
Siemens Wind Power A/S lanserade 2010 ett 
nytt vindkraftverk med direktdrift. Det blev sam-
tidigt lanseringen av framtidens vindkraftverks-
konstruktion, där den viktigaste egenskapen 
är det innovativa konceptet direktdrift med en 
kompakt permanent magnetgenerator. 

Siemens första vindkraftverk på 3,6 MW med 
direktdrift byggdes relativt snabbt baserat på det 
beintliga vindkraftverket Siemens Wind Power 
(SWP) 3,6 MW. Vindkraftverket restes i augusti 
2008. 

Efter en testcykel (både på denna och sys-
tervindkraftverket) påbörjades det faktiska 
konstruktionsarbetet som ledde till lanseringen 
av vindkraftverket SWT-3.0-101 med en effekt 
på 3,0 MW och en rotordiameter på 101 meter. 
Det första vindkraftverket restes i Drantum vid 
Brande i december 2009, och serietillverkningen 
startade i slutet av 2011 – endast två år efter 
projektstarten!
 
Bryter med traditionella vindkraftverk
Det nya konceptet med direktdrift bryter med 
det traditionella Siemens-vindkraftverket, som 
har en huvudaxel och en växellåda. SKF Forum 
har besökt Siemens Wind Power i Brande i Dan-
mark, där vi träffade Anders Thormann, Siemens 
Windpower R&D, generatorgruppen. Vi frågade 
honom om fördelarna med det nya konceptet.

– De största och mest påtagliga fördelarna är låg 
komplexitet (ingen växellåda), få komponenter 
och låg vikt, säger Anders Thormann. – Genom 
att det är färre komponenter förenklas naturligt-
vis både logistiken i förhållande till vår produk-
tion och själva monteringsprocessen, fortsätter 
Anders Thormann. – Dessutom blir underhållet 
av materiallistorna naturligtvis mindre, och 

detsamma gäller administrationen. 

– Den samlade vikten av vindkraftverkets topp 
(gondol med generator) har stor betydelse för 
kostnaderna för transport från våra fabriker till 
de platser där vindkraftverken ska installeras. 
Monterad kan vindkraftverkets ovandel följakt-
ligen transporteras på 13-axlade släp på den 
amerikanska marknaden, förutsatt att totalvikten 
är lägre än 75 ton. Om vikten överstiger 75 ton, 
måste man istället använda ett lastbilssläp med 
19 axlar – och sådana inns det bara ett fåtal av. 
De är därför också betydligt dyrare.

SKF Forum frågar vad verkningsgraden är för 
konceptet med direktdrift jämfört med ett kon-
ventionellt vindkraftverk med växellåda. 

På detta svarar Anders Thormann: – Verknings-
graden kan vi anpassa med hjälp av generator-
konstruktionen och samspelet mellan generator 
och effektelektronik. Därför är det svårt att ge 
ett entydigt svar på denna fråga. Som huvudre-
gel är en långsamgående generator inte riktigt 
lika effektiv som en snabbgående, men skillnaden 
uppvägs med marginal av att det inte sker någon 
effektförlust i växellådan.

SKF Nautilus-lager
Tillsammans med Siemens har SKF utvecklat ett 
helt nytt lager till den nya typen av vindkraftverk: 
SKF Nautilus-lagret. Lagret är i all sin enkelhet 
ett dubbelradigt, koniskt rullager där rullarna 
styrs av en hållare som har satts samman av 
avancerade PEEK-segment (polyetereterketon). 
SKF Nautilus-lagret är integrerat direkt mellan 
maskinramen och navet, och det resulterar i en 
kompakt och lätt vindkraftverkskonstruktion. Alla 
rotorbelastningar leds till ramen och generatorn 
på ett direkt och effektivt sätt. 

Omfattande tester
På vår fråga om det är en stor apparat att testa 
och produktionsförbereda ett nytt vindkraftverk 
svarar Anders Thormann: För att svara helt kort 
– ja!  

– Vi har testat alla huvudkomponenter både på 
komponentnivå och i delsystem samt i fälttest 
i prototypvindkraftverk uppställda på utvalda 
platser med krävande förhållanden, allt från en 
tuff placering nära Polarcirkeln till varma förhål-
landen i den amerikanska Mellanvästern.

