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SKF har lanserat en serie tätade enradiga 
vinkelkontaktkullager. De används i allt 
från pumpar, kompressorer till växellådor, 
hissar och elmotorer där hög tillförlitlig-
het, lång brukbarhetstid och minskad livs-
cykelkostnad är avgörande. 

Det nya lagret har två icke-frikterande 
stålförstärkta tätningar av nitrilgummi 
(NBR) och är som standard smort med ett 
polyureafett (GXN) med hög prestanda 
och lång livslängd och behöver inte efter-
smörjas. Tätningsläppen bildar en extremt 
smal spalt mot dess motgående yta på 
lagrets innerring för att stänga ute för-
oreningar och hålla kvar fettet. Tester  
som gjorts av en ledande pumptillverkare, 
påvisade att SKFs tätade enradiga vinkel-
kontaktkullager presterade bättre än kon-
kurrenternas lösningar i inbyggnader  
med vertikala axlar. SKFs lager höll fettet 
bättre på plats och var en bidragande  
faktor tilll att kunden nådde kraven  
för energiklass ”A”.

Eftersom tätningarna är icke-frikterande 
alstras ingen friktionsvärme, vilket gör  
att lagret kan prestera vid samma höga 
varvtal som ett öppet lager. Lägre drifts-
temperaturer förlänger smörjmedlets  
livslängd. Vid jämförelser, arbetade SKFs 
tätade enradiga vinkelkontaktkullager vid 
30% lägre topptemperaturer och 20% 
lägre driftstemperaturer än lager i samma 
storlek med frikterande tätningar.

SKFs tätade vinkelkontaktkullager är 
måttmässigt fullt utbytbara mot 
otätade

De har också samma höga bärförmåga 
som ett öppet lager. Genom att använda 
ett tätat lager istället för ett utan tät-
ningar förhindrar man att föroreningar 
kommer in i lagret vid hantering och mon-
tering. God lagerhygien är extremt viktig 
för att uppnå lagrets fulla potentiella 
livslängd.

SKF enradiga vinkel kontakt kullager 
– Nu även i tätat utförande

För mer information om dessa lager, gå in 
på www.skf.se/forumsvar. Fakta

I serien kommer 20 storlekar ingå. Nu 
finns 11 storlekar tillgängliga i följande 
axelstorlekar:

•	72-serien: 17, 20, 25 och 30 mm
•	73-serien: 15, 17, 20, 25, 30, 35  

och 40 mm.
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Rent vatten, vin och olja är en 
självklarhet för de flesta. Inte 
många tänker på den process 
som tillämpas för att få fram 
till exempel den rena olivoljan.

Separation av partiklar och vätskor är  
viktigt inom ett stort antal industrier. Det 
kan till exempel vara i samband med spill-
vattenrening, oljeproduktion och vinfram-
ställning som man använder sig av en 
separation av vätskor, fasta ämnen och 
gaser i någon form. 

I mer än hundra år har Alfa Laval varit ett 
av de världsledande företagen inom sepa-
ration, vätskehantering och värmeöver-
föring. Sedan 1950-talet har Alfa Laval 
producerat dekantercentrifuger, och i dag 
är företaget ett av de ledande på den glo-
bala marknaden, med en marknadsandel 
på 20%.

Separation av vätska

Det finns många sätt att separera vätska 
och partiklar på, och om tid är en avgö-
rande faktor är Alfa Lavals dekantercentri-
fuger en riktigt bra lösning. Med denna 
lösning förs vätskan genom den roterande 
cylindern i dekantercentrifugen och vätska 
och partiklar separeras under mycket hög 
hastighet. Bent Madsen, Process och 
Technology Manager på Alfa Laval: ”Cylin-
dern roterar med en periferihastighet på 
mellan 100 och 110 meter i sekunden. 

Jakten på renhet – Jämn 
fettsmörjning vid hög hastighet

Därför uppnår vi mycket hög centrifugal-
kraft inne i centrifugen – mellan 3 000 och 
3 500 gånger större än tyngdkraften.” Den 
höga centrifugalkraften gör att partiklar, 
vatten, olja m.m. skiljs åt och därmed 
enkelt kan flyttas. Detta görs med en så 
kallad ”skruv” eller ”transportör” som 
flyttar/pressar ut partiklar i den ena änden 
av cylindern. Vätskan (olja, vatten m.m.) 
rinner ut i den andra änden av cylindern.

