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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Historia 
 
Företaget SP Maskiner AB i Ljungby grundades 1978 av dåvarande 
kompanjonerna Sandahl och Pedersen, därav namnet. Vid denna tid bestod 
företagets arbete främst av diverse service- och reparationsarbeten på maskiner 
och utrustning till lant- och skogsbruk. 
 
I början av 1980-talet utvecklade SP Maskiner det första fungerande 
engreppsskördaraggregatet i världen. 
Denna nya teknik kom att leda utvecklingen inom det mekaniserade skogsbruket 
och är nu den dominerande metoden för den typ av skogsbruk som bedrivs i 
Sverige. 
Efter det första skördaraggregatet SP21 har företaget utvecklat en serie av 
modeller där varje ny generation har drivit den tekniska utvecklingen längre. 
  
  

Bild 1.  SP21 Aggregat Blid 2. SP21 Aggregat i drift   

 
Företaget inledde tidigt ett samarbete med maskintillverkaren FMG Timberjack, 
som standardmonterade SP-aggregaten på delar av sitt produktprogram. 
Samarbetet fortsatte under en tio års period. 
 
Företagets nuvarande produktprogram består av tre aggregatmodeller, där 
storleken spänner över aggregat anpassade för varierad gallring; grov gallring 
och slutavverkning samt grov slutavverkning. 
  
SP Maskiner ingår sedan 2003 i Weland koncernen. Weland AB är ett 
tillverkande familjeföretag med huvudkontor i Smålandsstenar.1 
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1.1.2 Avverkningsmetod 
 
Den dominerande avverkningsmetoden i Sverige är den så kallade 
kortvirkesmetoden. 
Metoden innebär att virket kapas till önskad längd direkt vid avverknings-
tillfället.2  
 
För att metoden skall bli effektiv ställs stora krav på så väl maskinföraren som 
övrig utrustning. Längd- och diametermätning måste bl.a. kunna ske med hög 
noggrannhet.  
 
 

Bild 3. Aggregat under gallringsarbete (SP451LF) 
 

 
Arbetsmetoden för engreppsaggregat kan i korthet beskrivas som 

• Maskinoperatören väljer vilket träd som skall fällas 
• Aggregatet öppnar – dvs. kvistverktyg, matningsanordning öppnar och 

aggregatet tiltar upp 
• Aggregatet placeras i rätt läge mot det utvalda trädes stam 
• Aggregatet stänger - kvistverktyg, matningsanordning stänger 
• Fällkap - tilt övergår till flytläge och aggregatet intar horisontalläge 
• Matning - kvistning sker och stammen matas ut till längdkapsläget 
• Längdkap – längder bestäms av operatör eller styrdator 
• Aggregat öppnar - nytt träd… 

 
Under hela arbetscykeln samlar styrdatorn in data från diametergivare och 
längdgivare för att optimera upparbetningen av den pågående stammen.  
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1.1.3 Allmän beskrivning av engreppsskördaraggregat 
                                                                                                               
Aggregatet arbetar både vertikalt och horisontalt med 
fällning och upparbetning av träden. Detta medför att 
aggregatet är utrustat med en hydraulisk tiltfunktion.  
Tiltleden är monterad i chassiets mittpunkt för att få 
balans och jämvikt. Vid ansättningen av ett träd inför 
fällningen är aggregatet upptiltat och hydrauliskt låst  
för att sedan övergå till flytläge under fällningen. 
Upparbetningen sker med nedtiltat aggregat och då 
funktionen är i flytläge kan aggregatet följa stammens 
rörelser. 
 
Fäll- och längdkapning utförs med en högvarvig 
hydraulmotor som är kopplad till en sågkedja vilken  
löper runt ett svärd. Principen för sågen kan liknas vid 
en vanlig motorsåg men med en hydraulmotor istället  
för en bensinmotor som drivkälla. Sågenheten är  Bild 4.  Fällkap (SP451LF) 

monterad i nedre/bakre delen på aggregatet.   

Kap sekvensen är ofta mycket avancerad då en rad  
underfunktioner skall arbetar samtidigt. Exempel på sådana funktioner kan vara 
svärdmatning, kedjesmörjning, kedjesträckning med mera.                                          
 
Kvistning av stammen utförs med hjälp av ett antal fasta och rörliga 
kvistknivsverktyg. Antalet kvistknivar varierar mellan olika tillverkare och 
aggregatmodeller men grundprincipen är densamma. 
Kvistverktygen omsluter stammen vilket medför att grenar och kvistar skärs av 
då trädet matas igenom aggregatet, samtidigt som trädstammen centreras i rätt 
läge. Kvistverktygen har således en dubbel funktion, de skall även till viss del 
hålla stammen i aggregatet.  
 
 

Bild 5. Aggregat har matat genom stammen och längdkapar (SP451LF) 

 
Matning av trädstammen genom aggregatet sker med hjälp av olika 
frammatningssystem. Även här skiljer sig tillverkarna åt i frågan om vilket 
system som används, en stor skillnad ligger i om det är ett system baserat på 
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matarvalsar eller matarband. Antalet valsar eller band och dess placering i 
aggregatet skiljer sig åt, men gemensam funktion är fram/ back matning samt att 
centrera och bära upp stammen i aggregatets stockbana. 
Matningen av trädstammen sker genom att stammen kläms mellan matarvalsar 
eller matarband som är drivna hydrauliskt och då dessa roterar dras stammen 
genom aggregatet. 
 
