
och varvtal. Byts transmissionens hydraulvätska till en 
med lägre viskositet (VG 12), och tryckdifferensen är 
oförändrad, inses att verkningsgraden kommer att 
påverkas mest vid höga motorvarvtal. Detta bekräftas av 
den verkningsgradskurva som visas i Figur 10. Figuren 
visar också att verkningsgraden vid max-deplacement på 
pump och motor påverkas marginellt. 

 
Figur 10: Simulerad transmissionsverkningsgrad s f a motor-

varvtal (utan matarpump), ν  =12 cSt. 

3.4 Experimentell validering av verkningsgrader 

En transmission-rigg i FluMeS lab i Linköping, har 
använts för att genomföra mätningar i syfte att kvantifiera 
hur transmissionens förluster påverkas av 
hudraulvätskans egenskaper. Transmissionen är identisk 
med det system som redovisas i Figur 7. Testerna har 
utförts med max utstyrning av pump och motor (εp = εm = 
1,0) och endast pumpvarvtal och lastmoment har 
varierats. 

Transmissionstester med konventionell mineralolja 
(VG 46) redovisas i Figur 11. Mätningar har gjorts vid 
tre olika arbetstemperaturer som motsvaras av 
viskositeterna 16, 46 och 100 cSt. Verkningsgraderna har 
beräknats från uppmätta värden på transmissionens in- 
och ut-effekt, enligt ekvation (6). Lastmomentet varieras 
från 50 till 300 Nm, vilket motsvarar en ändring i 
transmisionens tryckdifferens från c:a 40 till 150 bar. 
Figuren visar hur verkningsgraden ökar med ökande 
lastmoment. Förutom att transmissionen verkningsgrad är 
tryckberoende kommer matarpumpens inverkan på 
verkningsgraden att öka ju lägre transmissionstrycket är. 
Vid Δp = 40 bar utgör matarpumpens effekt c:a 15 % av 
huvudpumpens effekt. På grund av det relativt låga 

transmissionstrycket är viskositetens inverkan på 
verkningsgraden den förväntade.  Men då transmis-
sionstrycket ökar ska också viskositeten ökas för att 
maximera verkningsgraden. 

 
Figur 11: Uppmätt transmissionsverkningsgrad s f a 

lastmoment, (med matarpump), mineralolja VG 46. 

Figur 12 visar uppmätt verkningsgrad för 
transmissionen med en mättad ester (VG 12). 
Viskositeten vid de olika arbetstemperaturerna är 12 
respektive 20 cSt. På motsvarande sätt som i Figur 11, 
kräver ökat tryck ökad viskositet. 

 
Figur 12: Uppmätt transmissionsverkningsgrad s f a 

lastmoment, (med matarpump), mättad ester VG 12. 

För att studera friktionens inverkan på trans-
missionens verkningsgrad har tryckdifferens (Δp) som 
funktion av lastmoment uppmätts för olika 
hydraulvätskor. 

Mätresultaten som presenteras i Figur 13, gäller för 
en mineralolja (VG 46) och en mättad ester (VG 32). Den 
mättade estern ger lägsta transmissionstrycket för att 
producera ett visst lastmoment, alltså ger den högst 
verkningsgrad. Det bör observeras att tryckskillnaden 
mellan den övre och den nedre kurvan är endast 1,0 bar, 
vilket är nära den upplösning tryckgivarna har. 



  

 
Mätningarna har därför repeterats med mycket lika 
resultat och den rimliga slutsatsen är att den mättade 
estern ger lägre friktionsförluster i hydraulmotorn (nm≈

1000 rpm) än mineraloljan då vätskorna har ungefär 
samma viskositet. 

 

Figur 13: Uppmätt tryckdifferens i transmissionen s f a 

lastmoment, för mineralolja och mättad ester. 

Figur 14 visar motsvarande mätresultat som i Figur 
13, men för ett större moment/tryck-område och för två 
olika mättade estrar, VG 12 och VG 32. 

 

Figur 14: Uppmätt tryckdifferens i transmissionen s f a 

lastmoment, för mättade estrar (VG 12, VG 32). 

Resultaten i Figur 14, visar främst viskositetens 
inverkan på transmissionsmotorns förluster, eftersom den 
signifikanta skillnaden mellan de två vätskorna är just 
viskositeten. Skillnaden i transmissionstryck motsvarar en 
skillnad i verkningsgrad på 2-3 %. 

