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Antalet varvtalsreglerade 
elmotorer har ökat på mark-
naden. Det har lett till att 
ljudnivåerna och antalet för-
tida lagerhaverier har ökat. 

Det är lätt att vara snabb och dra slutsat-
sen att det är lagret som orsakat proble-
met. Faktum är att lagerskador som kan 
uppkomma oftast bara är symptomet. Det 
verkliga problemet är läckströmmar som 
går genom lagret. En vanlig åtgärd som 
många tar till är att byta ut lagret med 
ett nytt standardlager, men det löser inte 
grundorsaken till problemet.

Det gäller att bryta strömkretsen ge-
nom lagrena och det kan göras på lera 
olika sätt. SKF har två olika lösningar be-
roende på lagerslag och storlek och dessa 
är Hybridlager i eller med kiselnitrid 
och SKF INSOCOAT. 

Två lösningar mot strömskador
Hybridlager har ringar av lagerstål och 
rullkroppar av kiselnitrid (Si3N4). Efter-
som det keramiska materialet kiselnitrid 
är en utmärkt elektrisk isolator, kan 
hybridlager användas för att effektivt 
isolera lagerhuset från axeln i både väx-
elströms- och likströmsmotorer samt i 
generatorer.

Förutom att hybridlager har utmärkta 
isoleringsegenskaper, klarar de också 
högre varvtal och ger längre smörj-
medelslivslängd än motsvarande lager 
helt i stål, vid samma driftsförhållanden. 
Hybridlager fungerar även mycket bra där 
det förekommer vibrationer eller oscille-
rande rörelser.

INSOCOAT är ett standardlager helt i 
stål men med ett plasmasprutat keramiskt 

isolerande skikt på antingen ytterringen 
eller innerringen som förhindrar ström att 
passera genom lagret. Skiktet består av 
aluminiumoxid och har nu uppgraderats 
och erbjuder förbättrad elektriskt isolering 
även i fuktiga förhållanden.

Vill du få mer material om SKFs 
lösningar mot strömskador, gå in på 
www.skf.se/forumsvar.

 En kamp mot strömmen

Ökat problem med 
ström i lagren

SKF INSOCOAT och hybridlager 

-två av SKFs lösningar som  

förhindrar strömskador i lagret.
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Beräkningsverktyg och CAD-modeller kan vara till stor hjälp i 
vardagen både vid omkonstruktion av en beintlig maskin eller 
när det handlar om att konstruera och utveckla en maskin från 
grunden. Hur man monterar och demonterar är viktigt när väl 
maskinen är på plats och görs inte detta korrekt, kan man få 
förtida maskinhaverier.

Snabb eller omfattande hjälp?
Att välja rätt lager i en applikation baseras på många olika pa-
rametrar och det gäller även vid val av smörjsystem, aktuatorer, 
transmissionsprodukter och tätningar. Ibland är dessa parame-
trar givna från början: inner- och yttermått, varvtal, belastning, 
tryck etc. Livslängdskrav, vibrationer och omgivande miljö påver-
kar också valet. Beroende på hur komplett och avancerad infor-
mation man behöver för att kunna fatta rätt beslut, har vi på SKF 
utvecklat olika verktyg för att underlätta beslut. Här tipsar vi om 
några användbara onlineverktyg för att välja rätt lager:

SKF Bearing Calculator
Ett verktyg som ger dig rekommendationer, om passning, om-
smörjningsintervall, friktion osv för ett lager. Du kan söka på 
beteckningen eller bara delar av beteckningen. Alternativt så 
söker man på lagertyp, där man kan ange t.ex. yttermått, hål-
diameter. Det här verktyget inns också att ladda ner som app 
via Apple App Store och Google Play.
www.skf.com/bearingcalculator

Onlineverktyg på www.skf.se 
förenklar din vardag

SKF Bearing Select
Vill du göra en beräkning på en lagring med två lager på en axel 
eller önskar få  förslag lämpliga lagerstorlekar/ lagertyper att 
välja mellan? Då är SKF Bearing Select ett lättanvänt program 
där du t.ex. även kan ta hänsyn till varierande driftsförhållanden. 
I stället för att utgå från lagerbeteckningar kan du ange dimen-
sionsbegränsningar, livslängdskrav mm. Men du kan även ange 
lagerbeteckningar, om du redan valt lager och bara vill få veriie-
rat att du valt rätt. 