 
1.1.4 Längdmätning 
 
Aggregatet mäter kontinuerligt längd och diameter på stammen under 
upparbetningen. Data från längd- och diametergivare monterade i aggregatet 
skickar signaler i form av elektriska pulser via kabel till styrdatorn som är 
monterad i basmaskinens förarhytt. 
 
Längdmätningen på SP451LF aggregatet utförs med hjälp av ett fritt rullande 
mäthjul som anbringas mot stammen med hjälp av en hydraulcylinder. Mäthjulet 
är sammankopplat med en pulsgivare och den roterande rörelsen genererar 
pulser. 
Pulsgivaren ger 100 pulser per varv och då omkretsen på mäthjulet är känd ger 
det att varje enskild puls motsvarar en bestämd längd.3 
  
Styrdatorn tar emot signalerna från aggregatets givare och översätter antalet 
pulser till längd på stammen som upparbetas. Datorn beräknar under 
upparbetningens gång insamlad data för att ge ett optimalt uttag ur trädet samt att 
i övrigt styra aggregatets olika funktioner. 
 
                      

Bild 6.  Längdmätningens placering i aggregatet (SP451LF) Bild 7. Längdmätning i infällt läge (SP451LF) 
  

 
 
 

 



5 

1.1.5 Sensorlagerenhet 
 
Sensorlagerenheten är en mekatronisk maskinkomponent. Sensorlagret är 
uppbyggt av en lager del och en sensor del. Lager delen är i grunden ett 
spårkullager av standard typ, sensorkroppen är mekaniskt fäst vid lagret och 
bildar en integrerad monteringsfärdig enhet. 
 
Sensorkroppen består av två huvuddelar som är monterade på respektive 
lagerring. 
På lagrets ytterring sitter sensorkroppen med inbyggda Hall-sensorer och vid 
innerringen är en magnetisk pulsring av kompositmaterial monterad. Pulsringen 
är indelad i en serie nord- och sydpoler. 
 
Sensorenhetens kabel anslutning löper ut ifrån den del av givaren som är fixerad 
till lagrets ytterring, detta medför att yttrelagerbana är fast medan inrelagerbana 
är rörlig. 
När inrelagerbana roterar passerar pulsringen förbi den fasta sensorkroppen och 
generar ett magnetfält med växlande polaritet. Hall-sensorerna känner av 
polaritetsväxlingarna och skickar ut signalpulser. Sensorlagerenhetens utsignal 
går via kabeln till användarens mottagarenhet.4       
 
 

 
Bild 8. Sensorlagerenhet 
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1.2 Syfte 
 
Att genom beräkningar och undersökning avgöra om ett så kallat sensorlager kan 
ersätta den befintliga pulsgivaren i längdmätningsenheten på skördaraggregatet 
SP 451 LF.5 
 
Arbetet består av att 

• Genomföra marknadsunderökning samt att lämna förslag på lämpligt 
sensorlager. 

• Kontrollera om signaltypen är användbar mot befintligt styrsystem. 
• Dimensionera komplett lagring av mäthjul. 
• Konstruera prototyp förslag 
 
 

1.3 Problembeskrivning 
 
Aggregaten körs året runt i många olika miljöer i ett fler tal länder runt om i 
världen. Typen av skog som avverkas är mycket varierande med allt ifrån gran 
och tall till eukalyptus. 
 
Detta medför att den yttre miljön och dess påverkan på mätenheten är mycket 
svår att i detalj kartlägga. Det går endast till viss del att bestämma vilka laster 
som påverkar mätenheten, i övrigt kan det konstateras att påverkan finns men 
storleken och varaktigheten är osäker. 
 
Vid upparbetning av träd med till exempel dubbelstam eller liknande finns det 
risk att grenar eller stammen hamnar utanför stockbanan och där med ökar risken 
för stora sidobelastningar på längdmätningen. 
 

Bild 9. Stockbanan i ett aggregatet med utfälld längdmätning (SP451LF) 
 

 
Livslängden hos den befintliga pulsgivaren anses inte vara tillräcklig, då många 
av de faktorer som verkar negativt för pulsgivaren härstammar ifrån den yttre 
miljön och därmed är mycket svåra att åtgärda. Konsekvensen av dessa faktorer 
är bland annat stora vibrationer och höga g-krafter, fuktig miljö och omfattande 
temperaturvariationer.6  
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1.4 Begränsningar 
  
Arbetet begränsas av att den omkonstruerade längdmätning skall passa i  
SP451LF aggregatet. 
Detta medför att krav ställs på den omarbetade längdmätningens yttermått 
liksom på att övriga kontaktpunkter mot aggregatet ej ändras.  
 
Konstruktionsdata så som tillverkningsunderlag, måttskisser och övrig känslig 
information redovisas endast till SP-Maskiner.7 
 
 

Bild 10. Tillgängligt utrymme i chassit (SP451LF) 
 

 
 

1.5 Metod 
 
I syfte att finna lagertillverkare med sk. sensorlager i sitt standardsortimentet har 
en marknadsundersökning gjorts i vilken Internet använts som informationskälla.  
Teknisk information har sökts i produktkataloger och via Internet, vidare har 
telefon- och mail konversation förekommit med tekniskt sakkunniga hos 
lagertillverkare och styrdatorleverantör. 
Muntliga intervjuer har genomförts med servicetekniker och konstruktörer på  
SP Maskiner angående teknisk information. 
Allmänna samtal har förts med berörd personal på SP Maskiner och Växjö 
universitet. 
 
