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Detta häfte är framtaget i syfte att beskriva de  
vanligaste rullningslagren och hur man med hjälp av 
livslängdsekvationer från SKF kan bestämma storleken 
på ett lager. För att en lager inbyggnad ska fungera 
måste även andra aspekter beaktas, såsom lagringens 
utformning, smörjning och skötsel samt att monteringen 
utförts korrekt.

För utförligare information och beskrivning av SKFs 
samtliga produkter och beräkningsmetoder hänvisar vi 
till SKFs huvudkatalog 6000 SV samt till www.skf.com. 
Alla beräkningar i detta studiehäfte gäller SKF-lager.
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Rullningslager
Alla lager som överför belastning via rullkroppar 
kallas rullningslager. Beroende på vilken typ av 
rullkroppar som används indelas rullningslager  
i kullager och rullager. Kulorna i ett kullager överför 
belastningen via en mycket liten yta – en punkt-
kontakt med löpbanan i inner- respektive ytter-
ringen. Bärförmågan hos ett kullager blir därför 
mindre än hos ett rullager, där rullarna överför 
belastningen via linjekontakter med löp banorna.  
I ett kullager är däremot friktionen gene rellt sett 
lägre än för ett rullager vid samma drifts för hål lan-
den, vilket innebär att driftstemperaturen hos ett 
kullager i allmänhet är lägre än för motsvarande 
rullager. 

Rullningslagren indelas dessutom i två olika 
grupper beroende på i vilken riktning belastningen 
överförs. Radiallager överför belastning i radiell 
riktning och axiallager överför belastning i axiell 
riktning.

Punktkontakt

Linjekontakt

Radiell belastning

Axiell belastning

Ett antal grundtyper av rullningslager har utveck-
lats genom åren. En presentation av de vanligaste 
lagerslagen finner du på följande sidor.
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Radialkullager
Det enradiga spårkullagret
Det mest förekommande lagret är spårkullagret. Det kan 
tack vare de djupa löpspåren i ringarna överföra såväl 
radiell som axiell belastning, vilket gör det lämpligt som 
axialstyrande lager. Spårkullagret har låg inre friktion 
och kan även användas vid mycket höga varvtal. Lagren 
är mycket vanliga i tätade, engångssmorda utföranden.

Det sfäriska kullagret
Det sfäriska kullagret har självinställande förmåga. Om 
axeln böjer sig under belastning eller om lagerhuset står 
snett i förhållande till axeln, ställer lagret in sig självt 
utan att inre belastningar uppstår. Lagret kan förutom 
radiell belastning också överföra viss axiell belastning.

Lös följande uppgifter
Markera rätt svar med X.

1. Vilket av dessa lager har själv inställande  
förmåga?

2. Vilka av dessa lager kan överföra axialbelast-
ning av växlande riktning?

3. Vilka av dessa lager kan användas vid särskilt 
högt varvtal?

4. Vilket av dessa lager ansätts ofta mot  
ett annat lager?

5. Vilket av dessa lager kan överföra stor axial-
belastning av växlande riktning?
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Det enradiga vinkelkontaktkullagret
Det enradiga vinkelkontaktkullagret har löpbanorna  
i inner- och ytterringen axiellt förskjutna i förhållande 
till varandra. Lagret kan överföra axialbelastning endast 
i en riktning. Vid radialbelastning uppstår en axiellt  
verkande kraft, som måste balanseras av en motkraft. 
Därför ansätts lagret i regel mot ett annat lager. Den 
axiella bärförmågan är väsentligt högre än för mot-
svarande enradiga spårkullager.

Det tvåradiga vinkelkontaktkullagret
Tvåradiga vinkelkontaktkullager kan förutom radiell 
belastning även överföra axiell belastning av växlande 
riktning. Detta gör lagret lämpligt där höga krav på axiell 
fixering av axeln föreligger. Dessutom kan lagret över-
föra relativt stora momentbelastningar.
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Radialrullager
De olika grundtyperna av rullager benämns efter formen 
på rullarna. Lager med cylindriska rullar kallas cylind-
riska rullager, lager med koniska rullar kallas koniska 
rullager osv. Rullagren har liksom kullagren olika egen-
skaper och användningsområden.

Det cylindriska rullagret
Det cylindriska rullagret har förmåga att överföra stora 
radiella belastningar och har lägre friktion än andra  
typer av rullager. Det klarar därför höga varvtal, och vissa 
utföranden medger även axiell förskjutning av ringarna i 
förhållande till varandra. Om det är utfört med flänsar 
på båda ringarna kan det också överföra axialbelastning. 
Cylind riska rullager tillverkas även i flerradiga utföranden. 
Dessa är avsedda för lagringar med mycket stor radiell 
belastning eller där det ställs stora krav på hög styvhet.

Det sfäriska rullagret
Det sfäriska rullagret har två rullrader som löper mot  
en sfärisk löpbana i ytterringen, vilket ger samma själv-
inställande förmåga som hos det sfäriska kullagret. Det 
sfäriska rullagret kan förutom mycket stor radiell belast-
ning även överföra axiella belastningar i båda riktning-
arna. Lagret tål också stora stötbelastningar. Det sfäriska 
rullagret har något högre friktion än t.ex. det cylindriska 
rullagret och får därför generellt något högre driftstem-
peratur vid samma varvtal som ett motsvarande cylind-
riskt rullager.

