
I detta projekt kommer en ny typ av miljö-
vänlig hydraulvätska baserad på glycerol 
att utvecklas. Glycerol anses vara harm-

lös för människor och miljö och används 
idag bland annat som tillsats i kosmetika 
och livsmedel . Främsta källan till glycerol 
är som biproduk vid framställning av bio-
diesel (RME), på grund av den stora efter-
frågan på biodiesel så har det skapats ett 
stort överskott av glycerol på marknaden 
och i idag behandlas glycerolet i många fall 
som ett avfallsmaterial.  En hydraulvätska 
baserad på glycerol kommer inte bara att 

vara av nytta för den hydrauliska industrin, 
utan kommer även att öka efterfrågan på 
glycerol vilket ökar möjligheterna för bio-
dieseltillverkarna att göra vettiga affärer 
även på glycerolen. Dessutom kommer gly-
cerolbaserad hydraulvätskor lösa  många 
av de nuvarande allvarliga förorenings-
problem som traditionella  oljebaserade 
hydraulvätskor har vid exemeplvis läckage.

Basvätskan består av en blandning av 
glycerol/vatten vilken har unika egenska-
per. Både glycerol och vatten är mycket 
inkompressibla vilket är en av de viktigaste 
egenskaperna hos en hydraulvätska. Frys-
punkten för glycerol / vattenblandningar 
kan gå ner till –50° C, vilket är mycket bra 
för tillämpningar vid låga temperaturer. 
Dessutom har glycerol / vattenblandning-
ar utmärkta antibrandegenskaper vilket 
är en nödvändighet eller starkt efterfrå-
gad i många branscher, t.ex. gruvindustrin, 
metallindustrin och etc. Därtill är glyce-
rol lättillgänglig och billig eftersom det är 
en restprodukt från bio-diesel framställ-
ning från skogsråvara. En ny hydraulvätska 
baserad på glycerol har en mängd fördelar 
såsom lägre kostnad, icke-toxicitet, ned-
brytbarhet och förnybarhet.

Lab studier, bänk tester samt fältförsök 
och affärsutveckling kommer att genom-
föras inom projektet. Projektet ska möjlig-

göra ett paradigmskifte inom smörjning 
och hydrauliska maskiner och ersätta pet-
roleumbaserad olja. Detta kommer att vara 
ett viktigt steg mot ett oljefritt samhälle.

Projektet drivs i samarbete mellan Sus-
tainalube, Bosch-Rexroth, Atlas Copco, 
 Vattenfall, Sveaskog och Luleå tekniska 
universitet. 
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