
Elektriskt isolerade rullningslager i utförande INSOCOAT

Lösning för ökad tillförlitlighet 
och drifttid



När elektrisk ström passerar genom rullningslager  

riskerar det att påverka maskinernas tillförlitlighet. 

Elektrisk erosion kan skada och försämra lager  

i traktionsmotorer, elmotorer och generatorer,  

vilket leder till kostsamma driftstopp och oplanerat 

underhåll. 

SKF har med sin senaste generation av isolerade 

lager ökat prestandan. Lager i utförande INSOCOAT 

erbjuder hög tillförlitlighet och förbättrad drifttid för 

elektriska applikationer, även i de mest krävande 

miljöerna.

Förhindra elektrisk 
erosion i lager

Effekterna av 
elektrisk erosion
Under senare år har kraven på isolerade 

lager i elmaskiner ökat. För att undvika 

strömskador till följd av högre motor

varvtal och större användning av frek

vensomriktare måste isoleringen fungera 

felfritt. Isoleringsegenskaperna måste 

dessutom vara stabila oavsett 

omgivningsförhållandena. 

Elektrisk erosion skadar lager på tre 
olika sätt:

1. Erosion till följd av för höga/
extrema strömmar

När elektrisk ström passerar genom ett 

lager från en ring till en annan via rull

kropparna skapas en process som liknar 

bågsvetsning, där en hög strömtäthet 

koncentreras till en liten kontaktyta. 

Detta leder till att materialet hettas upp 

till temperaturer i intervallet mellan 

anlöpning och smältning. Det skapar 

missfärgade områden, som varierar i 

storlek, där materialet har anlöpts, 

omhärdats eller smält. Kratrar kan 

bildas där materialet har smält.

2. Erosion till följd av läckström

Om ström lödar kontinuerligt i form av 

lokala urladdningar genom ett lager i 

drift, även vid låg intensitet, påverkas 

löpbanans ytor av värmen. Detta med

för att rullningskontaktytorna eroderar 

då tusentals mikrokratrar bildas. Dessa 

kratrar sitter nära varandra och har liten 

diameter jämfört med skador till följd av 

för höga/extrema strömmar. 

Med tiden orsakar detta, som en följd

effekt, räflor (tvättbrädemönster) i löp

banorna på ringar och rullar. Skadans 

omfattning beror på lera faktorer: elek

triska förhållanden, lagertyp, lagerstorlek, 

lagerbelastning, varvtal och smörj

medel. Förutom ytskador i lagerstålet 

kan även smörjmedlet i närheten av 

skadan försämras, vilket resulterar i 

bristfälliga smörjförhållanden och i 

slutändan ytutmattning och skalning.

3. Försämring av smörjmedlet

Lokala höga temperaturer som orsakas 

av elektriska strömmar kan leda till att 

tillsatserna i smörjmedlet förkolnar eller 
Löpbana på kullager med stor skalning till följd av 
elektriska överslag.
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bränns, vilket leder till att tillsatserna 

förbrukas snabbare. Vid fettsmörjning 

blir fettet svart och hårt. Denna snabba 

försämring förkortar fettets och lagrets 

brukbarhetstid avsevärt.

Luftfuktighetens betydelse

Fuktiga driftsmiljöer i länder som Indien 

och Kina utgör ytterligare en utmaning 

för isolerade lager. När lager utsätts för 

fukt, till exempel vid förvaring, kan fukten 

tränga in i isolermaterialet och försämra 

den elektriska isoleringens effektivitet 

samt förkorta brukbarhetstiden för 

själva lagret.

Räffelbildning i löpbanorna är en följdskada som 
vanligen uppstår när skadlig elektrisk ström  
passerar över lagret.

Mikrokratrars inverkan på ytan som beror på 
strömläckage (högfrekventa strömmar). Jämförelse 
mellan en kula med mikrokratrar (vänster) och en 
kula utan (höger).