Det koniska rullagret
Det enradiga koniska rullagret kan överföra axiell be-
lastning endast i en riktning. Vid radiell belastning upp-
står i lagret en axiellt riktad kraft som måste balanseras 
av en motkraft och därför ansätts lagret i regel mot ett 
annat lager.

Lös följande uppgifter
Markera rätt svar med X.

1. Vilka av lagren har självinställande förmåga?

2. Vilket lager har lägst friktion?

3. Vilket av lagren ansätts vanligen mot ett annat 
lager?

4. Vilket av lagren är känt för sin förmåga att tåla 
stora stötbelastningar?

5. Vilka av lagren kan överföra axiell belastning?
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Nålrullagret
Nålrullagret har långa cylindriska rullar med liten dia-
meter. Lagret används där utrymmet i radiell led är 
begränsat. Nålrullagret finns också utan innerring.  
En variant är nålrullkransar som saknar både inner-  
och ytterring, varvid rullarna och hållaren bildar en 
självsammanhållen enhet. Löpbanorna utformas i dessa 
fall direkt på axeln respektive i lagerhuset och ska då ha 
samma hårdhet och kvalitet som lagerringar. Nålrullager 
kan i regel inte överföra axialbelastning.

Toroidrullagret CARB
Toroidrullagret CARB har en unik konstruktion som 
kombinerar det sfäriska rullagrets självinställande egen-
skaper med det cylindriska rullagrets förmåga att ta upp 
axiell förskjutning inne i lagret. Lagret är endast avsett 
som frigående lager och kan ej ta axiella belastningar. 
Det finns också med kompakt sektionshöjd som hos 
nålrullager.
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Axiallager
Axialkullagret
Axialkullagret finns i två utföranden, det enkelverkande 
och det dubbelverkande. Det enkelverkande kan endast 
ta upp axialbelastning i en riktning (se bild) medan det 
dubbelverkande, som har en mellanliggande axelbricka 
med löpbanespår på båda sidorna, två kulrader och  
två husbrickor, kan överföra axialbelastning i båda  
riktningarna. Lagren kan inte överföra någon  
radialbelastning.

Lös följande uppgifter
Markera rätt svar med X.

1. Vilket av lagren har självinställande förmåga?

2. Vilka av dessa lager är enkelverkande, dvs. kan 
endast överföra axialbelastning i en riktning?

3. Vilka av lagren finns i tvåradigt utförande?

De tidigare presenterade lagren har varit radiallager.  
Av namnet framgår att de framför allt är lämpade att 
överföra radiella belastningar även om flera av dem 
också kan överföra ansenliga axialbelastningar. I de fall 
axialbelastningarna är mycket stora är det lämpligt att 
välja lager som är speciellt konstruerade för ändamålet,  
dvs. axiallager.
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Det cylindriska axialrullagret
Det cylindriska axialrullagret är lämpligt där stora axial-
belastningar ska överföras. Det är relativt okänsligt för 
stötbelastningar och är mycket styvt samt kräver litet 
axiellt utrymme. Lagret är enkelverkande och kan  
endast ta upp axialbelastningar i en riktning. Det  
finns även i tvåradigt dubbelverkande utförande.

Det sfäriska axialrullagret
Det sfäriska axialrullagret är enkelverkande och används 
vid mycket stora axiella belastningar. Det är också väl 
lämpat för att överföra samtidigt verkande radialbelast-
ning. Tack vare den sfäriska löpbanan i husbrickan är 
lagret okänsligt för snedställningar mellan axel och hus.
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1. Vid små belastningar används i regel kullager. De har 
en enkel konstruktion, kan arbeta vid höga varvtal 
och kräver ringa tillsyn eller underhåll.

2. För hårt belastade konstruktioner är rullager lämp-
liga. Även vid lägre belastning kan rullager vara att 
föredra om det förekommer stötar i samband med 
belastningen.

3. För lagringar, i vilka axialbelastningar ska överföras 
av ett radiallager, är spårkullagret ofta en bra lös-
ning. Vinkelkontaktkullager och koniska rullager är  
att föredra vid stora axialbelastningar.

Val av lagertyp
Det krävs normalt två lager för att stödja och styra en 
axel. Båda lagren stödjer axeln i radiell led medan ett av 
lagren vanligen även styr axeln i axiell led. Detta lager 
kallas styrlager och det andra kallas frigående lager och 
måste kunna röra sig axiellt i lagerhuset eller kunna ta 
upp axiell förskjutning av axeln inne i lagret. Lagervalet 
grundas oftast på erfarenheter från tidigare konstruk-
tioner. Några allmängiltiga regler för vilken lagertyp som 
ska väljas för en viss konstruktion är svårt att ange. 
Följande fem hållpunkter är dock värda att lägga på 
minnet:

a

b

c

Kuggväxel
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4. Om axeln kan ställa sig snett i förhållande till lager-
huset använder man sfäriska kullager eller sfäriska 
rullager, beroende på belastningens storlek samt 
CARB toroidrullager som frigående lager.