Teoretiska dimensioneringsberäkningar har gjorts med hjälp av formler: 8 

• ISO 281:1990/Amd 2:2000 SKF Rating Life 

• ISO 281: 1990 Basic Rating Life 
 
SKF´s beräkningsprogram på Internet har använts för kontroll och jämförande 
beräkningar.  
     
Framtagning av modellförslag i 3D-Cad program (Solid Works) 
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2. Genomförande  

 

2.1 Marknadsundersökning 
 
Marknadsundersökningen visar att det inte förekommer så många tillverkare som 
har ett så kallat sensorlager i sitt standard sortiment. Lager eller lagersystem med 
inbyggda sensorer av den typ som används i till exempel ABS-system på bilar är 
vanligt förekommande hos flertalet av tillverkarna, men den typen av givare är 
inte aktuell i det här examensprojektet.  
 
I undersökningen framkom tre lagertillverkare som har sensorlager av den typ 
som är intressant för det här projektet.  

• FAG  
• SKF 
• NTN 

 
De sensorlager som hittades i undersökningen är uppbyggda efter samma princip 
vilket medför att det endast är små skillnader mellan dem. Den mest i ögon 
fallande skillnaden är kabelanslutningen på sensorkroppen. 
 
Samtliga av dessa tillverkare har monterat sensorenheten på lager i 62-serien, det 
vill säga spårkullager. Sensorlager finns tillgängliga i segmentet med 
håldiameter från 15 mm till 45 mm9 med undantag för en tillverkare där serien 
startar från 20 mm10. 
 
Dimensionering av lagringar med sensorlager är densamma som vid övriga 
standardlager i 62-serien då dimensionerna är desamma förutom totalbredden, 
sensorn ökar inbyggnadsmåttet något då den är monterad på sidan av lagret.   
 
Samtliga tillverkare har sensorer med samma typ av utsignal, en så kallad 
fyrkantsvågsignal med 90° fasförskjutning. Utgående pulsantal är mellan 32 till 
80 puls/varv med undantag för en tillverkare där antalet startar vid 48 puls/varv. 
Antalet pulser är kopplat till dimensionen på lagret, mindre lagerdimensioner ger 
mindre antal pulser och tvärt om ger större lager högre antal pulser. 
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2.2 Informations insamling  
  
DASA 
Kontakt via e-mail med styrdatortillverkaren Dasa Control System AB angående 
sensorlagrets signaltyp. 
 
Utgående signal från sensorlagret anses inte vara något större problem. 11 
 
SP Maskiner AB 
Muntliga intervjuer har gjorts med servicetekniker på SP Maskiner AB angående 
livslängd och teknisk data på längdmätningsenheten och annan berörd 
utrustning. 
 
Livslängden anges till 3 000 – 4 000 timmar på både mäthjulslagring och 
pulsgivare för aggregat SP451LF. 
Mäthjulscylindern har en diameter på 25 mm och det brukliga hydraultrycket är 
satt till 60 bar.12 
 
Principen för längdmätningsenheterna på aggregaten SP451LF och SP551LF III 
är densamma, men längdmätningen på 551 aggregatet har dubbla lager i 
mäthjulslagringen. Den upp skattade livslängden på de båda aggregatens 
mäthjulslagring och pulsgivare är trots detta lika.13 
 
Övrig teknisk information som bland annat matarhastiget på aggregatet och mått 
på mätarmsgeometri inhämtades muntligt och i form av ritningar och annan 
dokumentation på konstruktionsavdelningen.14 
 
FAG 
Telefon kontakt med Hans Viklund Tekniskchef vid FAG Sverige. 
 
Enligt Hans Viklund är inte FAG Sverige inte stora när det gäller sensorlager. 
Den lagertyp som har använts enligt vad Hans Viklunds kan minnas är av typen 
6205 och 6206. 
 
SKF 
E-mail kontakt med Joakim Eliasson Applikations Ingenjör vid SKF Sales 
Nordic. 
 
Sensorlager är inte något främmande för SKF enligt Joakim Eliasson. SKF kan 
leverera sensorlager i alla de storlekar som är upptagna i produkt katalogen 
omgående.  
Prisindikation har inhämtats på sensorlager 6209/080S2/EB002A med ett antaget 
årsbehov satt till 200 enheter per år.15 
 
NTN 
Lagertillverkaren NTN saknar representation i Sverige vilket möjligen bidrog till 
att ingen produktkatalog kunnat hittas. 
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2.3 Beräkningar 
 
För att kunna dimensionera sensorlagret måste beräkningar av befintlig 
mäthjulslagring göras. Detta för att erhålla ett värde på nuvarande lagers 
livslängd att jämföra med. 
 
Givaren är monterad direkt i lagerbanorna på sensorlagret vilket medför att 
livslängden på sensorlagret måste vara längre än livslängden på lagret i den 
befintliga mäthjulslagringen, om en ökning av den totala livslängden ska kunna 
uppnås av ett utbyte av pulsgivare.  
 
