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Sensorlagerenheter

Exakt information om rörelsen hos roterande 
eller axiellt rörliga komponenter är avgörande 
inom många teknikområden. Exakt styrning av 
rörelse får större betydelse med ökande grad av 
automation inom alla typer av processer. Dess-
utom innebär efterfrågan på allt lättare och 
enklare konstruktioner ökande krav på integre-
rade systemlösningar († fig. 1), t.ex. så skall 
sensorlagerenheter registrera:

1. antalet varv.
2. hastigheten.
3. rotationsriktningen.
4. relativ position/varvräkning.
5. acceleration eller retardation.

SKF sensorlagerenheter

SKF sensorlagerenheter († fig. 2) är mekatro-
niska maskinkomponenter som sträcker sig över 
både sensor- och lagerområdet. De utgör en 
idealisk kombination av det mångsidiga kullagret 
och en sensorenhet, som är väl skyddad mot 
yttre påverkan. Sensorkroppen, impulsringen 
och lagret är mekaniskt fixerade vid varandra och 
utgör en integrerad monteringsfärdig enhet. 

SKFs egenutvecklade och patenterade sensor-
lagerenheter är enkla och robusta. De består av 

• ett spårkullager i utförande SKF Explorer 
• en SKF aktiv sensorenhet.

SKF sensorlagerenheter är speciellt konstruera-
de för att fungera som inkrementella pulsgivare 
för motor- och/eller maskinstyrning. De är sär-
skilt anpassade för asynkronmotorer och ger 
kompakt och tillförlitlig registrering för de mest 
krävande styruppgifter. De är avsedda för applika-
tioner med roterande innerring och stationär 
ytterring. SKF sensorlagerenheter för applika-
tioner med stationär innerring och roterande 
ytterring, t.ex. för användning i transportör-
system kan tillverkas på beställning. Kontakta 
SKFs inbyggnadstekniska service.

Fig. 1

Antal varv

Hastighet

Rotationsriktning

Beräkning av 
relativ position/
varvräkning

Acceleration 
eller retardation

Fig. 2

958



Spårkullager i utförande SKF Explorer

Enradiga spårkullager i utförande SKF Explorer 
lämpar sig för höga varvtal. De är robusta i drift 
och överför inte bara stora radialbelastningar 
utan även axialbelastningar. De fungerar därför 
som styrlager och fixerar axeln axiellt i båda 
riktningarna. Vidare är lagren kända för sin höga 
tillverkningsnoggrannhet och låga ljud- och 
friktionsnivå. Den effektiva tätningen och fett-
fyllningen från fabrik gör lagret underhållsfritt.

SKF aktiva sensorenheter

SKF sensorlagerenheter har en kompakt och 
robust aktiv sensor som i det närmaste har 
funktionen av en inkrementell pulsgivare. 

De erbjuder noggrann mätning ända ner till 
nollvarvtal. Huvudkomponenter är impulsringen, 
sensorkroppen med sensorer och anslutnings-
kabeln.

Den magnetiserade impulsringen i komposit-
material sitter på lagrets innerring. Beroende på 
lagerstorleken är den indelad i ett visst antal 
nord- och sydpoler. Antalet pulser per varv är 
normalt mellan 32 och 80.

Sensorkroppen är fixerat vid lagrets ytterring 
med en av SKF patenterad metod och har två 
celler, vilket gör det möjligt att fastställa rota-
tionsriktningen. De två sensorerna är förskjutna 
i förhållande till varandra i sensorkroppen. I den 
lilla integrerade kretsen ingår inte bara en Hall-
cell, som aktivt element, utan även elektroniken 
för förstärkning och omvandling av signalen. De 
analoga sinusformade signalerna som genere-
ras av Hall-cellerna förstärks och omvandlas till 
en fyrkantsvåg av ett Schmitt trigger-element 
(† fig. 3). Den ledande signalen definierar 
rotationsriktningen. 

Dessutom ger två sensorer det dubbla puls-
antalet, t.ex. 128 pulser per varv i jämförelse 
med 64 för ett standardlager. Vid räkning av 
positiva och negativa pulsflanker kan en nog-
grannhet på 256 pulser per varv uppnås, vilket 
motsvarar en upplösning på 1,4 grader. 

Sensorn kräver extern spänningsmatning. 
Utsignalen levereras via en öppen kollektor-
krets.

Fig. 3
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Enhetsdata – allmänt

Utförande

SKF sensorlagerenheter († fig. 4) består av

• ett spårkullager i utförande SKF Explorer med 
en frikterande tätning RS1 och ett flänsrings-
spår i ytterringens mantelyta (a)

• en magnetiserad impulsring (b)
• en sensorkropp (c)
• en anslutningskabel (d).