5. Axialkullager och cylindriska axialrullager är endast 
avsedda att överföra axialbelastning. Sfäriska axial-
rullager kan däremot överföra samtidigt verkande 
radialbelastning. Dock får denna inte överstiga drygt 
hälften av axialbelastningen. 

Vi ska med ett exempel visa hur man vid lagerval för-
söker utnyttja de olika lagertypernas egenskaper.

I kuggväxeln som visas i figuren har den ingående 
axeln (a) relativt högt vridmoment. Då axeln är kort och 
kraftig blir axelns utböjning liten och därför lagras denna 
axel i cylindriska rullager. Eftersom axelns utböjning är 
liten, fordras ingen självinställande förmåga hos lagren.

Axialkraften från de snedskurna kuggarna är emeller-
tid för stor för att kunna överföras av de cylindriska 
rullagren. Därför används ett radiellt frigående spårkul-
lager som enbart överför den axiella belastningen. Det 
cylindriska rullagret tillsammans med det närliggande 
spårkullagret utgör styrlagring för den ingående axeln.

Mellanaxeln (b) och den utgående axeln (c) har lägre 
varvtal och vridmomentet är större. På grund av den 
större belastningen, med risk för utböjning av axlarna,  
är det här lämpligt med sfäriska rullager.

Det här exemplet visar hur betydelsefullt det är att 
känna till de olika lagertypernas egenskaper för att kunna 
välja rätt lager. I de flesta fall grundas valet mellan kul-
lager och rullager på livslängdskravet. För en viss kon-
struktion är man kanske bunden till en axeldiameter och 
måste då beräkna om ett kul lager når tillräcklig livslängd 
eller om ett rullager måste användas. Vissa lagertyper 
finns i tätat utförande och kan därmed påverka lagervalet.
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Beräkning av lagrens livslängd
så att medianlivslängden, dvs. livslängden för hälften av 
de provade lagren, är cirka fem gånger så lång som den 
livslängd som 90 % av lagren uppnår.

Ekvivalent dynamisk lagerbelastning P
Det dynamiska bärighetstalet C är för radiallager beräknat 
med avseende på en konstant radialbelastning och för 
axiallager på en konstant axialbelastning. Vid beräkning 
av livslängden på ett radiallager, t.ex. ett spårkullager, 
som utsätts för både radial- och axialbelastning, måste 
därför denna kombinerade belastning räknas om till en 
tänkt, till storlek och riktning konstant, belastning (radi-
ell på radiallager, axiell och centrisk på axiallager) som 
skulle ge samma utmattningslivslängd som de i verklig-
heten förekommande belastningarna. Denna omräknade  
belastning kallas för den ekvivalenta dynamiska lager-
belastningen P och beräknas med formeln 

P = X Fr + Y Fa

där
P = ekvivalent dynamisk lagerbelastning, kN
Fr = radiell lagerbelastning, kN
Fa = axiell lagerbelastning, kN
X = lagrets radialfaktor
Y = lagrets axialfaktor

Statisk bärförmåga
Det statiska bärighetstalet C0, används vid beräkningar 
när lager ska

•	 rotera	med	mycket	lågt	varvtal	(n	<	10	r/min)	
•	 utföra	mycket	långsamma	pendelrörelser	
•	 stå	stilla	med	belastning	under	längre	perioder.	

Det statiska bärighetstalet motsvarar den belastning 
som ger ett kontakttryck i det mest belastade kontakt-
stället mellan rullkropp och löpbana på 4 000 till 4 600 
MPa beroende på lagerslag.

Tillåten statisk lagerbelastning bestäms med hjälp av 
den statiska säkerhetsfaktorn s0 enligt följande formel

s0 = C0/P0

där 
C0 = statiskt bärighetstal, kN
P0 = ekvivalent statisk lagerbelastning, kN
s0 = statisk säkerhetsfaktor

Lagerstorleken väljs med hänsyn till hur länge lagren i en 
konstruktion måste hålla. Det är ju ingen idé att dimen-
sionera lagren för 100 000 driftstimmar om maskinen  
i övrigt inte beräknas hålla mer än 10 000 timmar.

Dynamisk bärfömåga
Lagrens förmåga att klara av belastning under rotation 
anges i SKFs huvudkatalog genom det dynamiska bärig-
hetstalet C, som är den belastning i kN vid vilken lagret 
beräknas uppnå en nominell utmattnings livslängd av en 
miljon varv. 

Har lagret en belastning P, som är lägre än det  
dynamiska bärighetstalet, kan man med hjälp av livs-
längdsformlerna beräkna den nominella livslängden.

För att ett lager ska fungera bra finns en tumregel 
som	säger	att	ett	lager	med	C/P	≤	5	går	tungt	belastat,	
C/P	=	8	går	medelbelastat	samt	C/P	=	15	går	lätt	belas-
tat. Vid en belastning som motsvarar 0,01 C för kullager 
eller 0,02 C för rullager tangeras värdet för den minsta 
belastning som krävs för att lagret ska fungera tillfreds-
ställande.