Du registrerar dig enkelt och får då tillgång till ett användbart 
verktyg. www.skf.com/bearingselect

Montera lagret rätt
Korrekt montering är avgörande för att minimera lagerhaverier 
och påverkar dessutom maskinens totala livslängd. Vi har olika 
steg-för-steg-guider. Ett populärt verktyg är SKF Drive-up 
Method Program som ger dig enkel vägledning vid montering 
av lager med koniskt hål. Det kan även laddas ner och användas 
ofline. SKF Drive-up Method Program inns som app, både via 
Apple App Store och Google Play. Ett mer heltäckande program 
för monterings- och demonteringsanvisningar är skf.com/mount 
och detta verktyg inns även på svenska.

Skärmdump från SKF Drive-up Method på skf.se

Faktaruta: 
Vi har beräkningsverktyg 
för:
Kullager, rullager, lagerhus 
och enheter.
Smörjsystem
Transmissioner (remmar, 
remskivor, kedjor, kedjehjul 
och kopplingar)
Tätningar
Linjär drivning (aktuatorer/
ställdon, kul- och rullskru-
var, skenstyrningar)
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Nyutvecklad tätning i ny 
motorsåg från 
Husqvarna
Lägre vikt, högre motoreffekt och lägre ut-
släpp är några av utmaningarna det tekniska 
designteamet jobbar med i utvecklingen av 
nästa generations motorsåg från Husqvarna. 
För att utveckla lagerlösningen valde före-
taget SKF som partner.

Husqvarna är en världsledande tillverkare av utomhusprodukter 
så som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och 
trimmers. I den nya generationen motorsågar för proffessionellt 
bruk vill företaget erbjuda en maskin som är lättare i vikt, mer 
effektiv och som släpper ut mindre avgaser.

Lagerarrangemanget i motorsågen har betydelse för resurs-
effektivitet och driftprestanda och därför valde Husqvarnas de-
signteam SKF som partner i arbetet med den nya modellen.

– Vi behövde en global leverantör och SKF presenterade ett 
helt paket i form av teknisk utveckling, tillverkning av lager och 

ny tätningslösning, berättar Patrik Sigurdh, Design Engineer, 
Rotating Parts, R&D Global Components Husqvarna Group.

Specialtätning
SKF har till tidigare modeller levererat bland annat vevaxellager, 
även kallat ramlager.  I det nya lagerarrangemanget, vars posi-
tioner omgärdades av givna inbyggnadsmått, krävdes också en 
speciell tätning som inte bara skyddar smörjmedlet mot smuts-
partiklar, utan även klarar att hålla tätt mot gaser och tryck från 
båda ändarna i lagret. 

Patrik Sigurdh. Design 

Engineer, Rotating 

Parts, R&D Global 

Components Husqvarna 

Group.

Låg vikt, lägre utsläpp och bättre motoreffektivitet är utmaningar som 

designteamet på Husqvarna jobbar med inför lanseringen av nästa 

generations motorsåg för professionellt bruk.
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– Vi har utvecklat tätningen speciellt för 
detta ändamål. Lagren, som är spårkulla-
ger, ska klara en tuff miljö. Tätningsläppen 
ska hålla tätt samtidigt som lagret ska 
kunna rotera snabbt. Det är en ingenjörs-
utmaning att få till detta, men vi lyckades, 
säger Anders Diksved applikationsingenjör 
från SKF. Produktutvecklingen har skett 
hos SKF i Italien och tillverkningen hos 
SKF i Bulgarien.

Vibrationsdämpning
I de lesta motorsågar från Husqvarna 
inns ett vibrationsdämpande system som 
isolerar handtaget från motorn. De lesta 
maskiner har även luftinsprutningssystem 
för att skydda motorn och minska behovet 
av att rengöra luftiltret. Dessutom inns 
en säkerhetsbroms som stoppar sågen på 

mindre än 0,15 sekunder. Vissa versioner 
är även utrustade med uppvärmda hand-
tag för användning i kalla klimat.