Lynx 1000

I Köpenhamn ligger Alfa Lavals globala 
huvudkontor för utveckling och produktion 
av dekantercentrifuger och färskvattenge-
neratorer. Det var här som Alfa Lavals 
senaste och största dekantercentrifug, 
Lynx 1000, utvecklades. Lynx 1000 är 
nästan 9 meter lång, mer än 2 meter hög 
och väger 18,5 ton – och så har den en 
kapacitet på 540 kubikmeter vätska i 
timmen.

I utvecklingsprocessen av Lynx 1000 
stötte man på ett hinder i samband med 
valet av smörjlösning, eftersom man från 
Alfa Lavals sida ville smörja huvudlagren 
med fett och samtidigt undvika att förore-
nande ämnen tränger in. ”Enligt SKFs 
generella katalog var det inte möjligt att 
köra i den hastighet och med de belast-
ningar som vi önskade med fettsmorda 
lager”, säger Lauge Svarrer, Gear Specia-
list på Alfa Laval. Tillsammans med Alfa 
Lavals konstruktionsteam arbetade SKF 

därför med att utveckla en helt ny lösning. 
Under en femårsperiod genomfördes en 
rad laboratorietester för att hitta den 
optimala lösningen – också med avseende 
på lagren. SKF mottog därför kontinuer-
ligt lager och fett till testningen under hela 
denna period.

Den slutliga SKF-lösningen

Alfa Laval lät bygga testutrustning där 
olika kombinationer av lager, fett och 
driftparametrar kunde testas. ”Vi behövde 
hitta ett sätt att smörja de snabbrote-
rande lagren – i en stabil temperatur”, 
säger Kristoffer Sjögreen, Development 
Engineer på Alfa Laval. De höga eller 
svängande temperaturerna var problemet 
i utvecklandet, eftersom de bidrog till att 
fettet snabbt bröts ned. 

Det gällde med andra ord att hitta den 
rätta balansen, vilket enligt Peter Dalgaard, 
Application Engineer på SKF, var möjligt 
om man tog med allt i beräkningen – 
”Toleranser, rätt typ av fett och i rätt 
mängd, lagersystemets konstruktion och 
lagrens löpnoggranhet.” Peter Dalgaard 
har löpande varit med och utvecklat den 
nya lösningen. Bland annat var han och 
Kristoffer Sjögreen i USA förra året för att 
se prototypen av Lynx 1000. Han fortsät-
ter: ”I det här fallet kom vi fram till en 
lösning med SKF-fettet LGHP 2 och ett 
lagersystem med ett spårkullager och ett 
cylindriskt rullager i separata lagerhus. 

Resultatet blev en hög grad av optimering 
av lagren. Projektet har lett till mycket 
stabil prestanda från de fettsmorda 
cylindriska rullagren och spårkullagren 
– även under stora belastningar och på 
samtliga temperaturnivåer. Med andra ord 
hittade man, i nära samarbete med SKF, 
fram till en kundspecifik lösning.

Har du liknande utmaningar eller ett 
projekt som du tror att SKF skulle kunna 
hjälpa till med kan du få mer information 
genom att gå in på www.skf.se/forumsvar.
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SKF Blohm + Voss Industries mest kända 
produkter går under namnet SIMPLEX. 
Här finns exempelvis SIMPLEX-COMPACT 
seals, tätningar för propelleraxlar som 
används i en utsatt miljö med både olja och 
vatten. TURBULO vattenavskiljare och inte 
minst SIMPLEX-COMPACT active stabili-
sation systems d.v.s. stabilisatorer som 
används främst på kryssningsfartyg för 
att säkerställa en lugn och trygg seglats 
genom att reducera fartygets 
krängningar. 