Lagerlivslängd – allmänt
Med ett rullningslagers livslängd menas det antal varv 
eller det antal driftstimmar som lagret kan rotera innan 
de första tecknen på materialutmattning uppträder på 
någon av ringarna eller rullkropparna. Vid en utmattnings-
skada uppstår sprickbildning på någon av de belastade 
ytorna i lagret. När skadan sedan överrullas lossnar små 
fragment från ytan, vilket kallas skalning. Detta betyder 
inte att lagret därefter är obrukbart. Skalningen, som kan 
konstateras genom tilltagande lagerljud och vibration, är 
en process som framskrider långsamt. Det finns därför 
som regel tid för att förbereda ett lagerbyte. 

Ett intressant faktum är att två lager med lika stora 
belastningar och identiska driftsförhållanden med stor 
sannolikhet inte får lika lång livslängd. Detta förhållande 
åskådliggörs i vidstående diagram, som hänför sig till 
prov med ett stort antal lager vid en viss belastning. Den 
horisontella axeln anger det relativa antal lager i procent 
som vid en viss livslängd fortfarande är i drift.

På grund av denna spridning är det svårt att säga 
hur länge ett enskilt lager, som byggs in i en maskin, 
kommer att hålla. Därför krävs en bättre definition av 
begreppet ”livslängd”. SKFs information om dynamiska 
bärighetstal är baserad på den livslängd som 90 % av 
ett tillräckligt stort antal till synes likadana lager förvän-
tas uppnå eller överskrida. Ur diagrammet framgår ock-
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Den maximala lagerbelastning som kan uppträda ska 
användas vid beräkning av ekvivalent statisk lager-
belastning. Riktvärden för den statiska säkerhetsfaktorn 
s0 anges i tabell 10 på sidan 77 i SKFs huvudkatalog. 

Ekvivalent statisk lagerbelastning
Statiska belastningar som består av radiella och axiella 
komposanter, måste omvandlas till en ekvivalent statisk 
belastning P0. Denna definieras som den tänkta belast-
ning (radiell för radiallager och axiell för axiallager)  
vilken skulle ge samma maximala rullkroppsbelastning 
som de verkliga belastningarna.

P0 = X0 Fr + Y0 Fa

där
P0 = ekvivalent dynamisk lagerbelastning, kN
Fr = radiell lagerbelastning, kN
Fa = axiell lagerbelastning, kN
X0 = lagrets radialfaktor
Y0 = lagrets axialfaktor

100 80 60 40 20 0

20

15

10

5

1

Relativ livslängd

Antal lager som överlever, %
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Beräkning av nominell livslängd
Denna ursprungliga formel presenterades av SKF 1949 
och visade sig vara ett mycket användbart hjälpmedel 
vid dimensionering av rullningslager. Den ger snabbt 
besked om vilken lagerdimension som är lämplig eller 
vilken livslängd ett på förhand givet lager kan uppnå. 
Det grundläggande forskningsarbete som ligger  
bakom denna formel har inneburit att rullningslagren 
blivit ett av de maskinelement som erbjuder de bästa 
möjligheterna till teoretiska livslängdsberäkningar.

Ett lagers nominella livslängd L10, enligt ISO 
281:1990, beräknas enklast vid 90 % sannolikhet med 
ekvationen

 q C w	pL10 =  J
 < P z

Om varvtalet är konstant kan livslängden uttryckas i 
driftstimmar med hjälp av ekvationen 

 106
L10h = JJ L10 60 n

där 
L10 = nominell livslängd, miljoner varv 
L10h = nominell livslängd, driftstimmar
C = dynamiskt bärighetstal, kN
P = ekvivalent dynamisk lagerbelastning, kN
n	 =	varvtal,	r/min
p = exponent för livslängdsformeln
  = 3 för kullager
	 	 =	10/3	för	rullager

Beräkning av SKF nominell livslängd
För moderna lager av hög kvalitet kan den nominella 
livslängden avvika betydligt från verklig brukbarhetstid  
i en given applikation, beroende på inverkan från många 
olika faktorer däribland smörjning, mängden av förore-
ningar, snedställning, montering och miljöför hållanden.

Därför innehåller ekvationen för SKF nominell livs-
längd en modifierad beräkningsmetod, som kompletterar 
beräkningen av nominell livslängd, och innefattar SKF 
livslängdsfaktor aSKF, som tar hänsyn till smörjning och 
lagrets föroreningsnivå liksom materialets utmattnings-
gräns.

SKF nominell livslängd, som är i enlighet med 
ISO	281:1990/tillägg	2:2000,	beräknas,	vid	90	%	 
sannolikhet, med ekvationen

 q C wpL10m = a1 aSKF L10 = a1 aSKF J <	P z

Om varvtalet är konstant kan livslängden uttryckas i 
driftstimmar med hjälp av ekvationen

 106
L10mh = JJ	L10m 60 n

där
L10m = SKF nominell livslängd vid 90 % tillförlitlighet, 

miljoner varv
L10mh = SKF nominell livslängd vid 90 % tillförlitlighet, 

driftstimmar
a1 = faktor för tillförlitlighet  

= 1 vid 90 % tillförlitlighet
aSKF = SKF livslängdsfaktor
C = dynamiskt bärighetstal, kN
P = ekvivalent dynamisk lagerbelastning, kN
n	 =	varvtal,	r/min
p = exponent för livslängdsformeln
  = 3 för kullager
	 	 =	10/3	för	rullager

SKF livslängdsfaktor aSKF
Denna faktor representerar förhållandet mellan utmatt-
ningsbelastningen Pu och den ekvivalenta dynamiska 
lagerbelastningen P, smörjningen genom viskositets-
förhållandet k och föroreningsnivån i lagret genom  
faktorn hc.

