
Sfäriska rullager:
pålitliga och mångsidiga
År 1919 lanserade SKF en produkt som skulle revolutionera tekniken kring lager och 
användningen av lager i otaliga branscher. Det sfäriska rullagret har utvecklats genom 
ständig innovation och fortsätter att vara en av de mest mångsidiga lagertyperna.

Sfäriska rullager användes från början 
främst i applikationer/maskiner med 
stora belastningar, måttliga varvtal och 
sannolikhet för snedställning. I dag före-
kommer lagertypen i vindkraftverk, 
marina framdrivningssystem, socker-
bearbetning, pappers- och massapro-
duktion, materialhantering, gruvdrift 
och entreprenadmaskiner.  Den ökande 
användningen av sfäriska rullager beror 
på att det kan acceptera avvikelser i 
form av snedställningar utan att förlora i 
prestanda.

Hur det sfäriska 
rullagret uppfanns
 
SKF-ingenjören Arvid Palmgren brukar 
anges som uppfinnaren av det sfäriska 
rullagret. Han anställdes av SKF 1917, 
med uppgift att hantera teknisk infor-
mation inom företagets reklam- och 
informationsavdelning. Han insåg att 
det behövdes mer kunskap för att till-
handahålla tekniska data och började 
studera lagerteori och experimentera i 
laboratoriet. 
År 1918 började SKF utveckla ett lager 
för hjulparslagringar i järnvägsapplika-
tioner och Arvid Palmgren fick i uppdrag 
att ingående studera rullningslager. 
SKFs grundare, Sven Wingquist, var 

angelägen om att så snart som möjligt 
hitta en lösning och han riktade företa-
gets alla resurser mot uppgiften.  
  Sven Wingquist hade förhoppningar 
om att arbetet skulle kunna slutföras på 
några veckor, men det fanns inga teorier 
att basera beräkningar för utveckling av 
lager på. Arvid Palmgren fick prova sig 
fram med olika kombinationer av lager-
element och det tog nästan sex mån-
ader att komma fram till en ny lager- 
konstruktion. Drivkraften för Arvid 
Palmgrens arbete var övertygelsen om 
att SKF skulle kunna skapa en produkt 
som inte bara var en bra lösning utan 
även skulle innebära ekonomiskt värde 
för kunderna. I juni 1919 konstruerade 
Arvid Palmgren ett tvåradigt, självin- 
ställande rullager som med tiden skulle 
bli en av företagets största tekniska och 
kommersiella framgångar. Själv blev 
han en auktoritet inom ingenjörsvärlden 
och fortsatte att forska kring lager- 
egenskaper som till exempel funktion av 
bärförmåga och livslängd. 
År 1924 publicerade han världens första 
teori om rullningslagerlivslängd, till-
sammans med sin kollega Gustaf  
Lundberg. Teorin skulle komma att bli 
standard för hela lagerindustrin och 
användes som utgångspunkt för fram-
tida konstruktioner.  År 1930 erhöll  
Arvid Palmgren Kungliga Tekniska hög-
skolans guldmedalj för sitt arbete.

Normalutförande hos 
det sfäriska rullagret

Sfäriska rullager har två symmetriska 
rullrader, en ytterring med gemensam 
sfärisk löpbana och två sfäriska löp-
banor i innerringen, båda snedställda i 
förhållande till lageraxeln. Centrum för 
den yttre löpbanans sfäriska profil  
sammanfaller med lageraxeln.