I början av 2013 köpte SKF det tyska bolaget Blohm + Voss Industries, 
ett företag med en lång historisk resa inom den marina branschen. 
SKF Blohm + Voss Industries (BVI) startades redan 1877 i hamnen i 
Hamburg och där sker fortfarande både forskning och utveckling samt 
tillverkning. Nu, över ett år senare, har marinbranschen fått bekanta 
sig med SKFs utökade produkt- och serviceportfölj från BVI vid ett 
flertal mässor. Förra året var det på Nor-Shipping i juni och i oktober 
på Donsö Shipping meet.

Med en blick framåt

Branschen har idag fokus på operationella 
kostnader av driften av sina fartyg. Här 
hjälper SKFs produkter kunden att för-
länga tiden mellan underhåll. Att minska 
underhållskostnader samt kostnader för 
tiden när man ligger stilla i docka är prio-
riterade områden. Branschen måste även 
ta hänsyn till nya lagar som rör utsläpp 
och energihushållning ombord på fartyg. 
Redarna ser också ökade bränslekostnader 
för drift på grund av nya regler. 

Dessa utmaningar är något SKF har större 
möjligheter att kunna lösa för kunderna 
genom att produkt- och serviceutbudet är 
mer komplett med BVIs lösningar. Med 
välbeprövade lösningar i kombination med 
att forskning och utveckling drivs från 
Hamburg kan SKF möta morgondagens 
krav.
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Flytande industri

Att leva upp till kraven om tillgänglighet 
och att snabbt kunna få fram reservdelar 
har blivit ännu lättare nu genom tillgången 
till BVIs nätverk. BVI har dotterbolag i 
Shanghai, Hongkong, Singapore, Busan, 
Andover och Kobe samt försäljningsagen-
ter och servicestationer världen över.

På så sätt kan SKF uppfylla kundernas 
krav på dygnet-runt-service över hela 
världen. I jämförelse med traditionella 
industrier där man har en fabrik på en 

eller flera platser måste man komma ihåg 
att ett stort fartyg är som en egen fly-
tande fabrik. Ena dagen så lämnar farty-
get en hamn i ett land, för att nästa dag 
vara i ett annat.

Vill du ha mer information om SKFs  
erbjudande till marinindustrin, gå in på  
www.skf.se/forumsvar.

Produktöversikt:   
SIMPLEX och TURBULO
•	akterstävstätning och helhetslös-

ningar inom detta produktområde
•	skiljeväggstätning
•	hydrodynamiska lager
•	vattenavskiljare
•	stabilisatorer
•	global reparationsservice och till-

gång till reservdelar dygnet runt.

Ett exempel på produktområde är stabilisatorer (bild) som används t.ex. på kryssningsfartyg.

SIMPLEX-COMPACT SIMPLEX-COMPACT tätningar är en av de kanske mest kända produkterna  
i BVIs sortiment. Dessa tätningar för propelleraxlar uppfyller de högt ställda krav som fartygstill-
verkare och redare har på detta produktområde. De är mycket lätta att installera och har en lång 
livslängd i kombination med att de anpassar sig till rörelser som uppstår på axlar med tiden.
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1 600 GWh värme och 340 GWh el per år. 
Värmen motsvarar uppvärmningen för ca 
100 000 villor. Fortum Värme har under 
ett antal år haft problem med en av sina 
primärluftsfläktar i Högdalens värme kraft-
verk och detta har orsakat stora summor i 
reparationer och driftsbortfallskostnader. 

Problemen har bestått i ojämna och för-
höjda lagertemperaturer, korta lagerlivs-
längder och oplanerade stopp som orsakat 
kostsamma driftstörningar, säger Måns 
Isacsson.

Grundorsaksanalys med åtgärdsförslag

Efter att Fortum hört av sig till SKF var 
första steget i problemlösningen att göra 
en grundorsaksanalys. I grundorsaksana-
lysen kartlades och analyserades problem-
bild, driftsvillkor, prestationskrav och grund- 

Fläktar är ofta en kritisk utrustning i 
många industrier. Beroende på ökade 
produktivitetskrav eller redan tuffa drifts-
förhållanden utsätts dessa fläktar ofta för 
stora påfrestningar som kan leda till åter-
kommande haverier. Med hjälp av SKFs 
strukturerade arbetssätt, samt förmåga 
att kombinera kunskap, produkter och 
tjänster, levererar SKF lösningar som kan 
ge bättre möjlighet till ökad produktion 
och högre driftsäkerhet berättar Måns 
Isacsson, affärsutvecklare inom Service 
på SKF.