Beräkningar för att fastställa tryckkraften på mäthjulscylinder16 och därmed även 
den kraft med vilket mäthjulet anbringas mot stammen har utförts. Denna kraft 
verkar radiellt på mäthjulslagringen.17 
 
Mäthjulets varvtal fastställdes med hjälp av värdet på aggregatets maximala 
matningshastighet samt uppmätt värde på mäthjulsdiametern. Diameter varierar 
beroende på om måttet tas på kuggtopp eller kuggrot.  
Med dessa givna gränsvärden på mäthjulsdiametern valdes måttet vid kuggrot då 
det ger ett värde som är mer rättvist för kommande beräkningar.18 
 
De yttre lasterna på mäthjulet förutom den tryckkraft som mäthjulscylindern 
genererar är ej klart definierade. Att dessa krafter existerar råder det inget tvivel 
om men storlek och riktning samt varaktighet är inte känt. 
 
Då lasterna på lagringen är okända används livslängden för att beräkna 
ekvivalent last (P) på lagret.19 Vid denna beräkning används formel ISO 281: 
1990 Basic Rating Life för att lösa ut ekvivalent last (P).20  
 
Med den beräknade ekvivalenta lasten (P) används formel ISO 281:1990/Amd 
2:2000 SKF Rating Life för att bestämma den teoretiska livslängden på den 
befintliga mäthjulslagringen.21 
 
Lagringen av mäthjulet på SP451LF består av ett lager av typen 6210-2RS1 och 
med detta lagers dimensioner som grund och jämförelsen i antal pulser per varv 
valdes ett sensorlager för vidare beräkningar. Valet föl på 6209/080S2/EB002A 
då detta lager ligger närmast i storlek och puls antal. 
 
En jämförande beräkning av livslängd med formeln ISO 281:1990/Amd 2:2000 
SKF Rating Life gjordes dessutom på det valda sensorlagret.22 
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2.3.1 SKF Internet Beräknings program 
 
För att få värden på de axiella lasterna används SKF´s Internet Beräknings 
program. Med den teoretiskt beräknade ekvivalenta lasten och den radiella 
kraften på mäthjulet23 som grund, matas SKF´s beräknings program med värden 
på radiell och axiell last tills jämförbara värden på den ekvivalenta lasten (P) och 
teoretiska beräknad ekvivalent last uppträder.24 
 
Med värdena på radiell kraft (Fr) och axiell kraft (Fa) gjordes jämförande 
livslängdsberäkningar av lagertyperna 6210-2RS1 och 6209-2RS1 med 
programmet och resultatet bekräftar trenden i de teoretiska beräkningarna.25 
 
Beräkningar med två lager på samma axel utfördes med programmets hjälp, men 
då stor osäkerhet råder när det gäller pålagda lasters varaktighet kan dessa 
beräkningar endast ses som en uppskattning och en skiss av verkligheten.26 
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3. Analys 
 
Pulsgivaren i den nuvarande längdmätningen har 100 pulser per varv, det medför 
att med medelomkretsen på mäthjulet blir delning 5,34 mm per puls.  
Nuvarande system med 100 pulser per varv ger en god mät noggrannhet, en 
sänkning av puls antalet per varv ger följaktligen sämre noggrannhet.27 
 
Tillgängliga sensorlager har pulstal på 32 till 80 pulser per varv, med hänsyn till 
puls antal begränsas möjliga val av lager till de med 80 pulser per varv. 
Delningen blir då 6,67 mm per puls. 
 
Endast lager med 40 och 45 mm håldiameter har givare med 80 pulser per varv. 
FAG Sverige saknar erfarenhet av sensorlager med dimensioner över 30 mm i 
håldiameter28   
SKF är företagets nuvarande lagerleverantör och de har stor erfarenhet av 
sensorlagrets samtliga dimensioner. Detta talar för att välja SKF som leverantör 
även på sensorlagret. 
 
Sensorlagrets givare är uppbyggd så att det aktuella lagrets båda lagerbanor är 
involverade i konstruktionen. Detta medför att sensorn blir känslig för eventuellt 
glapp och förslitning i lagret, därmed kan livslängden på lagring och sensor 
kopplas samman. 
Detta ställer krav på lagringen om målet med en ökning av livslängden på 
givaren skall nås. 
 
Jämförande beräkningar av livslängden på lager av typen 6210 och 6209 visar att 
dimensionen är mycket viktig för livslängden. Redan en minskning med ett 
dimensionssteg visar en markant sänkning av antal driftstimmar på lagringen.29 
 
Den nuvarande mäthjulslagringen bestående av ett lager av typen 6210-2RS1 har 
en beräknad teoretisk livslängd på 13 500 timmar30 och motsvarande beräkning 
på sensorlager av typ 6209/080S2/EB002A ger en teoretisk livslängd på 8 600 
timmar.31 Detta visar att en ersättning av nuvarande pulsgivare med lämpligt 
sensorlager kräver dubbla lager. 
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4. Resultat 
 
Ekonomi och leveranssäkerhet är faktorer som måste beaktas vid valet av 
sensorlagerenhet. SKF har erfarenhet av sensorlager och det faktum att man är 
företagets nuvarande leverantör av lager gör att priset per sensorlagerenhet bli 
bättre än om annan leverantör väljs.  
 
Detta gör att SKF´s sensorlager 6209/080S2/EB002A rekommenderas. 
 