Test och validering är ett av de absolut mest 
resurskrävande momenten vid utveckling av 
vindkraftverk. På Siemens har vi emellertid 
ilosoin att alla resurser som vi har investerat på 
det här området kommer både våra kunder och 
oss till godo, i form av lönsamma och driftsäkra 
vindkraftverk med få oplanerade driftstopp.

När det gäller SWP 3.0-101-vindkraftverk har 
rotorbladen och tornen delvis återvunnits ur 
vår beintliga komponentbank. Allt från vingnav 
till generator och gondol är dock nytt och har 
utvecklats speciikt för den här vindkraftverks-
plattformen, säger Anders Thormann.

Hur ser Siemens på framtiden 
för den nya direktdriftstekniken? 
”Positivt!”, svarar Anders Thormann. – Vi har 
haft en brant inlärningskurva för den här nya 
tekniken, och redan nu kan vi se nya möjligheter 
som vi inte utnyttjar fullt ut med den beintliga 
första generationen. Vi är övertygade om att 
teknikplattformen i framtiden kommer att bli än 
mer konkurrenskraftig och föra oss ytterligare 
lite närmare målet om ett pris på ström från 
vindkraft som kan konkurrera med priset på 
ström från fossila energikällor utan subventioner. 

Den fortsatta utvecklingen 
av direktdriftstekniken 
Enligt Anders Thormann är nästa självklara steg 
för Siemens den stora generatorn på 6 MW som 
för närvarande testas på det nationella testom-
rådet i Høvsøre. Här kan vi konstatera att ett 
vanligt hushåll förbrukar cirka 4 000-5 000 kWh 
per år. Ett 6 MW-vindkraftverk kan producera 
denna förbrukning på cirka 1 timme (beroende 
på förhållandena). 

– Vi fortsätter även arbetet med att utveckla vår 
3 MW-plattform, som kommer att resultera i 
lera varianter och rotorstorlekar. Detta innebär 
att vi snart kan erbjuda en optimal vindkraft-
verkskoniguration till alla kunder, i alla vindklas-
ser och för alla världens klimatförhållanden. 

På tekniksidan tittar vi på en rad material och 
konstruktionsmöjligheter som vi inte kan offent-
liggöra, men som alla ska göra att tekniken blir 
än konkurrenskraftigare i form av ett ännu lägre 
pris per producerad kilowattimme. 

Direktdriftsgeneratorn är SWP:s framtida teknik 
i vindkraftverk till havs, och med lanseringen av 
6.0-154 tidigare i år har vi en produkt som vi 
förväntar oss ska sätta standarden för vindkraft-
verk till havs de kommande åren. 

Med teknikens enkelhet och den åtföljande 
driftsäkerheten i kombination med det fördelak-
tiga vikt/effektförhållandet, som är resultatet av 
Siemens Wind Power A/S mångåriga erfarenhet 
av offshore-installationer, tror vi i all ödmjukhet 
att just det här vindkraftverket kan bidra till att 
förändra landskapet för världens energiproduk-
tion i framtiden”, avslutar Anders Thormann.

Vindkraftverk med direktdrift   
– En intervju med Siemens Wind Power A/S
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Tunnare sågsnitt, högre matning och bättre 
optimering. Så ser trenderna inom sågverks-
teknik ut. Söderhamn Eriksson har medverkat 
till utvecklingen i branschen sedan 1864 och 
fortsätter att göra det idag. Med hela registret 
från barkning av timmer till kantning av bräder 
förvandlar företagets maskiner stockar till 
sågade trävaror över hela världen.

– Systemets grundilosoi bygger på att skapa så 
högt utbyte som möjligt, säger Per-Åke Wiklund 
som är utvecklingschef på Söderhamn Eriksson. 

Utbyte är ett centralt begrepp inom sågverksin-
dustrin och innebär den volym som produceras 
av plank och bräder i förhållande till de runda 
stockarnas volym. Maskinerna som gör jobbet 
är bland andra bandsågar, klingsågar och så 
kallade reducerare. De senare förvandlar över-
skottsmaterial till lis samtidigt som sönderdel-
ningen sker. Det är applikationer med höga krav 
på precision och tillgänglighet i en tuff miljö.