Värden för faktorn aSKF bestäms med hjälp av fyra 
diagram, beroende på lagertyp, som en funktion av hc 
(Pu/P)	för	SKF	standardlager	och	SKF	Explorer-lager	 
vid olika värden på viskositetsförhållandet k.

Smörjförhållanden –  
viskositetsförhållandet k
Effektiviteten hos ett smörjmedel bestäms i första hand 
av hur väl kontaktytorna mellan rullkroppar och löp-
banor separeras. För att en effektiv smörjfilm ska kunna 
bildas måste smörjmedlet ha en viss minsta viskositet 
när lagret har normal driftstemperatur. Hur effektiv 
smörjningen är beskrivs av viskositetsförhållandet k, 
som är förhållandet mellan smörjmedlets verkliga vis-
kositet vid aktuell driftstemperatur och den beräknade 
viskositet som erfordras för en fullgod smörjning. För-
hållandet beräknas med formeln
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k = n/n1 

där
k = viskositetsförhållande
n = verklig viskositet hos smörjmedlet vid drifts-

temperatur, mm2/s
n1 = erforderlig viskositet hos smörjmedlet vid drifts-

temperatur, mm2/s

Man bör eftersträva att k ligger mellan 1 och 4, vilket i 
praktiken innebär att oljefilmen mellan rullkroppar och 
löpbanor är tillräckligt tjock, utan att orsaka onödiga 
viskösa förluster.

Oljefilmstjockleken i ett rullningslager varierar nor-
malt mellan 0,3 och 1 mm, vilket innebär att ungefär 
200 (!) oljefilmer staplade på varandra motsvarar tjock-
leken på papperet som denna text är skriven på.

Tre faktorer är avgörande för smörjfilmsuppbyggna-
den – smörjmedlets viskositet, ytornas relativa rörelse-
hastighet samt belastningens storlek. Den sistnämnda 
har dock en mycket begränsad inverkan och man brukar 
därför i praktiken bortse från belastningen.

Faktorn hc för föroreningsgrad
Denna faktor har införts för att ta hänsyn till förorenings-
nivån hos smörjmedlet vid beräkning av ett lagers livs-
längd. Hur föroreningar inverkar på utmattning av lagret 
beror på många parametrar, som lagerstorlek, relativ 
tjocklek hos smörjfilmen, storlek och fördelning av fasta 
föroreningspartiklar etc.

Inverkan av dessa parametrar på lagrets livslängd är 
komplex och det är svårt att kvantifiera föroreningsnivån. 
Det är därför inte möjligt att bestämma noggranna vär-
den på faktorn hc som är generellt giltiga, men i tabell 4 
på sidan 62 i SKFs huvudkatalog anges några riktvärden.

Bestämning av livslängdsfaktorn aSKF
När lagrets verkliga driftsförhållande är väl känt får  
man fram faktorn aSKF med hjälp av följande fyra dia-
gram i SKFs huvudkatalog:

Diagram 1: Radialkullager, sidan 54.
Diagram 2: Radialrullager, sidan 55.
Diagram 3: Axialkullager, sidan 56.
Diagram 4: Axialrullager, sidan 57.

För att bestämma faktorn aSKF gör du på följande vis:

1. Beräkna k, dvs. n/n1  
n är basoljeviskositeten hos smörjmedlet vid aktuell 
driftstemperatur. n1 är erforderlig viskositet för att 
uppnå en fullgod smörjning och kan hämtas från 
diagram 5, sidan 60 i SKFs huvudkatalog.

2. Bestäm hc, t.ex. från tabell 4, sidan 62 i SKFs  
huvudkatalog.

3. Beräkna hc (Pu/P).	 
P har beräknats tidigare och Pu finns i huvud-
katalogens tabelldel.

4. Gå in med ditt beräknade värde hc (Pu/P)	på	x-axeln	 
i lämpligt diagram på sidorna 54-57 i SKFs huvud-
katalog. Fortsätt upp till den kurva som representerar 
det erhållna k-värdet och avläs aSKF faktorn på dia-
grammets y-axel.

När du gör dessa beräkningar visar det sig att livs-
längden kan variera mycket även om k och hc bara för-
ändras lite. I verkligheten betyder detta att lagrens livs-
längd påverkas mycket kraftigt av smörj filmens tjocklek 
samt av renheten hos smörjmedlet. Det är därför av 
största vikt att rätt smörjmedel används samt att lag-
ringen har effektiva tätningar så att föroreningar inte 
kan tränga in i lagren. Ofta behöver smörjoljan filtreras 
för att få tillräckligt hög renhetsgrad. Vid fettsmörjning 
kan det ibland vara nödvändigt att eftersmörja ofta en-
bart för att hålla föroreningar ute ur lagren.