Beräkningar av livslängden visar att endast ett lager inte räcker utan att det krävs 
minst två lager för att nå en totalt sett längre livslängd på sensorenheten.32 
 
Avståndet mellan lagren i mäthjulslagringen har en stor inverkan på den totala 
livslängden, men det tillgängliga utrymmet i aggregatschassit är begränsat vilket 
medför att längdmätningens yttermått måste tas i beaktning. 
Längdmätningens kontakt punkter med aggregatet har inte ändrats, även vinkeln 
med vilken signalkabeln möter längdmätningen har behållits. Detta ger att 
prototypen är möjlig att testköra direkt i ett standard SP451LF aggregat.  
 
Konstruktionsunderlag för prototyp har arbetats fram.33 
 

Bild 11. Modell förslag  
 

Bild 12. Modellförslag 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

 
 
Beräkning av tryckkraften i mätcylindern. (F) 
 
Ingående data: 
 Cylinder diameter  25 [mm] 1 

Hydraultryck 60 [bar] 2    
 
  

410000
F

2

⋅

⋅⋅⋅
=

ηπ dp
       [kN] 

 
 
F = Kraft   [N] 
P = Arbetstryck [bar] 
d = Kolvdiameter [mm] 
η = Verkningsgrad [%] 
 
 

410000

0,12560
F

2

⋅

⋅⋅⋅
=

π
= 2,945 [kN] 

 
 
 
 
 
 
Kommentar:  Verkningsgraden sätts till 1,0 då detta ger ett lämpligare värde 
 för kommande beräkningar av lagerlivslängden. 
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 
 
 

Beräkning av den tryckkraft som verkar på mäthjulet genererat av 
mätcylindern. (Fmhj) 
 
Ingående data: 

Total längd mätarm (D1) 165 [mm] 3   
Avstånd lagring arm/cyl (D2) 48,5 [mm] 4  

 
 

DF  M ⋅=       [Nm] 

 
M = Vridmoment [Nm] 
F = Kraft  [N] 
D = Momontarmen [m] 
 
 

2cylinf DF  M ⋅= = 29450,0485 ⋅ = 142,83 [Nm] 

 

165,0

83,142

D

M
  F

1

inf
mhj ==  =  865,7 [N] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar:  Vridmoment (Minf) avser vridmoment runt mätarmslagringen. 
 Kraften (Fcyl) avser tryckkraften från mätcylindern. 

 Kraften (Fmh) avser tryckkraften på mäthjulet.  
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BILAGA 3 (antal sidor: 1) 

 
 
Beräkning av varvtal på mäthjul vid maximal matningshastighet. [rpm] 
 
Ingående data: 

Diameter på mäthjul Topp 178 [mm] 
  Medel 170 [mm] 

  Rot 162 [mm]   
Maximal matarhastighet (v) 6 [m/s]  5 

 
 
För beräkning av varvtal söks omkrets på mäthjulet.(O) 
 

DO ⋅= π  
 
O = Omkrets  [mm] 
D = Diameter [mm] 
 

162  O ⋅= π = 508,9 [mm] 
 
 
Varvtal beräknas med  
 

O

v
 n =   

 
n = Varvtal  [rpm] 
v =Hastighet  [m/s] 
O = Omkrets  [mm] 
 
För att förenkla beräkningen ändras O i [mm] till [m] samt v i [m/s] till [m/min]. 
 

0,5089

360
n =  = 707,4 [rpm] 

 
 
 
 
Kommentar:  Diametern på mäthjulet sätts till 162 [mm] då detta ger ett 
 lämpligare värde för kommande beräkning av lagerlivslängden. 
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BILAGA 4 (antal sidor: 1) 

 
 

Beräkning av ekvivalent last på befintligt mäthjulslager av typ 
SKF 6210-2RS1.  (P) 
 
Ingående data: 
 Livstid lager verklig (L10h)  3 000 – 4 000 [h] 

6
 

 Bärighetstal dynamisk (C)  37,1[kN] 
7
  

Exponent i livstids ekvation (L10) (p)  (3 för kullager) 8 
Varvtal (n)   707,4 [rpm] 9 

  
 
 

 
Ekvation ISO 281: 1990 Basic Rating Life10 
 

p










⋅
=

P

C

n60

10
 L

6

10h    →    
p

6

p

10

n60L

C
  P

⋅⋅
=     

 
L10h = Livstid (vid 90 % tillförlitlighet)  [h] 
C = Bärighetstal dynamisk   [kN] 
P = Dynamisk ekvivalent lager last  [kN] 
n = Varvtal    [rpm] 
p = Exponent i livstids ekvation (L10)  (3 för kullager) 
 
 
 

3

6

3

10

707,4603000

37,1
  P

⋅⋅
=  = 7,374 [kN] 

 
 
 
 
Kommentar:  Livslängden sätts till 3 000 [h] då det ger ett lämpligare värde för 
 de efterföljande beräkningarna. 
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BILAGA 5 (antal sidor: 2) 

 
 
Beräkning av teoretisk livslängd på befintligt mäthjuls lager av typ  
SKF 6210-2RS1. (Lnmh) 
 
Ingående data: 

Dynamisk ekvivalent lager last (P) 7,374 [kN] 11  
Varvtal (n) 707,4 [rpm] 12  
Arbets temperatur 45 [°C] 13  
Smörjfett LGMT2 14  
Utmattningsbelastning (Pu) 0,98 [kN] 15   
Föroreningsgrad (ηc) 0,5 16 
Tillförlitlighets faktor (a1) 1 17  
Yttre diameter lager (D) 90 [mm] 18  
Inre diameter lager (d) 50 [mm] 19   
Bärighetstal dynamisk ( C ) 37,1 [kN] 20 

