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VILKA KAN 
DELTAGA 

Alla, som önskar, har möjlighet att deltaga i tentamen. 

VAD EN 
GODKÄND 
TENTAMEN 
LEDER TILL 

Vid godkänd tentamen erhålles ett certifikat som 
”Tribolog- och smörjmedelstekniker” som visar att man 
har både de teoretiska och praktiska kunskaperna som 
krävs för att kunna ansvara för företagets 
smörjunderhåll samt driva ett eget aktivt kvalitets- och 
förbättringsarbete inom tribologiområdet.  

NÄR 28 september, 2022  
Certifieringsprovet, 08:00 – 12:00 

VAR Park Inn Hotell Solna Stockholm (Radisson) 

HUR Under tentamen kommer två tentamensexaminatorer 
från SKF att finnas på plats i lokalen.  

Tentamensuppgifterna kommer att vara så utformade 
att vissa uppgifter kräver uträkningar med hjälp av en 
miniräknare, några är flervalsfrågor, några är 
uppräkningar av fakta medan andra uppgifter kräver 
beskrivningar i text. I den sista delen av tentamen 
upprättar kursdeltagaren smörjrekommendationer för 
några olika maskiner. 

I de fastlagda fu-planerna (smörjrekommendationerna) 
skall varje maskinpunkt anges med rätt uträknad 
oljeviskositet och/ eller aktuell fett typ, rätt fettmängd 
och rätt smörj- och bytesintervall.  

Totalt består tentamen av 144 olika uppgifter. Två 
tredjedelar (66%) av frågorna skall vara rätt besvarade 
för en godkänd tentamen. 

Om du inte når de 66% kan en omtentamen göras i de 
delar av tentamen där man har haft ett lite sämre 
resultat. 
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TENTAMENS-
UPPGIFTERNA 

Tentamensfrågorna har satts samman av Tribologi-
gruppen. Tribologigruppen består av branschkunniga 
från oljebolag, lager- och serviceföretag inom 
underhåll. 

Tentamen består av följande kunskapsområden: 

• Oljor 

• Fett 

• Tribologi 

• Renhet och filtrering 

• Miljö och hälsa 

• Livsmedelsgodkända smörjmedel 

• Motoroljor 

• Smörjschematillverkning 

KOSTNAD Certifieringsavgift: 3.000:-/deltagare 

PRAKTISKA 
UPPLYSNINGAR 

Varje deltagare måste medtaga en egen miniräknare. 
Mobiltelefon är ej godkänt som miniräknare under 
tentamen. Kurspärmarna får ej användas under 
tentamen däremot får varje deltagare ett ”hjälphäfte” 
där hjälpformler, diagram och tabeller finns med, som 
deltagaren behöver för att kunna lösa de olika 
uppgifterna. 

ANMÄLAN TILL 
TENTAMEN 

Anmälan (nedan) skall vara SKF tillhanda senast den  
18 september 2022 
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ANMÄLAN 
Undertecknad anmäler sig härmed att deltaga i den av SKF anordnade tentamen avseende 
teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdet ”Tribologi och smörjning”. 
 
 

Deltagare 
 
Namn Mobiltelefon 

  

Adress Telefon arbetet 
  

Postnummer, Ort Mailadress 
  

 
 

Faktureringsadress 
 
Företag 
 

Faktureringsadress 
 

Postnummer, ort 
 

Underskrift, datum 
 

 

Övriga frågor: 
Johan Larsson 
Johan.larsson@skf.com 
Tel: 072-237 23 39 
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