Utvecklingen av det sfäriska rullagret 
har påverkats av annan produktutveck-
ling och av förbättringar i material- 
kvalitet. Det gäller bland annat förbät-
trade stålkvaliteter och införandet av 
tätade lagerlösningar och bättre smörj-
ning. Sfäriska rullager serietillverkas i 
många storlekar, med håldiametrar från  
20 millimeter till 1 800 millimeter.
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Milstolpar
År 1951 lanserade SKF sfäriska rullager 
i C-utförande, med en flytande styrring 
och pressade hållare av stål. Det tidigare 
lagerutförandet för de mindre lager- 
storlekarna hade en innerring med en 
central styrfläns för att styra rullarna. 
Flänsen visade sig vara problematisk för 
applikationer med kombinerade belast-
ningar – med hög friktion och bristande 
tillförlitlighet som följd. Den flytande 
styrringen tillät rullarna att orientera sig 
axiellt utan att inducera ytterligare 
interna krafter och friktion.
Detta följdes 1979 av CC-utförandet, 
som hade självstyrande rullar. För första 
gången kunde SKF optimera samverkan 
mellan rullarna och löpbanorna med 
hjälp av datorstödd analys. Det nya 
utförandet gav rullarna större frihet att 
hitta sin balanserade position mellan 
löpbanorna. Det resulterade i minskad 
lagerfriktion, speciellt när kombinerade 
belastningar skulle tas upp. 
År 1989 svarade SKF på industrins 
behov av ökad bärförmåga för lager i 
högpresterande maskiner genom att 
introducera E-utförandet. Det innebar 
en radikal omkonstruktion av CC- 
utförandet, med lätta, tekniskt 
avancerade och högpresterande  
pressade hållare av stål. Hållarna gav 
utrymme för fler och avsevärt större 
rullar, utan att kompromissa med den 
självinställande egenskap som result-
erar i låg friktion. Sex år senare lanse-
rades serietillverkade tätade sfäriska 
rullager.

SKF Explorer – ett 
banbrytande lager

Lanseringen av SKF Explorer 1999  
skapade en ny prestandaklass för 
sfäriska rullager som gjorde det möjligt 
att öka effekttätheten avsevärt. De nya 
lagren höll så hög kvalitet att deras pre-
standa inte längre kunde förutsägas 
genom konventionella livslängds-
beräkningar. SKF Explorer var resultatet 
av ett antal utvecklingssteg såsom 
avancerade datorberäkningsprogram 
för optimering av varje lagerelement, 
förbättringar i tillverkningsprocesserna 
samt bättre lagerstål och värmebehan-
dlingsmetoder. Det gjorde att kunderna 
kunde dra nytta av driftsmässiga för-
delar som högre bärförmåga, mycket 
längre brukbarhetstid och ökad tillför- 
litlighet, samt möjligheten att öka 
varvtalet, minska energiförbrukningen, 
förbättra löpnoggrannheten, sänka  
ljud- och vibrationsnivåerna och öka 
smörjmedlets livslängd.   

Förutom lagerkonstruktionen i sig har 
SKF lagt stor vikt vid att välja optimala 
tätningar för krävande miljöer. SKF 
förser de fabrikstätade sfäriska  
rullagren med ett speciellt sammansatt 
fett. Frikterande tätningar kan minska 
eller eliminera eftersmörjningsbehovet 
och reducera underhållskostnaderna.  
Montering och inbyggnad är enklare 
med tätade lösningar. I vissa applika-
tioner kan övergång till en tätad  

konstruktion öka den nominella lager-
livslängden upp till fyra gånger. 
Det är en snabb utveckling och sfäriska 
rullager går även att använda under 
förhållanden med högre förorenings-
grad eller bristande smörjning. 
 
Ett exempel: År 2011 uppgraderades 
SKF Explorer-lager för krävande 
applikationer med en ny patenterad 
värmebehandling för lagerstål. Det 
skulle öka brukbarhetstiden upp till två 
gånger under förhållanden med 
begränsad möjlighet till smörjning.
Under 2015 har ytterligare förbättringar 
inom tekniken av tätningar gynnat de 
sfäriska rullagren. De kan nu arbeta 
med dubbelt så höga varvtal som tidig-
are och med reducerad tätningsfriktion.

Nya konstruktioner
År 2018 lanserades ett nytt sfäriskt 
rullager, SKF Explorer för högvarvsap-
plikationer, avsett för industriväxlar.
Gränserna för vad ett sfäriskt rullager 
klarar av i prestanda tänjs, en utveckling 
som fortsätter in i framtiden.