  
 
Ekvation ISO 281:1990/Amd 2:2000 SKF Rating Life21 

p6

SKF1nmh
P

C

n60

10
aaL 









⋅
⋅=  

 
Lnmh = Livslängd (vid 100-n % tillförlitlighet)  [h] 
C = Bärighetstal dynamisk [kN] 
P = Dynamisk ekvivalent lager last [kN] 
n = Varvtal [rpm] 
p = Exponent i livstids ekvation (L10) (3 för kullager)  
a1 = Tillförlitlighets faktor (dim lös) 
aSKF = Modifierings faktor (dim lös) 
 
 
Delberäkning av modifierings faktor. (aSKF) 
 
Beräkning av minimum viskositet vid arbets temperatur (ν1) 
 
Beräkning av medel diameter lager 

2
dm

Dd +
=    [mm] 

 
dm = Medel diameter  [mm] 
d  =  Inre diameter  [mm] 
D =  Yttre diameter  [mm] 
 

2

9050
dm

+
=  = 70 [mm]  



2 

dm = 70 [mm] 
n = 707,4 [rpm]               ν1 ≈ 18 [mm2/s] 
Diagram 5 22  
 
 
Beräkning av verklig viskositet vid antagen arbets temperatur (ν) 
 
Smörjfett LGM2 viskositet vid 23  40°C → 110 [mm2/s] 
   100°C→ 11 [mm2/s] 
 
Smörjfett LGM2 
Arbets temp 45[°C]               ν  ≈ 80 [mm2/s]   
Diagram 6 24 
 
 
 
Beräkning av viskositets förhållande (κ) 25 

1

 
ν

ν
κ =  = 

18

80
 = 4,5 

   

Beräkning av förhållandet mellan laster och föroreningsgrad. 







⋅

P

Pu
cη  26 

P

Pu
c ⋅η = 

7374

980
5,0 ⋅ = 0,066 

 
 
 

P

Pu
c ⋅η = 0,066 

 κ = 4,5                          aSKF ≈ 4,5 
 Diagram 1 27                                                           (κ > 4,0 använd linje κ = 4,0)  
 
 
 
 

36

10mh
374,7

1,37

4,70760

10
5,41L 









⋅
⋅= = 13502 [h] 

 
 
Kommentar:  Viskositet och temperatur för smörjfett plottas i diagram 6, en rät 
 linje dras mellan dessa punkter. Linjen används för avläsning av 
 värdet på (ν). 
 Arbetstemperaturen är mycket svår att skatta då aggregatet 
 används året runt i varierat klimat.  
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BILAGA 6 (antal sidor: 2) 

 
Beräkning av teoretisk livslängd på sensorlager av typ 6209/080S2/EB002A 
(Lnmh)  
 
Ingående data: 

Inre diameter lager (d) 45 [mm] 28   
Yttre diameter lager (D) 85[mm] 29  
Bärighetstal dynamisk (C) 33,2 [kN] 30  
Utmattningsbelastning (Pu) 0,915 [kN] 31  
Föroreningsgrad (ηc) 0,5 32  
Tillförlitlighets faktor (a1) 1 33  
Dynamisk ekvivalent lager last (P) 7,374 [kN] 34  
Varvtal (n) 707,4 [rpm] 35  
Arbets temperatur 45[°C] 36  
Smörjfett LGMT2 37  
Verklig viskositet (ν)  80 [mm2/s] 38 
   

  
Ekvation ISO 281:1990/Amd 2:2000 SKF Rating Life39 

p6

SKF1nmh
P

C

n60

10
aaL 









⋅
⋅=  

 
Lnmh = Livslängd (vid 100-n % tillförlitlighet)  [h] 
C = Bärighetstal dynamisk [kN] 
P = Dynamisk ekvivalent lager last [kN] 
n = Varvtal [rpm] 
p = Exponent i livstids ekvation (L10) (3 för kullager)  
a1 = Tillförlitlighets faktor (dim lös) 
aSKF = Modifierings faktor (dim lös) 
 
 
Delberäkning av modifierings faktor. (aSKF) 
 
Beräkning av minimum viskositet vid arbets temperatur (ν1) 
 
Beräkning av medel diameter lager 

2
dm

Dd +
=    [mm] 

 
dm = Medel diameter  [mm] 
d  =  Inre diameter  [mm] 
D =  Yttre diameter  [mm] 
 

2

8545
dm

+
=  = 65 [mm] 



2 

 
dm = 65 [mm] 
n = 707,4 [rpm]               ν1 ≈ 20 [mm2/s] 
Diagram 5 40 
 
 
Beräkning av viskositets förhållande (κ)41 

1

 
ν

ν
κ =  = 

20

80
 = 4,0 

 
 

Beräkning av förhållandet mellan laster och föroreningsgrad. 