Fortum Värme – löste problemen i sin 
primärluftsfläkt

Högdalen är ett av Sveriges största värme-
kraftverk. Verket har sex pannor och leve-
rerar värme till Stockholms invånare via 
fjärrvärmenätet. I verket produceras ca 

orsaker till upplevda problem. Utifrån 
analysen kunde sedan SKFs applikations-
ingenjörer föreslå lösningsförslag som 
åtgärdade och byggde bort problematiken.

SKFs standardiserade fläkterbjudande

Idag har SKF ett standardiserat fläkterbju-
dande bestående av ett SKF CARB toroid-
rullager och ett SKF sfäriskt rullager ur 
Explorer-serien med tillhörande lagerhus 
och SKFs nya smörjsystem specialdesignat 
för fläktar.

CARB-lagret kan både ta upp snedställ-
ningar och hantera axelns längdutvidgning 
utan att bygga upp interna spänningar 
mellan lagren. Det cirkulerande oljesmörj-
systemet kyler lagren och säkerställer en 
optimal smörjning. Övervakning av fläkten 
genom tillståndskontroll minskar sedan 
risken för oplanerade stopp ytterligare. 

Fläkten – ett exempel på hur SKF kan 
leverera lösningar som gör skillnad

Har du ett identifierat ett problem eller vill 
få ut mer av din produkt/process kan du 
alltid kontakta SKF, uppmanar Måns 
Isacsson. SKF är så mycket mer än bara 
lager. Genom att kombinera SKFs erfa-
renhet, kompetenser, produkter och tjäns-
ter erbjuder SKF ett effektivt uppgrade-
ringskoncept för industrifläktar som ger 
minskade vibrationer, hög driftsäkerhet 
och lägre driftstemperaturer. SKFs struk-
turerade arbetssätt som går ut på att 
kartlägga grundorsaker och föreslå för-
bättringar/åtgärdsförslag baserade på sin 
samlade kompetens och stora produktut-
bud kan lika väl appliceras på vilken annan 
utrustning eller industri som helst, med 
liknande vinster som för kritiska fläktar.

Vill du veta mer om hur SKF arbetar för 
att leverera lösningar som gör skillnad 
eller SKFs lösningar för fläktar – gå in på 
www.skf.se/forumsvar och klicka i för mer 
information.

SKFs lösning för 
industrifläktar hjälpte 
Fortum Högdalen
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100 års erfarenhet av roterande 
maskinutrustning

Med 21 stycken Spindelservice-center 
världen över är SKF en av de största 
aktörerna inom tjänster för rekonditione-
ring av spindlar. Alla SKFs servicecenter är 
organiserade i högutbildade team med 
specialister som kontinuerligt utbyter och 
utvecklar sin kunskap för att kunna ge den 
bästa servicen till våra kunder. Våra 
erfarna spindelservicecenter rekonditio-
nerar och uppgraderar mängder av spind-
lar, av olika fabrikat och klarar av att 
hantera de mest komplicerade spindelpro-
blem hos våra kunder. SKF tillverkar också 
ett standardsortiment av super-preci-
sionslager för spindlar med hög prestanda 
och noggrannhet.

Våra spindeltjänster

Alltid vid rekonditionering av en spindel så 
görs en grundlig översyn av skick och 
funktion. Därefter följer en noggrant 
utvecklad och obligatorisk rekonditione-
ringsprocess som alla våra center använ-
der. Detta garanterar hög kvalitet och 
jämna resultat. Vi identifierar skador och 

Det naturliga valet för kalla och varma 
omgivningar

TLMR är perfekt för områden och applika-
tioner med temperaturer från –25 till 
+70 °C. Denna egenskap gör att TLMR 
kan användas i alla industrier – allmän 
industri, tung industri, gruvindustrin samt 
livsmedelsindustrin.

Två versioner

TLMR 101 drivs med vanliga AA-batterier, 
och TLMR 201 drivs med 12–24 VDC-
nätspänning. Båda modellerna fås med 
lätt utbytbara SKF-smörjpatroner på 
120 ml eller 380 ml.