Företagets olika kedjesågar skiljer sig 
åt i motorutföranden. Den minsta sågen 
väger 3,4 kilo och har en 35-cc-motor, 
medan den största har en 120-cc-motor 
och väger drygt 10 kilo. 

Kontakta gärna SKF om du vill ha 
hjälp med din nästa tätningslösning:
www.skf.se/tatningar

Anders Diksved, 

applikationsingenjör från SKF.

Tänk vad 
ingenjörs-
konst kan 
åstadkomma

Berättelsen om Husqvarna här till 
vänster är ett exempel på hur vi 
på SKF jobbar med leverera mer-
värde till våra kunder. Vi kallar det 
ingenjörskonst.

För oss är ingenjörskonst något 
mycket större än ett lager som 
minskar friktion. Det handlar om 
att hjälpa till att bygga en stark 
och konkurrenskraftig industri, 
som skapar nya jobb och nya 
idéer. 

Det handlar om att koppla upp 
och ligga i framkant när det gäller 
ny teknik. Och det handlar om 
att skapa förutsättningar, så att 
vi kan lämna över jordklotet i lite 
bättre skick än när vi tog över.

Är du intresserad av att få ler 
konkreta exempel på ingenjörs-
konst?

Följ oss gärna på sociala 
medier eller klicka in på 
www.skf.se/ingenjörskonst 

Linkedin

Facebook

Twitter
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Plötsliga haverier och låg prestanda på roterande maskiner leder 
ofta till onödiga utgifter och kostnader på grund av kvalitetsbris-
ter, oplanerade reparationer och produktionsbortfall. För att de 
här problemen ska kunna undvikas krävs ett förebyggande och 
förutseende synsätt och att man vågar investera i lösningar som 
leder till förbättringar inom både driftsäkerhet och lönsamhet.  

För att maximera maskiners nyttjandegrad kombinerar vi vårt 
breda produktsortiment med tjänster inom bland annat inbygg-
nadsteknik och lösningar för ökad driftsäkerhet.

Inga stora investeringar behövs
SKF erbjuder lexibla lösningar ur inansiell synpunkt, där kun-
derna inte behöver investera i någon teknik, utan kan hyra den 
månadsvis. Det är en attraktiv lösning för många kunder med 
begränsad investeringsbudget. Med denna lösning betalar kun-
den ett mindre månadsbelopp som i de lesta fall ger en betydligt 
snabbare återbetalning för de installerade lösningarna. SKF är 
också villiga att dela risken: genom ett nära samarbete med kun-
derna kan parterna upprätta prestationsbaserade kontrakt som 
båda vinner på. 

Exempel på SKFs produkter och lösningar 
• Kundbehovsanalys för rätt underhåll och tillförlitlighet
• Produkter och lösningar i världsklass
• Rekonditionering av rullningslager och lagerhus
• Smörjhantering – system och smörjmedel 
• Tjänster och teknik för tillståndsövervakning 
• Grundorsaksanalys 
• Mekaniktjänster och handledning, t.ex. montering eller 
 demontering av lager 
• Kundanpassade utbildningar 
• Förbättringar och modiieringar av maskiner

Vill du få SKFs hela servicekatalog, klicka in på 
www.skf.se/forumsvar

Roterande maskiner får 
pengarna att rulla
Men rullar pengarna in eller ut?
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Som de lesta känner till krävs det smörjning för att 
ett rullningslager skall fungera friktionsfritt.. För 
att smörjilmen skall få rätt förutsättningar i lag-
ret så behövs tätningar som håller fettet på plats 
och håller smutsen ute. SKF har ett stort utbud av 
radialtätningar att erbjuda, men vill ändå uppmärk-
samma att det inns ett lertal fördelar med lager 
som har integrerade tätningar från fabrik.