Matningshastigheten i en såglinje är mellan en 
och tre meter per sekund i den första sågen, 
som sågar fram block ur stockarna, och upp till 
7,5 meter per sekund i ett kantverk. Det senare 
ser till att bräderna får rätt dimensioner och 
raka kanter. 

– Ska man såga fort måste axlarna snurra fort 
och då måste SKF göra sitt jobb, konstaterar 
Per-Åke Wiklund.

Söderhamn Eriksson använder till exempel 
CARB-lager i sina bandsågar och vinkelkontakt-
kullager med hög precision i sina egenutvecklade 
spindlar för reducerare och klingsågar. De sena-
re kan ha lera klingor på en fri 400-millimeters 

axelände och roterar i dagsläget med ett varvtal 
på omkring 3000 varv per minut. En såg består 
av två eller lera sådana enheter som är rörliga i 
sidled för att kunna ställa in dimensionerna som 
sågas ut, så kallad postning. 

– Maskinerna måste stå på rätt ställe inom nå-
gon hundradels millimeter och det är inte alltid 
så lätt med allt skräp och annat runt omkring, 
säger Per-Åke Wiklund.  

För att få ut så mycket som möjligt ur olika stora 
stockar postar man ibland om sågarna mellan 
dem. Det gäller både band- och klingsågar och 
då måste hela maskinpaketet förlyttas i sidled. 
Om maskinerna inte är ixerade eller står på fel 
ställe så minskar utbytet. Och tar det för lång 
tid att ställa om dem minskar produktiviteten. I 
båda fallen betyder det mindre pengar i kassan 
för sågverket. 

– När man postar om brukar vi räkna med tre 
tiondels sekund i omställningstid och då måste 
vi hinna både accelerera och bromsa. Toppfar-
ten på rörelsen ligger på en meter per sekund 
och då kan det vara en pjäs på tio ton som far 
omkring, säger Per-Åke Wiklund.

Maskinerna står ofta på linjärstyrningar från 
SKF och tidigare var det vanligt att själva rörel-
sen kom från ett hydraulservosystem. På senare 
tid har Söderhamn Eriksson valt att gå över till 
elservon med kulskruvar från SKF i många av 
sina maskiner för att kunna öka hastigheten och 
kontrollen på förlyttningen. 

Mekatronik och andra datorstödda system har 
precis som i andra branscher blivit avgörande 
för teknikutvecklingen på sågverken. Ett exem-

pel är att stockarna mäts upp elektroniskt i tre 
dimensioner för att kunna positioneras på bästa 
sätt innan de sågas. Ett annat är optimering 
av kantverkets inställningar genom att mäta in 
brädämnena på ett likande sätt i en hastighet av 
en bräda per sekund. Även maskinerna har ett 
antal elektroniska ögon på sig.

– Vi har inbyggd vibrationsövervakning på alla 
våra spindlar och före leverans testar vi dem 
noga i en provrigg, säger maskiningenjör Ste-
phen Edwin.

I riggen mäts även spindelns egenfrekvenser 
upp så att de ligger rätt i förhållande till de 
beräknade, så att det inte uppstår resonans 
som orsakar vibrationer. Här kontrolleras också 

balansen och att allt på spindeln är monterat 
och fastspänt ordentligt. Sedan är det upp till 
bevis i ordinarie produktion på sågverken. Ingen 
stock är den andra lik så de verkliga driftsförhål-
landena går inte att förutsäga exakt.     

I och med att mekatronik från SKF tagit plats i 
Söderhamn Erikssons maskiner har det långva-
riga samarbetet mellan de båda företagen tagit 
ännu ett steg framåt. Förmodligen började det 
med vevstakslager till ramsågar, som under lång 
tid var den dominerande sågtekniken.

– När startade SKF? 1907! Ja det är inte 
omöjligt att vi har samarbetat sedan dess, säger 
Per-Åke Wiklund. 

SKF har lanserat en ett nytt elektromekaniskt 
ställdon – CASM (Component Actuator Servo 
Modular). SKFs elektriska CASM-ställdon är 
utformad för att utföra snabba och kraftfulla 
linjära rörelser. Till skillnad från pneumatiska och 
hydrauliska cylindrar är dessa elektriska ställdon 
lexibla och de kan därmed positioneras mycket 
precist. Dessutom innehåller hela systemet färre 
komponenter vilket leder till lägre energi- och 
underhållskostnader.