⋅

P

Pu
cη 42 

P

Pu
c ⋅η = 

7374

915
5,0 ⋅ = 0,062 

 
 
 

P

Pu
c ⋅η = 0,062  

 κ = 4,0                          aSKF ≈ 4,0 
 Diagram 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

36

10mh
374,7

2,33

4,70760

10
0,41L 









⋅
⋅= = 8 600 [h] 

 
 

    
   

  
 
 
Kommentar:  Bestämning av verklig viskositet är ej nöd vändig i denna 
 livslängdsberäkning då förhållandena är oförändrade mot tidigare 
 beräkning i bilaga 5.  
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BILAGA 7 (antal sidor 1) 
 

 
SKF Internet Beräknings program  
Beräkning av den ekvivalenta lasten (P) 
 
 
 

   

 

 
 

 
Equivalent bearing loads and basic rating life 

 
 

      

Every care has been taken to ensure the accuracy of this calculation but no 
liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or 
consequential arising out of the use of the calculation.  

 

See section "Equivalent dynamic bearing load"  

See section "Equivalent static bearing load"  

      

Bearing  6210-2RS1       

C, kN  37.1
 

       

C0, kN  23.2
 

       

f0  14  
 

       

Fr, kN  2
 

       

Fa, kN  6
 

       

        
 

    

Single bearing  

Two bearings in 
tandem  

Two bearings 
back-to-back or face-
to-face  

  

Normal clearance  
   

C3 clearance  
   

C4 clearance  
   

 

 
 

          

e  0.384     

X  0.56  
 

  X0  0.6  
 

Y  1.14  
 

  Y0  0.5  
 

P, kN  7.95  
 

  P0, kN  4.2  
 

L10, Mrev  100  
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BILAGA 8 (antal sidor 4) 

 
 
SKF Internet Beräknings program  
Jämförande livslängdsberäkningar av lagertyperna  
6210-2RS1 och 6209-2RS1 
 
 
 

 
 

Information 

  
Title:   6210-2RS1 nuvarande lagring 

 

Lubrication 

  

Lubrication specification method: SKF grease 

Grease: LGMT 2: All purpose industrial and automotive 

EP additives: No     

 

 

Running conditions 

      

  Time Speed Temp Radial load 
Axial 
load 

    r/min °C kN kN 

 

Interval 1: 100 710 45 2.0 6.0  

 

 

Contamination factor 

     

Estimated ηc:   0.5   

 

 

 

Detailed Results - SKF Rating Life & ISO 281:1990 Basic 

Rating Life 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row 

Designation: 6210-2RS1 
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SKF rating life   

L10mh: 10300 hours  

L10m: 439 106rev  

ISO basic rating life   

L10h: 2380 hours  

L10: 101 106rev  

    

Speed: 710 r/min  

Temperature: 45 °C  

Operating viscosity: 84.0 mm2/s  

Viscosity ratio, κ: 4.5  

Contamination factor, ηc: 0.5  

SKF life modification factor, aSKF: 4.3  

  

    

Resulting loads   

Radial load: 2.0 kN  

Axial load: 6.0 kN  

Equivalent load: 7.955 kN  

  

 

 
 

 

Summary - SKF Rating Life 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row 

Designation: 6210-2RS1 

Clearance: Normal 

Designation d D B C C0 L10m L10mh Not

es 

  mm mm mm kN kN 106rev hours     

 

6210-2RS1 * 50.0 90.0 20.0 37.1 23.2 439 10300     

 
*SKF Explorer bearing  
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Information 

  
Title:   6209-2RS1 

 

Lubrication 

  

Lubrication specification method: SKF grease 

Grease: LGMT 2: All purpose industrial and automotive 

EP additives: No     

 

 

Running conditions 

      

  Time Speed Temp Radial load 
Axial 
load 

    r/min °C kN kN 

 

Interval 1: 100 710 45 2.0 6.0  

 
 

Contamination factor 

     

Estimated ηc:   0.5   

 

 

 

Detailed Results - SKF Rating Life & ISO 281:1990 Basic 

Rating Life 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row 

Designation: 6209-2RS1 

   

  

SKF rating life   

L10mh: 8340 hours  

L10m: 355 106rev  

ISO basic rating life   

L10h: 2100 hours  

L10: 89 106rev  

    

Speed: 710 r/min  

Temperature: 45 °C  
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Operating viscosity: 84.0 mm2/s  

Viscosity ratio, κ: 4.3  

Contamination factor, ηc: 0.5  

SKF life modification factor, aSKF: 4.0  

  

    

Resulting loads   

Radial load: 2.0 kN  

Axial load: 6.0 kN  

Equivalent load: 7.852 kN  

  

 

 

 

 

Summary - SKF Rating Life 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row 

Designation: 6209-2RS1 

Clearance: Normal 

Designation d D B C C0 L10m L10mh Not

es 

  mm mm mm kN kN 106rev hours     

 

6209-2RS1 * 45.0 85.0 19.0 35.1 21.6 355 8340     

 
*SKF Explorer bearing  
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BILAGA 9 (antal sidor: 3) 

 
 
SKF Internet Beräknings program 
Jämförande livslängdsberäkning med två lager på samma axel 
 

 
 

Information 

  
Title:   6209-2RS1 

Bearings 

   

  Left side Right side 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row  Deep groove ball bearings, Single row  

Designation: 6209-2RS1 6209-2RS1  

Position: 0.0 mm 41.0 mm 

 

Mounting: 

 

Bearing supporting the axial load: None (Axial load ignored) 

 

 

Lubrication 

  

Lubrication specification method: SKF grease 

Grease: LGMT 2: All purpose industrial and automotive 

EP additives: No     

 

 

Running conditions 

  

