
SKF Explorer enradiga vinkelkontaktkullager

Optimerade för applikationer 
med höga varvtal 



För att sänka sina totalkostnader letar användarna av 

skruvkompressorer, pumpar och industriväxlar stän-

digt efter bättre tillförlitlighet och energieffektivitet.  

Tillverkarnas svar är utrustning som kan köras 

snabbare och utnyttja varvtalsregulatorer och frek-

vensomriktare mer optimalt.

SKF har sedan länge ett beprövat anseende i att 

stödja branschen med lager som har visat enastå-

ende prestanda under verkliga och krävande drifts-

förhållanden. Med de nya egenskaperna i sina SKF 

Explorer enradiga vinkelkontaktkullager hjälper SKF 

tillverkarna att uppfylla kundernas efterfrågan på 

ännu bättre energieffektivitet och tillförlitlighet.

Optimerade för 
tillförlitlighet och 
energieffektivitet 
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Fördelar

• Optimerad design av lager 
med 40° kontaktvinkel har 
möjliggjort en ökning av 
gränsvarvtalet med upp till 
30%. 

• 15% lägre ljud- och 
vibrationsnivåer

30%
HÖGRE VARVTAL
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Utformade för 
högre varvtal och 
ökad robusthet
Flera förbättringar har gjorts för att 
möta dagens ökade prestandakrav.

Optimerad utformning av 
mässingshållare

Förbättrad geometri och starkare 
mässingsmaterial minskar hållarens 
kontaktkrafter och ökar dess styrka. 
Detta medför en högre uthållighet vid 
vibrationer, stötbelastningar och högre 
varvtal under svåra driftsförhållanden.

Egenskaper Fördelar

• Hållaricka med optimerad geometri (igur 1) • Upp till 30% högre gränsvarvtal för lager med 
40° kontaktvinkel. (diagram 1)

• Mindre tvärsnitt och lägre massa • Jämnare temperatur tack vare optimerad 
kontakt mellan kula och hållare ger jämnare 
temperatur (diagram 2)

• Starkare hållarmaterial i mässing med högre 
materialhållfasthet och lägre blyhalt

• 15% lägre ljud- och vibrationsnivåer 

• Lägre massa medför ökad 
accelerationsmförmåga

• Bättre uppbyggnad av smörjilm och mer 
utrymme för smörjfett

• Ökad robusthet (diagram 3, sida 5)

• Längre brukbarhetstid för lagren

• Minskad miljöpåverkan till följd av lägre 
blyhalt
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Tidigare hållar-
utförande, 40° 
kontaktvinkel

Nytt hållar-
utförande, 40° 
kontaktvinkel

Nytt hållar-
utförande, 25° 
kontaktvinkel

Figur 1

Utformning av hållaricka

Nytt utförande Tidigare utförande

Gränsvarvtal [%]

Diagram 1

Jämförelse av gränsvarvtal för enradiga vinkelkontaktkullager med 
massiv mässingshållare

Diagram 2

Jämförelse av lagertemperatur mellan det tidigare och nya  
utförandet vid fettsmörjning

Lagrets varvtal [r/min]

Lagertemperatur [°C]

Tidigare utförande 7313 BECBM 

Nytt utförande 7313 BECBM
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Lagersortiment med 
kontaktvinkel 25°

Kombinationen av konstruktionsegen-

skaper, t.ex. omkonstruerad mässings-

hållare och ny geometri, möjliggör nya 

lösningar för många krävande 

applikationer.

Jämfört med en standardkontaktvinkel 

på 40° gör konstruktionen att det går 
att köra lagret vid högre varvtal 
(diagram 4) och att det klarar större 
radiella belastningar genom minskning 
av den axiella bärförmågan.

Det gör det möjligt att uppfylla krav på 
förlängda serviceintervall och uppgra-
dera från en öppen till tätad applikation 
om så krävs.  

Fördelar

• Minskat underhållsbehov

• Längre brukbarhetstid i förorenade 
miljöer jämfört med öppna lager

• Icke-frikterande tätningsläpp ger 
optimal prestanda vid höga varvtal

Egenskaper Fördelar

• Optimerad massiv mässingshållare • 20% högre gränsvarvtal jämfört med utföran-
det med 40° kontaktvinkel (diagram 1, sida 4)

• 25° kontaktvinkel • Mindre känsligt för axiell överbelastning och 
snedställning. Den optimerade geometrin i 
övergången mellan löpbana och skuldra klarar 
två gånger större axiella (stöt-) belastningar 
innan kantspänningar uppstår.

• Lager för universell parning • Robustare lagringar fås genom att kombinera 
40° och 25° kontaktvinkel, för inbyggnader 
med en dominant axialbelastningsriktning. 
Minskad risk för avlastning vid användning av 
ett 25° mothållslager.

Diagram 4

Jämförelse mellan olika kontaktvinklar för enradiga vinkelkontaktkullager

25°

40°

Axiell styvhet

Axiell bärförmåga

Gränsvarvtal

Radiell styvhet

Radiell bärförmåga

Diagram 3

Jämförande utmattningstest mellan tidigare och nytt hållarutförande
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Testet utfört med extrema glappvärden. I detta test kunde det nya hållarutförandet i mässing köras 
6 gånger längre än det tidigare utförandet.