Underhållsfritt från fabrik
Med ett öppet lager får du själv fylla på det fett 
eller olja som passar för din inbyggnad, med de 
monteringsmoment och tillhörande risker som att 
få in föroreningar i lagret. Men med SKFs tätade 
lager säkerställs lång lagerlivslängd i och med att 
rätt slags fett med rätt mängd har applicerats på 
rätt plats inuti lagret i en ren produktionsmiljö. Om 
varvtalet är lågt eller måttligt behövs ingen efter-
smörjning och lagret fungerar problemfritt under 
hela dess livslängd utan tillförsel av fett.

Ett val. Alla fördelar.
Fler fördelar
SKF har ett stort utbud av olika lagerslag, både 
som öppna och tätade varianter. I många beintliga 
applikationer kan du redan idag byta ut dina öppna 
lager mot tätade engångssmorda lager utan att 
göra en omkonstruktion. I kraftigt förorenade mil-
jöer kan ett tätat lager förstärkas med en extern 
fettbarriär och en extra tätning, (SKF tre-barri-
ärslösning), vilken har varit en kostnadseffektiv 
lagringslösning inom världens gruvindustrier. För 
inbyggnader med måttliga halter av föroreningar i 
omgivningen behövs ingen extra yttre tätning vilket 
minskar både administrations- och inköpskost-
naderna. Genom att eliminera eller förlänga ef-
tersmörjningsintervallen, kan även kostnaden för 
inköp och avfallshantering av smörjmedel minskas. 

Prata med din SKF-kontakt för att se hur du kan 
dra nytta av vårt tätade lagersortimentet i dina 
maskiner.

Några fördelar med tätade lager

SKFs tätade sfäriska rullager är konstruerade för att hålla smörjmedlet inne och föroreningar 
utanför lagret. De tre stora fördelarna med tätade lager är:

• avsevärt minskat underhållsbehov
• minimerad fettförbrukning och miljöpåverkan
• avsevärt ökad driftstid.
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VANENMÄRKET

® SKF och SKF CARB toroidrullager är ett registrerat varumärke 
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Förfalskare har blivit skickliga på att 
dölja billiga lager och förpackningar 
så att de är förvillande lika premium-
märkena. Förfalskade produkter är 
mycket oförutsägbara, och de kan ha 
allvarlig inverkan på prestanda och 
tillförlitlighet för dina maskiner.

Om du tror att du oavsiktligt kan 
ha köpt för falskade SKF-produkter, 
erbjuder SKF en veriieringstjänst 
som är både snabb och enkel.

Ta foton av produkten och/eller 
förpackningen så att alla märkningar 
syns. Skicka fotona via e-post till-
sammans med en kopia av fakturan 
till: genuine@skf.com. 

Authorized 

Distributor

Bästa sättet att säkerställa äktheten är att handla hos din 

auktoriserade SKF-distributör.

Du kan också använda appen SKF 
Authenticate, som ger tydliga in-
struktioner om hur du ska fotografe-
ra produkten och automatiskt skicka 
en begäran till SKF, allt i en enda en-
kel process. Våra experter granskar 
sedan informationen, kontrollerar 
äktheten hos produkten och svarar 
via e-post. Appen SKF Authenticate 
inns att hämta gratis på Apple App 
Store eller Google Play. 

Äkta eller falsk? 
Vad för problem kan SKF INSOCOAT 
hantera?

1. Snedställningar
X. Elektrisk strömgenomgång
2. Dålig smörjning

Varför är det viktigt att hålla smutsen 
borta från lagret?

1. Smuts i lagret reducerar vartals-  
 gränsen
X. Avsevärt ökad driftstid
2. Slipper tvätta ur lagren titt som tätt

Är kul- och rullager förskonade från 
förfalskningar?

1. Ja, absolut!
X. Nej, men det sker bara förfalsk-  
 ningar på små storlekar 
2. Nej, tyvärr inte.

Vinn en kökskniv 
från Global!

Vill du veta mer om våra erbju-
danden? 
Gå in på www.skf.se/forumsvar 
och klicka i önskat område så 
skickar vi information till dig.

•  Problemlösare mot strömskador
•  SKFs serviceutbud för roterande 
 maskiner
• Industritätningar
• Tätade lager och dess fördelar