Med SKF TLMR får du

•	En smörjapparat som tål stora 
temperatursvängningar 

•	Sänkta kostnader för underhåll och 
reservdelar

Som tillverkare vet du hur kritiskt det är 
när verktygsmaskinen havererar. Produk-
tionen stannar och kostnaderna tickar på 
för varje sekund som maskinen står still. 
Motorn är hjärtat i en bil, likaså är spindeln 
hjärtat i en verktygsmaskin. Fungerar inte 
spindeln som den ska så kommer heller inte 
maskinen leverera de resultat som er 
verksamhet kräver. Vi vet detta eftersom vi 
själva måste säkerställa att våra egna 
spindlar håller en hög produktionstakt och 
kvalitetsnivå, med maximal tillgänglighet i 
våra fabriker.

Behöver din maskin smörjas på ställen där 
det är i det närmaste omöjligt att komma 
åt, eller som är avskärmade? TLMR är en 
ny enpunkts smörjapparat med en robust 
konstruktion som är speciellt användbar i 
svårtillgängliga och avskärmade områden 
på maskinen. Den nya smörjapparaten 
lämpar sig även för applikationer med 
höga temperaturer och vibrationer.

Enkel installation och byte av 
smörjmedel

Smörjapparaten har utvecklats för att 
monteras i en hållare med ett enkelt klick. 
Denna ”klick-funktion” gör att den håller 
för kraftiga och ihållande vibrationer. 
Hållaren gör det dessutom enkelt att byta 
ut förbrukade smörjpatroner.

bedömer orsaken till att spindeln har 
havererat. Vid behov ges förslag på 
förbättringar och uppgraderingar av 
spindeln. Rekonditionering avslutas alltid 
med ett omfattande test som mynnar ut i 
en rapport som medföljer vid leverans av 
spindeln.

Låt din spindel bo på ett femstjärnigt 
hotell

När din spindel behöver underhållas eller 
rekonditioneras så är det viktigt att du 
snabbt kan få tillgång till en ersättnings-
spindel. Denna måste vara funktionsduglig 
redan från start så att stilleståndstiden är 
minimal. Därför är det viktigt att spind-
larna förvaras under rätt förhållanden. 
SKFs spindelhotell erbjuder förvaring med 
regelbundna testkörningar, omedelbar 
leverans och möjlighet till förlängd 
garanti. Utöver rekonditionering och säker 
förvaring på vårt spindelhotell kan vi även 
komma och utföra service på plats i er 
produktion. Våra experter använder då 
avancerad mätutrustning för att under-
söka hur er spindel fungerar under riktiga 
driftförhållanden.

Gå in på www.skf.se/forumsvar för att få 
mer information.

•	Högre driftsäkerhet på smörjsystemet 
eftersom TLMR har en hög tätningsgrad 
mot vatten och damm (IP67 & 69K)

•	En apparat som är mycket tålig mot 
vibrationer

•	Längre intervaller mellan byten av smörj-
patroner – upp till så mycket som 2 år

•	Ett högt arbetstryck (30 bar) under hela 
tömningsförloppet

Vill du veta mer om SKFs smörjapparat 
TLMR, gå in på www.skf.se/forumsvar.

SKF erbjuder helheten inom spindelservice 
– oavsett spindelfabrikat

SKF TLMR-smörjsystem  
– gör smörjning ännu lättare
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Tävling i SKF FORUM nr 29 
Fyll i svarskortet online på www.skf.se/forumsvar
– och ha chansen att vinna en fin kökskniv.
Namnet på vinnaren kan du se i nästa nummer av SKF FORUM.

Frågor
1 I vilket temperaturområde kan SKF TLMR  användas?
 1. –10 til +20 °C 
 X. –15 til +25 °C 
 2. –25 til +70 °C

2 Hur många Spindelservice-center har SKF?
 1. 16
 X. 19
 2. 21

3 Inom vilket industrisegment levererar Blohm + Voss Industries lösningar?
 1. Livsmedelsindustrin
 X. Marin industri
 2. Bygg & Fastigheter

Vinnare i FORUM nr 28

Munksjö Paper AB, 
Stefan Lantos
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