Lagrets drifttid innan det havererar [timmar]
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Pumpar

För centrifugalpumpar med flera steg 

innebär det nya utförandet med 25° 
kontaktvinkel en uppgradering av de 
hydrodynamiska/lytande radiallagren 
som normalt tar upp huvudsakligen 
radiella belastningar i dessa enheter. För 
dubbelverkande sugpumpar eller slutna 
pumpar ger 25°-standarden svalare 
drift, avsevärt lägre vibration och längre 
brukbarhetstid i applikationer med stora 
radiella belastningar.

Och för hydraulapplikationer eller el -
motorer med vertikala axlar ger en 
kombination av de två lagervinklarna 
högre robusthet: lagret med 40° kan 
hantera större axialbelastningar utan 
att avlasta det motstående lagret med 
25° kontaktvinkel.

Processpumpar

• Hastighet: upp till n dm = 
750 000 mm/min

• Temperatur: upp till 150 °C

• Axiell belastning: konstant belast-
ningsriktning, medelstora till stora 
belastningar. Detta kan orsaka axiell 
avlastning av ett lager vilket kan leda 
till okontrollerade kulrörelser, som 
medför högre krafter på hållaren.

• Livslängd: 50 000 timmar

• Problem: axiell belastning dominerar 
i en riktning

Skruvkompressorer 

• Hastighet: upp till n dm = 
750 000 mm/min

• Temperatur: upp till 150 °C

• Axiell belastning: verkar huvudsak-
ligen i en riktning

• Livslängd: cirka 50 000 timmar

Kompressorer

För snabba kylare med luftkonditione-
ringskompressorer i ett eller två steg, 
medför SKF lager med 25° kontakt-
vinkel och nytt hållarutförande en sänk-
ning av totalkostnaden jämfört med 
standardlager eller hydrodynamiska/
lytande lager.

Centrifugalkompressorer

• Hastighet: upp till n dm = 
750 000 mm/min

• Temperatur: upp till 150 °C

• Axiell belastning: konstant belast-
ningsriktning, små belastningar

• Livslängd: 50 000 timmar

Applikationer med SKF Explorer 
enradiga vinkelkontaktkullager
SKF Explorer enradiga vinkelkontakt-
kullager medför viktiga fördelar för både 
konstruktörer och användare.
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Ny massiv mässingshållare 
för serie 72 B(E) och 73 B(E) 
med 40° kontaktvinkel 

Ef t e r b e t eckningen B(E) direkt efter hål-

diametern anger utförande med 40° 
kontaktvinkel. Den massiva mässings-
hållaren anges med M i efterbeteck-
ningen. Eftersom den optimerade 
mässingshållaren kommer att ersätta 
det beintliga hållarutförandet i serie 
72 B(E) och 73 B(E), kommer lager-
beteckningen att vara oförändrad.

Serie 72 AC och 73 AC med 
25° kontaktvinkel

Utförandet med 25° kontaktvinkel går 
att särskilja från det beintliga utföran-
det med 40° kontaktvinkel genom efter-
beteckningen AC direkt efter håldiame-
tern i lagerbeteckningen. AC-utförandet 
inns från håldiameter 15 mm upp till 
70 mm i serie 72 AC och från håldiame-
ter 17 mm upp till 70 mm i serie 73 AC. 
Den optimerade mässingshållaren 
kommer att vara standard för båda 
dessa serier.

Tätade SKF enradiga 
vinkelkontaktkullager

Tätade SKF enradiga vinkelkontaktkul-
lager med icke-frikterande tätning på 
båda sidor anges med efterbeteckning 
2RZ. Tätade lager inns med håldiame-
ter från 15 till 55 mm i serie 72 B(E) och 
från 12 till 50 mm i serie 73 B(E). Mer 
information om sortimentet inns i 
tabell 1 (sida 8).

Egenskaper Fördelar

Optimerad mässingshållare för sortiment med 40° kontaktvinkel Upp till 30% högre gränsvarvtal och lägre ljudnivå jämfört med tidigare 
utförande

Nytt sortiment med 25° kontaktvinkel med mässingshållare Klarar högre varvtal 

Nytt löpbanemönster för sortiment med 25° kontaktvinkel Robustare vid större axialbelastningar och snedställning

Lagring med 40° kontaktvinkel för att ta upp den huvudsakliga axiella 
belastningen och 25° kontaktvinkel som mothållslager

Ökad robusthet för applikationer där den axiella belastningen huvudsakligen 
verkar i en riktning, vilket ger längre brukbarhetstid

Sortiment med tätade enradiga vinkelkontaktkullager Längre brukbarhetstid och längre serviceintervall

Prestandaklassen SKF Explorer Prestanda i toppklass

SKF Explorer enradiga vinkelkontaktkullager täcker ett 
stort område
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Tabell 1

Sortiment med SKF enradiga vinkelkontaktkullager

Håldiameter [mm] 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Lagerstorlek 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

72.. ACCBM n n n n n n n n n n n n n

73.. ACCBM n n n n n n n n n n n n

72.. BE-2RZP n n n n n n n n n n

73.. BE-2RZP n n n n n n n n n n

n Lager i utförande SKF Explorer 
n SKF standardlager

skf.com
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