Många av SKFs lager finns i tätade, engångssmorda 
utföranden, med fett av hög renhetsgrad så att hc med 
högt värde kan tillämpas. Detta gör det ofta möjligt att  
använda mindre lager än tidigare och ändå bibehålla 
samma livslängd.

Mer om SKF nominell livslängd finns på sidan 52 i 
SKFs huvudkatalog.



16

Lös följande uppgifter
Markera rätt svar med 1, X eller 2.

1. När dimensionerar man med hjälp av det 
statiska bärighetstalet C0? 

 1 När belastningen är statiskt obestämd
 X När lagret gör små rörelser eller nästan 

står stilla
 2 När lagret ska rotera med högt varvtal

2. Vad menas med nominell livslängd?

 1 Medellivslängden av ett stort antal lager
 X Den livslängd som uppnås eller överskrids 

av alla lager
 2 Den livslängd som uppnås eller överskrids 

av 90 % av lagren

3. Vad menas med det dynamiska  
bärighets talet C?

 1 Den lagerbelastning vid vilken ett lager 
uppnår en nominell livslängd av en  
miljon varv

 X Den lagerbelastning vid vilken lagret  
uppnår 90 % av den totala livslängden

 2 Den kombinerade, centralt verkande  
belastning, som lagret kan uthärda  
under en timme

4. Vad menas med den ekvivalenta lager
belastningen P?

 1 Medelvärdet av den axiella och den radiella 
belastningen multiplicerat med en faktor 
som	är	3	för	kullager	och	10/3	för	rullager

 X En omräknad kombinerad belastning som 
utövar samma verkan på ett radiallager 
som en konstant radialbelastning – för ett 
axiallager en konstant axialbelastning

 2 En kombinerad belastning som divideras 
med en radialfaktor för ett radiallager och 
en axialfaktor för ett axiallager
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Beräkningsexempel

 106 q C w PL10h = JJ	 	J 60 n < P z

 JJJJK
 7 L10h 60 n
C = p JJJJK	P P

	 106

 JJJJJJJJJL
 7 16 000 ¥ 60 ¥ 1 250
C = 3 JJJJJJJJJL	¥ 2,5 P

	 106

C = 26,6 kN

Vi har nu kommit fram till att vi ska ha ett spår-
kullager med 50 mm håldiameter och ett C-värde av 
minst 26,6 kN. I huvudkatalogens lagertabeller hittar vi 
ett lager med beteckningen 6210 som fyller dessa krav. 
Eftersom det här lagret har högre C-värde än vad som 
krävs, kommer det att uppnå en längre nominell livs-
längd än 16 000 timmar.

Exempel 1
Vi ska nu med ett exempel visa hur man med hjälp av 
SKFs huvudkatalog väljer ett lager för en konstruktion. 
Vi tänker oss att vi skall lagra ovanstående axel till en 
kuggväxel.

Axeln har dimensionerats efter de belastningar som 
verkar på den och på så sätt har vi kommit fram till att 
en axeldiameter på 50 mm är lämplig. Vi tänker lagra 
axeln i två lika stora spårkullager. Med hjälp av mo-
ment- och jämviktsekvationer har vi beräknat att det 
mest belastade lagret kommer att utsättas för en radiell 
belastning Fr	=	2,5	kN.	Axelns	varvtal	är	1	250	r/min.

Nu måste vi bestämma hur lång nominell livslängd 
lagren skall ha. Vi rådfrågar tabellen 8 på sidan 72 i 
huvudkatalogen, som anger rekommenderade livsläng-
der för olika maskiner. För kuggväxlar rekommenderas 
en nominell livslängd av 10 000–25 000 timmar. Vi 
bestämmer att 16 000 timmar bör vara tillräckligt för 
vår konstruktion.

Den ekvivalenta belastningen P = Fr = 2,5 kN  
eftersom ingen axialbelastning förekommer, se sidan 
299 i huvudkatalogen.

Vi använder ekvationen för nominell livslängd 
(ISO 281:1990) för att räkna ut vilket C-värde vi behöver.

50 mm

Fr = 2 500 N
n = 1 250 r/min
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Exempel 2
För övnings skull bygger vi vidare på vårt exempel och 
tänker oss att vi förutom den radiella belastningen ut-
sätter lagret för en axiell belastning på 1,1 kN. Frågan 
är om ett spårkullager 6210 med normalglapp, som vid 
1	250	r/min	belastas	med	Fr = 2,5 kN och Fa = 1,1 kN, 
kan uppnå en nominell livslängd av 16 000 timmar.

För att beräkna den ekvivalenta dynamiska belastningen 
P = X Fr + Y Fa måste man bestämma beräkningsfakto-
rerna X och Y med ledning av lagertabellerna i huvud-
katalogen.

För lager 6210 är f0 = 14

 Fa 1,1
Förhållandet f0  JL = 14 ¥ JJ ª 0,664
 C0 23,2

ger e ª 0,26

 Fa 1,1
Förhållandet  JL = JJ = 0,44
 Fr 2,5

Eftersom 0,44 är större än e-värdet blir:

X = 0,56 och Y= 1,71

Den ekvivalenta dynamiska belastningen blir då:

P = 0,56 ¥ 2,5 + 1,71 ¥ 1,1 = 3,3 kN

Den nominella livslängden beräknas enligt följande:

 106 q C w PL10h = JJL	 J 60¥n < P z

 106 q	37,1 w	3L10h =  JJJJJ  ¥  JJL   ª 18 900 h
 60 ¥ 1 250 <	 3,3 z

Exempel 3
Ett spårkullager för en axeldiameter av 55 mm ska  
belastas med Fr = 4 kN och Fa = 2,2 kN vid varvtalet 
n	=	1	000	r/min.	Den	nominella	livslängden	bör	uppgå	
till minst 10 000 timmar.