4 Hur väljs bästa hydraulvätskan? 

För att kunna göra ett kvalificerat val av 
hydraulvätska krävs en detaljerad systemspecifikation 

som innehåller komponentdata, tryck-område, 
varvtals-område för pumpar och motorer samt 
arbetstemperatur-område. Belastningsspektra samt 
förväntad tillgänglighet och livslängd ska också ingå i 
specifikationen. 

Vilken viskositet ska hydraulvätskan ha vid 
arbetstemperatur? Beräkningar och mätresultat som 
presenterats i denna artikel visar, att hydraulvätskans 
viskositet är den parameter som har störst inverkan på 
systemets totalverkningsgrad, oavsett typ av vätska. Det 
har också verifierats att den optimala viskositetens värde 
är beroende av de i systemet ingående komponenterna 
samt tryck- och varvtals-område. 

Systemets optimala viskositets-område kan fastställas 
genom modellbaserade förlustberäkningar och/eller 
komponentdatablad som anger gränsvärden för viskositet. 
Optimal viskositet för olika pumpar och motorer fina 
sammanställda i referens [8]. Typiska områden för 
variabla axialkolvmaskiners optimala viskositet är, 12 – 
68 cSt. Vid höga systemtryck (> 250 bar) och måttliga 
varvtal (< 2000 rpm) bör viskositeten vara nära den övre 
gränsen och för lägre systemtryck och högre varvtal nära 
det lägre gränsvärdet. 

Enligt referenserna [3], [6] och [7], är det fyra 
kriterier som hydraulvätskan måste uppfylla för att 
maximera systemets energieffektivitet. Hydraulvätskan 
måste ha lämpligt VG-värde, ge låg friktion, vara stabil 
och ha ett för applikationen anpassat VI-värde. Kravet på 
viskositetsindex (VI) bestäms av de viskositetsvariationer 
som kan accepteras inom ett visst temperaturområde. För 
mobila applikationer anges generellt att VI bör ligga i 
intervallet 150 – 200. Fördelen med högt VI-värde är, 
förutom de energibesparande effekterna, att det ger större 
frihet att välja viskositetsklass. Detta kan belysas med 
följande exempel: 

Antag att en variabel axialkolvpump har gränsvärden 
för viskositeten specificerade till 1600 cSt och 5 cSt för 
temperaturområdet -25 - +90 oC. En hydraulvätska med 
VI = 100 måste ha viskositetsklassen VG 22 för att ligga 
inom gränsvärdena. Med VI = 150 kan en VG 32-vätska 
väljas, vilken ger gränvärdena 1600 cSt respektive 9 cSt 
för det givna temperaturområdet. 

Hydraulvätkans smörjegenskaper (låg friktion) och 
stabilitet har en avgörande betydelse för systemets 
tillgänglighet och livslängd. Låg friktion har stor inverkan 
på komponentslitaget. Det finns ytterligare faktorer att 



  

 
beakta vid användning av hydraulik. 

Decennier av dokumenterad erfarenhet visar att 
hydraulvätskans renhet och maxtemperatur är avgörande 
för systemets livslängd. För alla typer av hydraulvätskor 
gäller att de måste filtreras och lokal maxtemperaturen i 
systemet bör inte överskrida 80 oC. 

5 Slutsatser 

Sammantaget kan konstateras att den hydraulvätska 
som bäst uppfyller ovan diskuterade kriterier är 
helsyntetiska mättade estrar. Det enda kriteriet man 
måste utvärdera för dessa hydraulvätskor är vilken 
viskositet som ska väljas. Här krävs en ingående analys 
av de ingående komponenternas gränsvärden för 
viskositeten. 

Under senare år har främst skogsindustrin bidragit till 
att öka användning av miljöanpassade hydraulvätskor. 
Enligt svensk skogsstandard PEFC gäller, att från och 
med 1 januari 2013 måste miljöanpassade hydrauloljor 
användas i alla skogsmaskiner. Etylenglykol får inte 
heller längre användas som kylarvätska på grund av dess 
giftighet. Skogsindustrins ”Tekniska Samverkans Grupp”, 
som drivs av SkogForsk, har även utarbetat 
rekommendationer som kvantifierar målen för 
hydraulsystem i skogsmaskiner, [9]. För att uppfylla 
dessa krav verkar den starkaste kandidaten vara just 
mättade estrar. Det finns också exempel på 
skogsmaskintillverkare som nyligen börjat leverera 
maskiner med syntetisk mättad ester som hydraulvätska. 

Syntetiska mättade estrar har definitivt kommit för att 
stanna. Med avseende på miljöaspekter och 
energieffektivitet är det ett synnerligen klokt val, som 
trots den relativt höga kostnaden är en klart lönsam 
investering. 
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