
Att välja lager
Svar till övningsuppgifter



Alla beräkningar i detta studiehäfte gäller SKF-lager.
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Lös följande uppgifter
Markera rätt svar med X.

1. Vilket av dessa lager har själv inställande  
förmåga?

2. Vilka av dessa lager kan överföra axial-
belastning av växlande riktning?

3. Vilket 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 är mest lämpat att 
överföra stor axialbelastning av växlande 
riktning?

Radialkullager
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Radialrullager

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? 

*)

 *) Om lagret är utfört med flänsar på båda ringarna.
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Axiallager

Lös följande uppgifter
Markera rätt svar med X.

1. Vilket av lagren har självinställande  
förmåga?

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

3. Vilka av lagren finns i tvåradigt  
utförande? 
 *) *)

 *) Utförande som dubbelverkande lager.
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Beräkning av 
lagrens livslängd

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 skall 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 timma

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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Vi börjar med att beräkna Fa/Fr:

Fa/Fr = 2/7 = 0,29

För att bestämma e-värdet beräknar vi Fa/C0:

f0 Fa/C0 = 15 ¥ 2/45 ≈ 0,667

Från tabellen på sidan 299 i huvudkatalogen erhålls 
e ≈ 0,26.

Dessutom avläses beräkningsfaktorerna X och Y i tabellen 
under ”Normalt lagerglapp”. Då Fa/Fr är större än  
e-värdet blir beräkningsfaktorerna:

X = 0,56 och Y = 1,73

Den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen P blir då 
enligt ekvationen på sidan 299 i huvudkatalogen:

P = 0,56 Fr + 1,73 Fa

P = 0,56 ¥ 7 + 1,73 ¥ 2 = 7,4 kN

1. Ett spårkullager, SKF 6214 med normalglapp, 
skall belastas med en radiell last Fr = 7 kN och  
en axiell last Fa = 2 kN. Beräkna SKF nominell  
livslängd (ISO 281:1990/Tillägg 2:2000) vid  
1 250 r/min, för lager med och utan frikterande 
tätningar. 
 För lagret utan tätningar används smörjfett  
SKF LGMT 2 och föroreningsgraden hc uppskattas 
till 0,2. Driftstemperaturen antas i båda fallen till 
55 °C. Tillförlitlighet 90 %, innerringsrotation 
samt horisontell axel.

Lagerdata för 6214 enligt tabellen på sidan 310 i  
huvudkatalogen.

Lager 
6214 C C0 Pu d D f0
 63,7 45 1,9 70  125  15

Utdrag ur SKFs huvudkatalog sidorna 60 och 61, visar exempel på  
hur diagrammen avläses.
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B) Lager med frikterande tätningar, efterbeteckning -2RS 1
Tätningarna innebär en ökad renhet hos smörjmedlet, 
varför hc-värdet ökar jämfört med ett öppet lager. 

hc = 0,7 fås ur tabell 4, sidan 62 i huvudkatalogen.

Faktorn hc (Pu/P) blir då:

hc (Pu/ P) = 0,7(1 900/7 380) = 0,18

Då de tätade lagren är smorda med ett fett som har 
basoljeviskositeten 98 mm2/s vid 40 °C får vi ett nytt  
k-värde. Från diagram 6, sidan 61 i huvudkatalogen, får 
vi n ≈ 48 mm2/s. n1 ≈ 11 mm2/s är samma som tidigare

k = n/n1 ≈ 48/11 ≈ 4,4

Enligt diagram 1, sidan 54 i huvudkatalogen, ger
detta, med k = 4, aSKF ≈ 35.

Livslängden blir då:

 106
L10mh = JJ L10m 60 n

 106 q C w PJJJ a1 aSKF   J 60 ¥ n < P z

 106 q 63,7 w 3JJJJJ ¥ 1 ¥ 35 ¥   JJK   ≈ 297 000 h 60 ¥ 1 250 < 7,4 z

Slutsats
Om tätade lager används får vi i detta fall mycket lång 
livslängd jämfört med ett öppet lager. Dock begränsas 
lagrets livslängd av smörjmedlets livslängd, se huvudka-
talogen sidan 237–239.

a. Räkna ut hastighetsfaktorn A 
 
A = n dm 
 
A = 1 250 ¥ 97,5 = 122 000

b. Enligt tabell 1 på sidan 239 blir bf = 1
c. A bf = 122 000 ¥ 1 = 122 000
d. Räkna ut belastningsförhållandet C/P  

C/P = 63,7/7,4 ≈ 8,6

Livslängdsberäkning enligt SKF nominell
livslängd (ISO 281:1990/Tillägg 2:2000)

A) Öppet lager
Bestämning av erforderlig viskositet för fullgod smörj-
ning, se diagram 5 sidan 60 i huvudkatalogen.

 d + D q 70 + 125 wdm =  JJK  =   JJJLLLL  = 97,5 mm
 2 < 2 z

Med varvtalet n = 1 250 r/min blir n1 ca 11 mm2/s

Basoljeviskositeten för smörjfettet SKF LGMT 2, 
(110 mm2/s vid 40 °C), driftstemperaturen 55 °C,  
diagram 6 sidan 61, ger n ca 55 mm2/s

Viskositetsförhållandet k kan nu beräknas:

 55
k = n/n1 ≈ JJL ≈ 5
 11

När k > 4 använd kurvan för k = 4.