Då vi inte vet vilket lager med den givna håldiametern 
som är lämpligt, kontrollerar vi några olika utföranden. 
Vi provar med lagren 6011, 6211 och 6311 med normal-
glapp och erhåller då ur tabellen på sidan 308 i SKFs 
huvudkatalog:

Lager Bärighetstal i kN
 C C0 f0

6011 29,6 21,2 15
6211 46,2 29 14
6311 74,1 45 13

Vi beräknar f0 Fa/C0 för de olika lagren:

Lager f0 Fa/C0

6011 1,56
6211 1,06
6311 0,64

Följande beräkningsfaktorer erhålls:

Lager Beräkningsfaktor
 e X Y

6011 0,31 0,56 1,42
6211 0,28 0,56 1,55
6311 0,25 0,56 1,75 

Vi beräknar Fa/Fr för att jämföra detta med respektive 
lagers e-värde:

Fa/Fr	=	2,2/4	=	0,55

Detta är större än e-värdena så för alla lager gäller 
följande formel för beräkning av den ekvivalenta  
dynamiska lagerbelastningen:

P = X Fr + Y Fa

Genom att sätta in de framtagna beräkningsfaktorerna  
X och Y får vi följande ekvivalenta dynamiska lager-
belastning för respektive lager:

6011: P = 0,56 ¥ 4 + 1,42 ¥ 2,2 = 5,4 kN
6211: P = 0,56 ¥ 4 + 1,55 ¥ 2,2 = 5,7 kN
6311: P = 0,56 ¥ 4 + 1,75 ¥ 2,2 = 6,1 kN

Fa = 1 100 N

Fr = 2 500 N
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Nu beräknar vi den nominella livslängden för respektive 
lager, se huvudkatalogen sidan 52.

 106 q	 29,6 w	36011: L10h =  JJJJJ  ¥  JJK   ª 2 750 h
 60 ¥ 1 000 <	 5,4 z

 106 q	46,2 w	36211: L10h =  JJJJJ  ¥  JJL   ª 8 870 h
 60 ¥ 1 000 <	 5,7 z

 106 q	74,1 w	36311: L10h =  JJJJJ  ¥  JJL   ª 29 800 h
 60 ¥ 1 000 <	 6,1 z

Vi ser att lager 6311 väl uppfyller livslängdskravet på 
10 000 timmar.

Exempel 4
Ett spårkullager med C3-glapp ska väljas som vid 
1	600	r/min	med	en	radialbelastning	av	Fr = 2,7 kN  
och en axialbelastning av Fa = 0,55 kN ger en nominell 
livslängd större än 10 000 timmar. Välj frikterande tät-
ningar samt tillförlitlighet 90 %. 

Då vi inte har några begränsningar för lagervalet 
prövar vi oss fram.

Vi beräknar först Fa/Fr:

Fa/Fr	=	0,55/2,7	=	0,204

I tabellen på sidan 299 i huvudkatalogen finner vi att det 
minsta e-värdet är 0,29, alltså att Fa/Fr	<	e.	Den	ekviva-
lenta dynamiska lagerbelastningen P blir då:

P = Fr (se sidan 299 i huvudkatalogen)

P = Fr = 2,7 kN

Med hjälp av ekvationen för nominell livslängd räknas 
det dynamiska bärighetstalet C fram. Se sidan 52  
i huvudkatalogen.

 106 q C w PL10h = JJ	 	J 60 n < P z

 JJJJL
 7 L10h 60 n
C = p JJJJL	P P

	 106

p = 3 för kullager

C = 26,6 kN

Vi väljer ur lagertabellen på sidan 334 i huvudkatalogen 
lager med håldiameter 30 mm:

6206-2RS1: C = 20,3 kN
6306-2RS1: C = 29,6 kN

Då det krävs C = 26,6 kN för att uppnå en nominell 
livslängd på 10 000 timmar är lager 6306-2RS1 ett 
lämpligt val. 

Men vi har då inte tagit hänsyn till hur smörjningen 
samt föroreningsnivån påverkar lagerlivslängden. 

Med hjälp av SKFs livslängdsekvation tar vi hänsyn 
till smörjning, renhet och utmattningsbelastning. Kanske 
kan vi då i verkligheten välja ett mindre lager och ändå 
uppfylla livslängdskravet. 

Vi provar med lager 6206-2RS1, dvs. ett engångs-
smort spårkullager i utförande SKF Explorer, med  
frikterande tätningar. 

Detta lager är smort med fett MT47, som har bas-
oljeviskositeten 70 mm2/s	vid	40	°C,	se	tabell	3	på	sidan	
291 i huvudkatalogen. Vi antar driftstemperaturen till 
70	°C.	Vid	den	temperaturen	erhålls	viskositeten	
n = 20 mm2/s	(se	diagram	6,	sidan	61	i	huvudkata-
logen). 