Ytterring till cylindriskt rullager med hållare, rullar 
och fett: strömläckage som resulterat i bränt fett 
(svart) på hållarstolparna.
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INSOCOAT: skydd mot elektrisk erosion

Lager i utförande INSOCOAT från SKF 

motverkar elektrisk erosion vid en rad 

olika förhållanden, däribland hög luft

fuktighet. Skyddsbeläggningar på ytter 

eller innerringarna förser lagren med 

isolerande egenskaper. De förhindrar 

förtida lagerhaverier som orsakas av 

läckströmmar i applikationer, däribland:

• Industriella elmotorer

• Traktionsmotorer

• Generatorer

Beläggning med hög kvalitet

Lager i utförande INSOCOAT har ett  

isoleringsskikt av aluminiumoxid som 

appliceras genom en avancerad plasma

sprutningsprocess för enastående  

kvalitet, vilket ger följande fördelar:

• Motståndskraft mot vanliga medier 

som används i lagerapplikationer 

• Skydd över ett brett 

driftstemperaturområde 

• Lägsta elektriska resistans på 

200 MΩ (tabell 1)

• Har testats för att klara av spänningar 

på 3 000 V DC (beläggningar som 

klarar högre spänningar offereras på 

begäran)

Skyddande tätningsmedel

Plasmasprutade beläggningar är vanli

gen hygroskopiska och är därför käns

liga mot kondens. Lager i utförande 

INSOCOAT behandlas med ett unikt  

tätningsmedel som skyddar mot denna 

effekt. 

Teknisk support

SKF kan tillhandahålla relevanta elek

triska parametrar för dina lager så att 

du kan hitta den bästa isolerings

lösningen för dina behov.

Global tillgänglighet

De mest använda storlekarna och vari

anterna av lager i utförande INSOCOAT 

inns i lager som enradiga spårkullager 

och enradiga cylindriska rullager. Kund

anpassade lösningar inns på begäran.

Prestandadata samt mått och löp

noggrannhet är desamma som för  

oisolerade lager (tabell 2).

Tabell 1

Speciikationer för INSOCOAT, T ≤ 40 °C, rH ≤ 60%

SKFs speciikation 
efterbeteckning

Genomslags
spänning

Lägsta elektriska 
resistans

  V DC [MΩ]

Beläggning för ytterring Beläggning för 
innerring

SKF standardskikt
VL0241 VL2071 3 000 200

SKF avancerat skikt
VL0246 VL2076 3 000 400

Tabell 2

Lagerdata för INSOCOAT

 Spårkullager och cylindriska rullager

Måttstandarder Inbyggnadsmått: ISO 15

Toleranser Normal, högre noggrannhet på begäran

Värden: ISO 492, se SKFs kataloger för mer information

Aluminiumoxidskiktet på utsidan av antingen inner eller ytter
ringen påverkar inte noggrannheten.

Lagerglapp C3 som standard, kontrollera tillgänglighet för andra 
lagerglappklasser

Värdena gäller för nya omonterade lager utan mätbelastning:  
ISO 57531, se SKFs kataloger

Tillåten snedställning Som för jämförbara standardlager
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Fördelarna med INSOCOAT

Val av beläggning
Beläggning på ytterring

Lager med en elektriskt isolerande 

beläggning på ytterringen är de vanli

gaste INSOCOATvarianterna:

• rekommenderas för medelstora 

motorer som har lager med en  

håldiameter på < 120 mm

• passar alla hustyper

• kan användas för lager med en 

ytterdiameter på > 80 mm

• anges med efterbeteckningarna 

VL0241 och VL0246

Beläggning på innerring

Lager med en elektriskt isolerande 

beläggning på innerringen ger förbätt

rat skydd mot strömskador, då en min

dre belagd yta ger högre impedans. 

Dessa lager:

• rekommenderas för stora motorer 

som har lager med en håldiameter  

på > 120 mm

• kan användas för lager med en  

håldiameter på > 70 mm

• anges med efterbeteckningarna 

VL2071 och VL2076

Förbättrad driftsäkerhet hos 
maskinerna

Med INSOCOAT elimineras i stort sett 

lagerhaverier som orsakas av läck

strömmar, vilket gör att maskiner blir 

mer tillförlitliga och kan köras längre. 

Kostnadseffektivt skydd mot 
strömskador

INSOCOAT kombinerar lager och isole

ring i en och samma lösning. Jämfört 

med axel eller husisolering skyddar 

lager i utförande INSOCOAT mot  

elektrisk erosion till en betydligt lägre 

totalkostnad.

Ökad drifttid och sänkta 
underhållskostnader

Lager i utförande INSOCOAT förlänger 

maskinens livslängd, vilket ger längre 

underhållsintervall.