Ett modulbaserat koncept
Tillsammans med en motor blir CASM en 

elektromekanisk enhet. Det modulbaserade 
CASM-konceptet kan enkelt anslutas till det 
motor- och styrsystem som föredras. På så sätt 
kan konstruktions- och programmeringskostna-
der reduceras markant när CASM ska integreras 
i ert system. 

Tillförlitlig drift för 
automatiserade applikationer
CASM är tillverkad av förstklassiga material och 
är en linjär enhet som är byggd för att klara även 
de mest krävande miljöer. Med kapslingsklass 
IP54S och produktion av hög kvalitet kan detta 

ställdon användas under längre tid även vid 
ogynnsamma driftsförhållanden. Konstruktionen 
med litet spel ger en repeterbarhet på upp till 
±0,01 mm.

Kombinerat med olika skruvar för olika hastighe-
ter och krafter är elektriska CASM-ställdon den 
optimala lösningen för ett stort antal applika-
tioner inom exempelvis automatiserade fabriker 
livsmedelsindustrin, materialhantering och 
träbearbetning.

Oavsett om det gäller hög hastighet, tunga lyft 
eller precision så är CASM lösningen som mot-
svarar högt ställda krav. CASM inns i storlekarna 
32, 40 och 63 med slaglängder från 50 mm upp 
till 800 mm.

Ersättning av pneumatiska cylindrar
CASM elektromekaniska lösningar är ett bra 
alternativ till pneumatiska system. Utöver stora 
energibesparingar jämfört med hydrauliska och 
pneumatiska system (i storleksordningen upp 
till 90 %), ger denna elektromekaniska lösning 
många andra fördelar i form av exempelvis min-
dre föroreningar, buller och underhåll. 

CASM ger med andra ord viktiga kostnadsbe-
sparingar och är därmed en konkurrenskraf-
tigare lösning i de lesta applikationer jämfört 
med pneumatiska system. Storlekarna på CASM 
rättar sig efter ISO-standard 15552, vilket gör 
det enklare att ersätta redan installerade pneu-
matiska cylindrar.

Egenskaper:
• Hög verkningsgrad
• Underhållsfri
•  Konstruerad för kontinuerlig drift  

(100% driftcykel)
•  Följer pneumatikens ISO standard 15552
•  Hög precision och repeternoggrannhet
•  Enkel positionering
•  Kundanpassade motorlänsar
•  IP 54S (IP 65 som tillval)

Fördelar:
• Låga drifts- och underhållskostnader
•  Möjligt att använda egna motor och styrenheter
•  Enkel integration och snabb montering
•  Service och support över hela världen 

Kryssa för på svarskortet 
om du vill ha mer infor-
mation om SKFs elektriska 
CASM-ställdon.

Söderhamn Eriksson vässar sågverkstekniken

Nytt elektromekaniskt ställdon
från SKF 
- Bygg produkten som du vill ha den



Ny utveckling i tillverkningen av lagerstål 
ökar prestanda och driftsäkerheten hos 
självinställande rullager i utförande SKF 
Explorer.

Alla SKFs sfäriska rullager i standardutförande, 
CARB toroidrullager och de lesta sfäriska 
axialrullager tillverkas enligt speciikationerna 
för prestandaklassen SKF Explorer. Alla har 
nu uppgraderats till en högre prestandanivå 
med nästa generations lagerstål. Följden är 
att brukbarhetstiden nu kan förlängas även i 
tuffa och förorenade miljöer, eller vid bristfällig 
smörjning. 

 

Det nya lagerstålet ökar hårdheten samti-
digt som segheten bibehålls eller till och med 
förbättras. Tidsperioden mellan första skalning 
till genomgående brott förlängs. Detta innebär 
att när man upptäcker de första tecknen på en 
lagerskada, kommer lagret att fortsätta arbeta. 
Det ger mer tid till att planera, beställa reserv-
delar och förbereda driftstopp. 

Förklaringen ligger i stålet
För att förstå dessa framsteg när det gäl-
ler driftsäkerhet för lager i utförande SKF 
Explorer måste vi se tillbaka på utvecklingen av 
lagerstål. 