Föroreningsfaktorn hc = 0,2 (från uppgiften):

Faktorn hc (Pu/P) blir då:

hc (Pu/ P) = 0,2 ¥ 1,9/7,4 = 0,051

Enligt diagram 1 på sidan 54 i huvudkatalogen blir då 
aSKF ≈ 3,5.

Med ekvationen för SKF nominell livslängd erhålls:

 106
L10mh = JJ  L10m 60 n

 106 q C w PJJ a1 aSKF  J 60 n < P z

 106 q 63,7 w 3JJJJJ ¥ 1 ¥ 3,5 ¥   JJK    ≈ 29 700 h 60 ¥ 1 250 < 7,4 z
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Diagrammet för eftersmörjningsintervall på sidan 238 i 
huvudkatalogen ger för d = 70 mm och n = 1 250 r/min 
ett eftersmörjningsintervall tf på ca 8 000 timmar.

Vid en driftstemperatur av 55 °C kan man räkna 
med en fördubbling av smörjintervallet.

Detta innebär att fettets brukbarhetstid L1 blir  
ca 16 000 timmar och att 99 % av lagren kan anses  
ha tillräcklig smörjning under denna tidsperiod. Detta 
innebär att det tätade spårkullagret SKF 6214-2RS1 
med stor sannolikhet uppnår en livslängd på mer  
än 16 000 h.

För det öppna spårkullager SKF 6214 gäller att en 
eftersmörjning räcker för att det ska kunna uppnå sin 
livslängd på ca 28 000 h.

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

Då lagret endast tar radiallast blir den ekvivalenta  
dynamiska lagerbelastningen P = Fr, se huvudkatalogen 
sidan 74.

Vi kan nu beräkna ett erforderligt C-värde:

 106 q C w PL10h = JJJ J 60 ¥ n < P z

 JJJJJJ
 7 L10h ¥ 60 ¥ n
C = p JJJJJJ ¥ P P

 106

 JJJJJJJJJL
       10 7 40 000 ¥ 60 ¥ 1 250
C = 3 JJJJJJJJJL ¥ 12,5 P

 106

C = 138 kN

Vi provar med SKF NU 220 ECP, se tabellen på sidan 
542 i huvudkatalogen, vilket har det dynamiska bärig-
hetstalet C = 285 kN.

Insatt i livslängdsformeln får vi:

 106 q 285 w 10/3
L10h = JJJJJ ¥  JJJ       ª 448 000 h
 60 ¥ 1 250 < 12,5 z

Detta uppfyller livslängdskravet med god marginal.  
Då kan det vara lämpligt att även kontrollera att kravet  
på minsta belastning uppfylls, se sidan 517 i huvud-
katalogen.

 q  4 ¥ n w q dm w 2Frm = kr  6 + JJL   JJ <  nr z < 100 z

kr = 0,15 

n = 1 250 r/min

nr = 4 000 r/min

 (d +D) (100 + 180)dm =  JJKL = JJJJLK ª 140 mm
 2 2

0 

C/P » 15 
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Med dessa värden insatta får vi Frm ≈ 2,1 kN.

Fr > Frm vilket innebär att kravet på minimibelastning  
är uppfyllt.

Lämpligt lager är alltså det cylindriska rullagret  
SKF NU 220 ECP.

3. Välj ett spårkullager som ska överföra en radial
belastning Fr = 1 kN och en axialbelastning 
Fa = 0,25 kN. Lagret skall rotera med 4 000 r/min 
och man önskar en nominell livslängd på minst 
8 000 timmar. Lämplig axeldiameter är 20 mm.

Då vi inte vet vilket lager med den givna håldiametern 
som är lämpligt, kontrollerar vi några olika storlekar. 

Vi provar lagren SKF 6004, 6204 och 6304, alla 
med normalglapp. Lagertabell finns på sidan 304 i  
huvudkatalogen.

Fa/C0 beräknas för respektive lager. Ur tabellen på 
sidan 299 i huvudkatalogen får man e-värdena för  
respektive lager.

Lager C C0 f0 Fa/C0 e f0Fa/C0

6004 9,95 5 14 0,05 0,26 0,7
6204 13,5 6,55 13 0,04 0,24 0,52
6304 16,8 7,8 12 0,03 0,22 0,36

Vi beräknar Fa/Fr för att jämföra detta med e-värdet.