Enkel att montera, redo att användas

Lager i utförande INSOCOAT kan  

monteras med standardmetoder  

och verktyg. De är robusta under 

transport och hantering.

Cylindriskt rullager i utförande INSOCOAT med 
beläggning på innerringen.

Spårkullager i utförande INSOCOAT med 
beläggning på ytterringen.
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Inverkan av elektriska 
parametrar

Lager i utförande INSOCOAT beter sig 

inte likadant i växel som i 

likströmsinstallationer.

I likströmsapplikationer fungerar ett 

lager i utförande INSOCOAT som ett 

vanligt (rent ohmskt) motstånd. 

Alu miniumoxidskiktet är en isolator och 

därför är endast skiktets resistans (R) av 

betydelse. Genomslagsspänningen hos 

standardskiktet anges som 3 000 V DC 

och resistansen är högre än 200 MΩ, 

vilket ger effektiv lagerisolering.

I växelströmsapplikationer, i synnerhet 

vid höga frekvenser från frekvens

omvandlare, beter sig lagret annor

lunda. Ett elektriskt isoleringsskikt som 

det keramiska beläggningsskiktet för 

INSOCOAT bildar en kapacitans som 

parallellt med ett motstånd skapar 

impedans (Z). Detta måste beaktas 

enligt formel 1 ovan.

 

FORMEL 1: Elektrisk impedans för en 

kapacitans parallellt med en resistans.

Formel 1 illustrerar att vid ökande frek

vens blir ledet som omfattar kapacitansen 

starkare och resulterar i en minskning 

av impedansen.

Den elektriska impedansen i detta fall 

beror på motståndets resistans (R), 

kapacitansen (C) och spänningsmat

ningens frekvens (f). Den elektriska 

kapacitansen (formel 2) för ett lager i 

utförande INSOCOAT beror på storleken 

på den belagda lagerytan (A), tjockleken 

på isoleringsbeläggningen (s), själva 

beläggningsmaterialet (εr) och den  

elektriska permittiviteten (ε0, en 

materialkonstant).

FORMEL 2: Elektrisk kapacitans för en 

plattkondensator. 

För att öka impedansen hos lagret bör 

den elektriska kapacitansen hos belägg

ningen vara så liten som möjligt. I prak

tiken innebär detta att en beläggning för 

en innerring alltid har högre impedans 

än beläggningen för en ytterring. Det

samma gäller för beläggningens tjock

lek. VL0246 har mycket högre elektrisk 

impedans än VL0241 (diagram 2).

Koniska rullager med fläns på ytterringen i 
ut förande INSOCOAT, med beläggning på ytterring.

Lagerenhet i utförande INSOCOAT med beläggning 
på innerring för traktionsmotorer.

Konisk rullagerenhet i utförande INSOCOAT med 
beläggning på ytterring.

Kundanpassade lösningar
SKF kan även erbjuda lager i utförande INSOCOAT med komplex  

ringgeometri, stora lager och lagerenheter.
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Hur SKF mäter elektriska parametrar 
för lager i utförande INSOCOAT
Korrekta resistansmätningar kan endast 

erhållas under kontrollerade miljöför

hållanden eftersom resultatet kan 

påverkas av lera olika faktorer, t.ex. 

luftfuktighet, renhet, temperatur och 

kontaktytor. 

I igur 1 och igur 2 visas mätmetoden 

för lager i utförande INSOCOAT med 

beläggning på ytter eller innerring,  

och som motsvarar verkliga monterings

förhållanden. De elektriska para

metrarna som beskrivs i tabell 1 gäller 

därför endast i monterat tillstånd, vid 

torr och ren miljö och med relevanta 

axel och hus mått enligt SKFs 

rullningslagerkatalog.

Diagram 2

Elektrisk kapacitans som en funktion av lagrets ytterdiameter

Elektrisk kapacitans

Figur 1

Mätmetod för elektrisk isolering för lager 
med beläggning på ytterring

Figur 2

Mätmetod för elektrisk isolering för lager 
med beläggning på innerring

Ω

Ω

VL0241 (beläggning för ytterring)

VL2071 (beläggning för innerring)

VL0246 (beläggning för ytterring)

VL2076 (beläggning för innerring)

Ytterdiameter [mm]

70 120 170 220 270 320 370
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