 

Lager tillverkas vanligtvis av 
stållegeringar, och utmaningen är 
att producera ett material som 
kombinerar lera olika egenskaper:  
hårdhet, goda egenskaper vad gäller 
slitage, seghet och motståndskraft mot 
korrosion och föroreningar. 

SKF är pionjär inom användning av  
Bainite-metoden för värmebehandling
För att uppnå den utomordentliga hårdhetsni-
vån härdas stålet bland annat med hjälp av en 
speciell metod som heter Bainite. SKF var en 
pionjär inom användning av Bainite-metoden 
för värmebehandling av stora lagerringar i 
slutet av 1950-talet och har sedan dess haft 
ett nära samarbete med stålproducenter för att 
förbättra härdningsprocesserna. 

1999 ledde detta till lanseringen av den första 
generationen av lager i utförande SKF Explorer. 
Fördelarna med dessa lager är bland annat 
ökad hårdhet, förbättrad dimensionsstabilitet 
och slitstyrka. 

På senare år har våra konstruktörer och ingen-
jörer, i nära samarbete med vetenskapsmän 
och metallurger från ledande universitet, arbe-
tat med att utveckla ett lagerstål som kombi-
nerar de traditionella Bainite-egenskaperna 
med allt högre robusthet och driftsäkerhet 
under de mest krävande driftförhållanden. 

Nytt utförande
Det nya lagerstålet är bara en del av utveck-
lingen. Prestandan och driftsäkerheten hos de 
uppgraderade lagren har också vidareutveck-
lats genom en omkonstruktion av rullkrop-
parna, hållarna och styrringarna. Flytande 
styrringar säkerställer till exempel att rull-
kropparna är korrekt inställda, vilket ger  
ökad bärförmåga, minimal friktion och låg 

temperatur. Vidare har den inre geometrin och 
ytbehandlingarna optimerats för att mini-
mera belastningen på rörliga delar. En effektiv 
oljeilm säkerställer även lång livslängd hos 
smörjmedlet.

Kostnadsbesparande
Uppgraderade självinställande rullager i utfö-
rande SKF Explorer uppnår en längre brukbar-
hetstid och ger därmed problemfri drift vid låga 
temperaturer även under de mest krävande 
förhållanden. 

Lagren kan fås i ett stort antal storlekar och 
utföranden. De lämpar sig perfekt för indu-
strier som gruvdrift, mineralbearbetning och 
cement, materialhantering, marin teknik, 
vindkraft med lera. Tack vare det nya lagerstå-
let sätter självinställande rullager i uppgraderat 
SKF Explorer-utförande nya standarder när 
det gäller prestanda, driftsäkerhet och funktion 
– vilket betyder förlängd drifttid och sänkta 
totalkostnader.

Kryssa för på svarskortet om du vill ha mer 
information om självinställande rullager i utfö-
rande SKF Explorer.  

Längre brukbarhetstid för  
självinställande rullager

Tryckoljemetoden är känd som en av de mest driftsäkra och på-
litliga metoderna för montering och demontering av lager. Med 
SKFs beräkningsprogram är det enkelt att till exempel utföra de 
beräkningar som denna metod kräver. Allt du behöver göra är 
att mata in ett fåtal värden så utförs uträkningen inom några 
sekunder. 

Sedan 1999 har SKFs beräkningsprogram på CD-rom använts 
med stor framgång av exempelvis kunder, SKFs tekniker och 
montörer. Både för beräkningar och för att lära sig mer om 
själva tryckoljemetoden i samband med montering och demon-
tering av lager.

Nu har SKF tagit fram en desktop-applikation som kan hämtas 
var som helst, när som helst, och som uppdateras med jämna 
mellanrum.

Kraftigt omarbetad version
Denna desktop-applikation är en kraftig omarbetning och upp-
datering av den tidigare versionen av beräkningsprogrammet. 
Den har ett nytt och modernt utseende, ett användarvänligt 
gränssnitt och den innehåller värdefull information som kan 
vara till stor hjälp när man snabbt vill införa och använda SKF 
tryckoljemetod. Dessutom inns det ett omarbetat och uppdate-
rat avsnitt om SKF uppdrivningsmetod som hjälper användaren 
att nyttja fördelarna hos denna unika lagermonteringsmetod 
från SKF. 