Fa/Fr = 0,25/1 = 0,25

För lagret 6004 är Fa/Fr mindre än e-värdet. Från sidan 
299 i SKFs huvudkatalog finner vi att för beräkning av 
den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen gäller 
följande formel:

P = Fr

För lagren 6204 och 6304 är Fa/Fr större än e-värdet 
och då gäller följande formel:

P = XFr + YFa

Beräkningsfaktorerna X och Y blir för dessa lager:

Lager X Y

6204 0,56 1,85
6304 0,56 1,98

Den ekvivalenta lagerbelastningen blir då för respektive 
lager:

6004: P = 1 kN

6204: P = 0,56 ¥ 1 + 1,85 ¥ 0,25 = 1,02 kN

6304: P = 0,56 ¥ 1 + 1,98 ¥ 0,25 = 1,06 kN

Vi beräknar den nominella lagerlivslängden för  
respektive lager, se huvudkatalogen sidan 52.

 106 q 9,95 w 36004: L10h = JJJJJ  ¥  JJL  ª 4 100 h
 60 ¥ 4 000 < 1 z

 106 q 13,5 w 36204: L10h =  JJJJJ  ¥  JJL  ª 9 600 h
 60 ¥ 4 000 < 1,02 z

 106 q 16,8 w 36304: L10h =  JJJJJ  ¥  JJL  ª 16 500 h
 60 ¥ 4 000 < 1,06 z

Vi väljer här spårkullager SKF 6204 som uppfyller  
livslängdskravet.

4. Beräkna den nominella livslängden för ett sfäriskt 
kullager SKF 1212 ETN9. Det arbetar vid 4 000 r/min 
och utsätts för belastningarna Fr = 1 kN och  
Fa = 0,25 kN.

Lagerdata för SKF 1212 ETN9 enligt lagertabell, sidan 
486 och 487 i huvudkatalogen.

d: 60 mm

D: 110 mm

C: 31,2 kN

C0: 12,2 kN

e: 0,19

Y1: 3,3

Y2: 5,1
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För att bestämma vilken formel för ekvivalent dynamisk 
lagerbelastning som skall användas beräknar vi Fa/Fr,  
se sidan 479 i huvudkatalogen.

Fa/Fr = 0,25/1 = 0,25

Vi jämför detta med e-värdet ur lagertabellen och  
finner att Fa/Fr är större än e-värdet. Detta innebär att 
vi använder formeln

P = 0,65 Fr + Y2 Fa

P = 0,65 ¥ 1 + 5,1 ¥ 0,25 = 1,93 kN

Vi kan nu sätta in den beräknade ekvivalenta dynamiska 
lagerbelastningen i livslängdsekvationen, se sidan 52  
i huvud katalogen.

 106 q 31,2 w 3L10h =  JJJJJ  ¥   JJL   ª 17 600 h
 60 ¥ 4 000 < 1,93 z

Det sfäriska kullagret SKF 1212 ETN9 får med de givna 
förutsättningarna nominell livslängd på 17 600 timmar.

5. Välj ett sfäriskt rullager för en axel med dia
metern 120 mm. Lagret skall belastas med 
Fr = 13,8 kN och Fa = 2,75 kN vid ett varvtal av 
1 600 r/min. Lagret bör ha en nominell livslängd 
på minst 40 000 timmar.

Vi prövar med det sfäriska rullagret SKF 23024 CC/W33 
för att se om det uppfyller livslängdskravet.

Lagerdata fås från sidorna 720 och 721 i huvud-
katalogen.

C: 355 kN

C0: 510 kN

e: 0,22

Y1: 3

Y2: 4,6

För att bestämma vilken formel för ekvivalent dynamisk 
lagerbelastning som skall användas beräknar vi Fa/Fr.

Fa/Fr = 2,75/13,8 = 0,2

Då Fa/Fr är mindre än e-värdet används formeln:

P = Fr + Y1 Fa (se sidan 709 i huvudkatalogen)

P = 13,8 + 3 ¥ 2,75 = 22,1 kN

Insatt i livslängdsformeln får vi då:

 106 q 355 w 10/3
L10h =  JJJJJ  ¥   JJL       ª 109 000 h
 60 ¥ 1 600 < 22,1 z

Det sfäriska rullagret SKF 23024 CC/W33 uppfyller väl 
livslängdskravet på 40 000 timmar.

6. Beräkna den största möjliga axiella förskjutningen, 
av axeln relativt lagerhuset, inne i ett CARB 
toroidrullager SKF C 3052. Lagret arbetar med 
snedställningen a = 0,3° och driftsglappet  
0,15 mm.

Räkna ut möjlig axiell förskjutning med avseende på 
snedställningen. Se sidan 787 i huvudkatalogen.

slim = s1 – smis = s1 – k1 B a 

Faktorerna s1 och k1 anges liksom lagerbredden B  
i produkttabellen på sidan 806 och 807.

slim = 19,3 – 0,122 ¥ 104 ¥ 0,3 ≈ 15,5 mm

Räkna ut möjlig axiell förskjutning med avseende på 
driftsglapp. Se sidan 788 i huvudkatalogen.

 JKKKL
 7 B ¥ Credscle = JJJL P

 k2

 JJJJJ
 7 104 ¥ 0,15 JJJJJ ≈ 12,7 mm P 0,096

Den största möjliga axiella förskjutningen är lika med 
det mindre av dessa två gränsvärden, alltså 12,7 mm.
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