  Time Speed Temp   x/r y/Φ z Fx/Fr Fy/Ft Fz 

    
r/min °C 

  mm 
mm/de

g 
mm kN kN kN 

 

Interval 

1: 
100 710 45 Cart. 0.0 0.0 20.5 2.0 0.0 0.0  

  Cart. 0.0 0.0 20.5 0.0 0.0 6.0  

  Cart. 85.0 0.0 20.5 0.0 0.0 2.0  
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Contamination factor 

     

Estimated ηc:   0.5   

 

 

Detailed Results - SKF Rating Life & ISO 281:1990 Basic 

Rating Life 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row 

Position: Left side (0.0 mm) 

Designation: 6209-2RS1 

   

  

SKF rating life   

L10mh: 60200 hours  

L10m: 2560 106rev  

ISO basic rating life   

L10h: 7450 hours  

L10: 317 106rev  

    

Speed: 710 r/min  

Temperature: 45 °C  

Operating viscosity: 84.0 mm2/s  

Viscosity ratio, κ: 4.3  

Contamination factor, ηc: 0.5  

SKF life modification factor, aSKF: 8.1  

  

 

 

Resulting loads 

6209-2RS1 (Deep groove ball bearings, Single row)  

  
 Radial load Axial load Equivalent load Radial direction Notes 

  kN kN kN degrees   

  
Dynamic load5.146 0.0 5.146 0   

 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row 

Position: Right side (41.0 mm) 

Designation: 6209-2RS1 

   

  

SKF rating life   

L10mh: 759000 hours  

L10m: 32300 106rev  

ISO basic rating life   

L10h: 32600 hours  

L10: 1390 106rev  

    

Speed: 710 r/min  
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Temperature: 45 °C  

Operating viscosity: 84.0 mm2/s  

Viscosity ratio, κ: 4.3  

Contamination factor, ηc: 0.5  

SKF life modification factor, aSKF: 23  

  

 

 

Resulting loads 

6209-2RS1 (Deep groove ball bearings, Single row)  

   
 Radial load Axial load Equivalent load Radial direction Notes 

  kN kN kN degrees   

  
Dynamic load 3.146 0.0 3.146 180   

 

 

 
 

Summary - SKF Rating Life 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row 

Designation: 6209-2RS1 

Clearance: Normal 

Position: Left side (0 mm) 

Designation d D B C C0 L10m L10mh Not

es 

  mm mm mm kN kN 106rev hours     

 

6209-2RS1 * 45.0 85.0 19.0 35.1 21.6 2560 60200     

 
*SKF Explorer bearing  

 

Bearing type: Deep groove ball bearings, Single row 

Designation: 6209-2RS1 

Clearance: Normal 

Position: Right side (41 mm) 

Designation d D B C C0 L10m L10mh Not

es 

  mm mm mm kN kN 106rev hours     

 

6209-2RS1 * 45.0 85.0 0.019 35.1 21.6 32300 
75900

0 
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BILAGA 10 (antal sidor: 7) 

 
 
Konstruktionsunderlag – prototyp 
 
 

Fästöra 

           
 
Stagplåt 

          
 
Längdmätningslagring 
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     Mätarm 
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Lagerhus 
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Mäthjulsnav. 
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Plugg 

                
 
Distans ytter 

                         
 
Distans mellan 

                
 
Mäthjul 
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Sensorkropp 

               
 
Lock inre 

               
 
Lock yttre 

               
 
Försänkningsbricka 

               
 
 
 



7 

Längdmätning  
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Bilagor - Hänvisningar 
 
1   Magnus Aronsson, servicetekniker SP Maskiner AB, muntlig intervju 07-04-02 
 
2   Magnus Aronsson, servicetekniker SP Maskiner AB, muntlig intervju 07-04-02 
 
3   SP Maskiner AB, ritning nr 505571 
 
4   SP Maskiner AB, ritning nr 505687 
 
5   Magnus Lenartsson, konstruktör SP Maskiner AB, samtal 07-04-04 
 
6   Magnus Aronsson, servicetekniker, SP Maskiner AB, muntlig intervju, 07-04-02 
 
7   SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.338 
 
8   SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.52 
 
9   Se bilaga 3 
 
10 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.52 
 
11 Se bilaga 4 
 
12 Se bilaga 3 
 
13 Antaget värde 
 
14 Antaget värde 
 
15 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.338 
 
16 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.62 
 
17 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.53 
 
18 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.338 
 
19 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.338 
 
20 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.338 
 
21 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.52 
 
22 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.60 
 
23 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.246 
 
24 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.61 
 
25 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.59 
 
26 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.53 
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27 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.54 
 
28 SKF sensorlagerenheter – koncentrerad intelligens för förelsestyrning, mars 2003, sid.18 
 
29 SKF sensorlagerenheter – koncentrerad intelligens för förelsestyrning, mars 2003, sid.18 
 
30 SKF sensorlagerenheter – koncentrerad intelligens för förelsestyrning, mars 2003, sid.18 
 
31 SKF sensorlagerenheter – koncentrerad intelligens för förelsestyrning, mars 2003, sid.18 
 
32 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.62 
 
33 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.53 
 
34 Se bilaga 4 
 
35 Se bilaga 3 
 
36 Antaget värde 
 
37 Antaget värde 
 
38 Se bilaga 5 
 
39 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.52 
 
40 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.60 
 
41 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.59 
 
42 SKF, General catalogue School edition, november 2005, sid.53 