Programmets innehåll
• Förklaringar och användningsområden 
•  Beräkning av komponenter monterade med noggrann pass-

form
• SKF uppdrivningsmetod med beräkningsprogram
• Monterings- och demonteringsverktyg med instruktioner
• Montering och demontering av lager
• Pumpar, injektorer, hydraulikmotorer och tillbehör
• Adaptrar, avdragshylsa, klämhylsa samt konisk axel
• SKF OK-kopplingar och SKF Supergrip-bultar
• Praktisk information, erfarenheter och applikationsexempel
• Animationer och videos som visar olika metoder och tekniker

Du hittar beräkningsprogrammet här på skf.se:
Produkter/On-line verktyg och 
kataloger/Underhållsprodukter/Nedladdningar

SKF Apps
SKF har utvecklat en rad appar som du hittar i AppStore eller via skf.com.  
Med SKF-apparna kan du analysera, beräkna och välja korrekt lösning och 
samtidigt lära dig mer om SKF och dess produkter och lösningar.   

SKFs beräkningsprogram för tryckoljemetoden    
– Nu i uppgraderad version och lätt tillgänglig på Internet
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Nordjyllands Power Station är en av världens 
mest effektiva koleldade kraftvärmeverk, och 
ägs av Vattenfall, som i dag är en ledande euro-
peisk  leverantör av energi. 

Anläggningen strax utanför Aalborg förbru-
kar 800 000 ton kol om året. Kolet renas och 
krossas innan det förbränns, och för att uppnå 
högsta möjliga effekt av förbränningen recirku-
leras varm luft från tidigare förbränningssteg, 
och denna luftström regleras kontinuerligt med 
luftspjäll.

Lagerhaverier har lett till kringlygande 
aska inne på anläggningen
För några år sedan hade Nordjylland Power 
Station problem med vissa varmluftsspjäll i 
förbränningsprocessen. Från tillverkaren var 
luftspjällens vriddon utrustade med gummitä-
tade och fettsmorda lager samt en yttre tätning.

På grund av höga temperaturer (200 °C) have-
rerade de gummitätade och fettsmorda lagren 
efter två till sex månader. De havererade lagren 
gjorde att axelns centrum försköts, och att den 
yttre tätningen inte längre tätade ordentligt i 
luftspjället. Då kunde askan från rökgaserna 
läcka ut i anläggningen.

SKF DryLube Y-lager löser problemet
För att få bukt med den korta livslängden hos 
lagren i varmluftsspjället gjordes i maj 2009 ett 

test av SKF DryLube Y-lager. Nu kan Nordjylland 
Power Station konstatera att problemet med 
den korta brukbarhetstiden för lagren hör till det 
förgångna. 

Nordjyllandsverket har totalt 396 lagerposi-
tioner, varav 320 är av lagertypen FY 50 TF/
C4VA2101, och resterande 76 är av typen FY 60 
TF/C4VA2101.

Förklaringen till varför SKF DryLube-lager är en 
bra lösning för Nordjyllands Power Station är att 
lagren från början är designade för att klara ex-
tremt höga temperaturer utan omsmörjning. En 
specialutvecklad graitblandning som fyller hela 
det fria utrymmet i lagret smörjer kontinuerligt 
lagret under hela dess livscykel. Lösningen är 
speciellt lämplig i inbyggnader där varvtalen är 
låga, eller rörelsen är oscillerande – driftsförhål-
landen där fettsmörjning ofta är problematisk. 
Genom att gå ifrån traditionell smörjning av 
lager till omsmörjningsfria SKF DryLube-lager 
sparar man pengar och ökar produktiviteten, 
och detta gäller framför allt i varma processer. 

Extremt höga temperaturer (över 200 °C) är all-
tid en utmaning vid smörjning av lager, eftersom 
traditionella smörjmedel snabbt bryts ner av 
värmen. Det innebär att lagren inte får tillräcklig 
smörjning och detta kan leda till oplanerade 
driftstopp, kvalitetsproblem och kostnadskrä-
vande underhåll.

En lönsam lösning på lång sikt
SKF DryLube Y-lager var en dyrare lösning 
för kunden än den ursprungliga lösningen ur 
ett inköpsperspektiv, men deinitivt inte ur ett 
underhålls- och brukbarhetsperspektiv.