Den erforderliga viskositeten för fullgod smörjning 
erhålls ur diagram 5, sidan 60 i huvudkatalogen.
För lager 6206-2RS1 erhålls:

 d + D q	30 + 62 wDm =  JJK  =  JJJLL  = 46 mm
 2 <	 2 z

Varvtalet	är	1	600	r/min.	

Erforderlig viskositet vid driftstemperatur blir då: 

n1 ~ 15 mm2/s

Detta ger viskositetsförhållandet k (sidan 59 i huvud-
katalogen):

k = n/n1	=	20/15	=	1,3

Tabellen på sidan 62 i huvudkatalogen ger förorenings-
faktorn hc:

hc = 0,7
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Den statiska säkerheten blir då:

s0 = C0/P0	=	11,2/2,7	=	4,15

Enligt tabell 10, sidan 77 i huvudkatalogen, bör s0 ≥ 1 
uppfyllas vid normala driftsförhållanden och normalt 
krav på tyst gång, vilket också är fallet. 

Sammanfattningsvis kan vi då anse att lagret  
6206-2RS1 uppfyller de krav som ställs i detta fall.

Utmattningsbelastningen är enligt lagertabellen:

Pu = 0,48 kN

Nu kan vi beräkna faktorn hc (Pu/P):

hc (Pu/P)	=	0,7	¥	(0,48/2,7)	=	0,12	

Med ovanstående värden på k och hc (Pu/P)	erhålls	 
faktorn aSKF ur diagram 1, sidan 54 i huvudkatalogen. 
Hänsyn tas även till tillförlitlighetsfaktorn a1 enligt tabell 
1, sidan 53 i huvudkatalogen. 

aSKF ≈ 4  a1 = 1

Efter insättning i livslängdsformeln för lager  
6206-2RS1 får vi då:

L10m =  a1 aSKF L10

 106 q C w PL10m =  JJL a1 aSKF  J 60 n < P z

 106 q	20,3 w	3L10m =  JJJJJ ¥ 1 ¥ 4 ¥  JJL   ª 17 700 h
 60 ¥ 1 600 <	2,7 z

Vi ser att livslängdskravet på 10 000 timmar uppfylls av 
lagret 6206-2RS1 som är engångssmort och försett 
med frikterande tätningar.

Den statiska säkerheten bör också kontrolleras, se 
sidan 77 i huvudkatalogen.

s0 = C0/P0 anger den statiska säkerheten.

På sidan 299 i huvudkatalogen finner vi formeln för  
den ekvivalenta statiska lagerbelastningen P0 för  
spårkullager.

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 = 0,6 ¥ 2 700 + 0,5 ¥ 550 = 1,895 kN

Om P0	<	Fr bör P0 = Fr användas, dvs. P0 = 2,7 kN.

För lager 6206-2RS1 är C0 = 11,2 kN.
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Övningsuppgifter
Lös följande uppgifter
Samtliga lager i exemplen är av typen SKF Explorer om  
ej annat anges. Se www.skf.com för uppdaterad  
produktinformation.

1. Ett spårkullager, SKF 6214 med normalglapp, ska 
belastas radiellt med Fr = 7 kN och en axiellt med 
Fa = 2 kN. Beräkna SKF nominell livslängd vid 
1	250	r/min,	för	lager	med	och	utan	frikterande	tät-
ningar. För lagret utan tätningar används smörjfett 
SKF LGMT2 och förorenings graden hc uppskattas till 
0,2.	Driftstemperaturen	antas	i	båda	fallen	till	55	°C.	
Tillförlitlighet 90 %, innerringsrotation samt horisontell 
axel.

2. Välj ett cylindriskt rullager med 100 mm håldiameter 
som ska överföra en radiell belastning Fr = 12,5 kN 
vid	ett	varvtal	av	1	250	r/min.	Lagret	ska	ha	en	 
nominell livslängd av 40 000 timmar.

3. Välj ett spårkullager som ska belastas med en  
radiallast Fr = 1 kN samt en axiallast Fa = 0,25 kN. 
Lagret	ska	rotera	med	4	000	r/min	och	man	önskar	
en nominell livslängd av 8 000 timmar. Lämplig  
axel diameter är 20 mm.

4. Beräkna den nominella livslängden för ett  
sfäriskt kullager SKF 1212 ETN9. Det arbetar vid 
4	000	r/min	och	utsätts	för	belastningen	 
Fr = 1 kN och Fa = 0,25 kN. 
Detta lager är inte i utförande SKF Explorer.

5. Välj ett sfäriskt rullager för en axel med diametern 
120 mm. Lagret ska belastas med Fr = 13,75 kN  
och Fa	=	2,75	kN	vid	ett	varvtal	av	1	600	r/min.	 
Lagret bör ha en nominell livslängd av minst  
40 000 timmar.

6. Beräkna den tillåtna axiella förskjutbarheten för ett 
CARB toroidrullager SKF C 3052. Lagret arbetar med 
snedställningen a	=	0,3°	och	driftsglappet	0,15	mm. 
Se sidan 787 i huvudkatalogen.
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