Den markant längre livslängden och det faktum 
att axeln i luftspjället hålls centrerad vid tem-
peraturer över 260 °C vid kontinuerlig drift, gör 
att kunden nu har valt att satsa på SKF DryLube 
Y-lager. Dessa lager i kombination med en ny 
yttre tätningslösning till luftspjället innebär att 
kunden nu kan förhindra att aska lyger ut i 
anläggningen, vilket förbättrar arbetsmiljön. 

”Vår förhoppning är att SKF DryLube Y-lager 
ska hålla lika länge som spjället, dvs. omkring tio 
år”, säger Arne Sørig på Vattenfall Danmark A/S.

”Det här exemplet visar att SKF DryLube-lager 
är den perfekta lösningen för förhållanden som 
kännetecknas av höga drifttemperaturer och 
låga varvtal”, säger Michael Jensen, Key Ac-
count Manager vid SKF Danmark A/S. ”Detta 
är bara ett exempel på hur SKF DryLube-lager 
kan användas för att kraftigt förlänga lagrens 
brukbarhetstid”.

Kryssa för på svarskortet om du vill ha mer 
information om SKF DryLube-lager. 

SKF DryLube Y-lager i varmluftsspjäll hos Vattenfall
– ökar brukbarhetstiden från 2 till 6 månader till mer än 24 månader

SE lagerhus 
- Den nya generationens lagerhus som ersätter  
   befintliga SNL lagerhus
SKF är världsledande inom lagerhus och har 
nyligen lanserat ett nytt lagerhus som kall-
las för SE lagerhus. Dessa lagerhus är en ny 
generation av SKFs populära SNL lagerhus 
och de har uppgraderats med en ny design, ett 
antal nya funktioner och ett starkare material. 
SE lagerhusen har samma inbyggnadsmått 
som SNL lagerhusen och de är utbytbara med 
varandra.

SKF kommer totalt att erbjuda SE lagerhus i 
19 storlekar med olika varianter och lanserar 
dem storlek per storlek. Första storleken som 
lanserades var SE 511-609 och under en tre-
årsperiod släpps en ny storlek var sjätte till var 
åttonde vecka.

Många förbättringar och nya produktfördelar
SE lagerhusen ersätter SNL lagerhusen och 

de har förbättrats på en lång rad områden. 
Exempel på förbättringar och fördelar med SE 
lagerhusen är bland annat: 

•  Materialet är gråjärn av högre kvalitet vilket 
ger ökad bärighet.

•  Ny robust och hygienisk design motverkar 
deformation vid montering och är lätt att 
hålla ren. 

•  Genom ökat rostskydd klarar lagerhusen tuf-
fare förhållanden.

•  Bättre placering av smörjnippel för smörjning 
av lager med W33 beslag.

•  Patenterat fettstyrningssystem där smörj-
ningen sker från sidan och fettet leds in i 
lagret. Detta medför att en större andel av 
den fettmängd som används för eftersmörj-
ning verkligen kommer in i lagret.

•  Evakueringshålet har en bättre  
och mer tillgänglig placering,  
vilket medför bättre och enklare  
uppsamling av det förbrukade fettet. 

•  På husets insida inns markeringar för 
max- och minimumnivåer för smörjfett för 
att säkerställa att rätt mängd fett tillförs vid 
montering. 

•  Det inns försänkningar vid delningen av hus-
halvorna vilket gör att lagerhusets överhalva 
enkelt kan demonteras.

•  Förbättrad märkning ökar spårbarheten och 
minskar risk för sammanblandning av över- 
och underhalvor vid montering.

•  Centrummärkningar för enklare montering 
och uppriktning

•  Förenklad montering av utrustning 

•  Kontaktytan mellan lagerhus och underlag 
har utökats för att ge bättre värmeavledning 
från lagret. Detta ger lägre lagertemperatur 
och sänkt fettförbrukning.

•  Har fått en miljöproil genom en miljödeklara-
tion, där informationen avser miljöpåverkan 
vid produktion, användning och återvinning 
av lagerhusens material.

Du kan ladda ner en app från AppStore (SKF 
SE för Iphone och Explore SKF SE för IPad) el-
ler kryssa för på svarskortet om du vill ha mer 
information om SE lagerhus. 