På sidan utan tätning bildar impulsringen och 
sensorkroppen en effektiv labyrinttätning.

Impulsringen är en magnetiserad ring av 
kompositmaterial. Antalet nord- och sydpoler 
(mellan 32 och 80) beror på lagerstorleken. 
Impulsringen är fixerad på innerringen. 

Sensorkroppen skyddar två inbäddade och 
fast monterade Hall-celler som är fästade på 
ytterringen – en patenterad SKF-lösning. Fler-
ledarkabeln går ut i radiell riktning och kopplar 
samman SKF sensorlagerenhet med den elek-
troniska styrenheten. Kabeln är som standard 
cirka 500 mm lång. För att ta hänsyn till de olika 
kraven på gränssnitt mellan sensorlagerenheter 
och kundspecifika elektronikenheter finns SKF 
sensorlagerenheter († fig. 5) i tre valfria 
versioner:

• Version 1: med kabel utan kontaktdon.
• Version 2: med kontaktdon av typ AMP 

Superseal, AMP nr. 282106-1 och 
282404-1.

• Version 3: med kontaktdon av typ AMP  
Mate-N-Lock, AMP nr. 350779-1, 350811-1 
och 350924-1.

Mått

SKF sensorlagerenheter är baserade på spår-
kullager i utförande SKF Explorer i serie 62, 
som dimensionsmässigt överensstämmer med 
ISO 15: 1998 med avseende på diameter. Emel-
lertid är enheten något bredare på grund av den 
integrerade sensorn.

Sensorlagerenheter

Fig. 5

Fig. 4
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Lagertoleranser

Lagren som används i SKF sensorlagerenheter 
är som standard tillverkade enligt toleransklass 
P5 (d ≤ 25 mm) eller P6 (d ≥ 30 mm). Detta 
motsvarar ISO 492:2002 och listas i tabellerna 
7 och 8 på sid. 129 och 130.

Lagerglapp

SKF sensorlagerenheter har radialglapp C3 enligt 
specifikationen för spårkullager i ISO 5753:1991. 
Värdena listas i produkttabellen och gäller för 
omonterade enheter och utan mätbelastning.

Tillåtna varvtal

SKF sensorlagerenheter är konstruerade så att 
de har samma gränsvarvtal som motsvarande 
tätade lager. Om sensorlagerenheter skall 
användas vid högre varvtal än vad som anges 
i produkttabellen, kontakta SKFs inbyggnads-
tekniska service.

Temperaturområde

SKF sensorlagerenheter har temperaturområ-
det –40 till +120 °C, vilket omfattande provning 
under lång tid har bevisat. För temperaturer 
som konstant överstiger +120 °C och för tem-

peraturer upp till +150 °C, kontakta SKFs 
inbyggnadstekniska service.

Elektriskt gränssnitt

Drift med aktiv sensor kräver en reglerad  
matningsspänning på 5 till 24 V. Utsignalen 
levereras via en öppen kollektorkrets († fig. 6). 
Motstånd mellan ledaren till spänningsmat-
ningen och ledarna för utsignalerna begränsar 
den utgående strömmen till 20 mA († tabell 1, 
sid. 962). Egenskaper för utsignalen visas  
i tabell 2, sid. 962.

Elektromagnetisk kompatibilitet

SKF sensorlagerenheter kan användas i system 
som arbetar i mycket svåra elektromagnetiska 
miljöer, så som beskrivs i Europastandarden 
EN 50082-2.

Fig. 6
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Sensorlagerenheter

Tabell 2

Egenskaper för utsignal

Egenskap Tekniska
 data

Signaltyp Digital fyrkantvåg

Antal signaler  2

Fasförskjutning 90 grader

Driftscykel 50 % av en period

Val av sensorlagerstorlek

Beträffande lagrets funktion så väljs lämplig 
lagerstorlek för SKF sensorlagerenheter med 
samma faktorer och metoder som tillämpas för 
konventionella spårkullager († avsnittet ”Val av 
lagerstorlek”, som börjar på sid. 49).

Inbyggnad av 
sensorlagerenheter
Normalt krävs två lager för att bära upp en axel 
– ett styrande och ett frigående lager. Eftersom 
SKF sensorlagerenheter huvudsakligen används 
som styrlager kan motsatt axelände lagras med 
ett frigående lager. Om stora axialbelastningar 

verkar på en SKF sensorlagerenhet i båda 
riktningarna skall lagerenheten monteras så att 
de största belastningarna verkar på ytterrings-
sidan motsatt sensorenheten.

Radiell styrning

Vid de flesta inbyggnadsfall har innerringen fast 
passning på axeln och ytterringen lös passning 
i lagerhusets hål. Sensorenhetens anslutnings-
kabel som kommer ut radiellt från lagret 
bestämmer ytterringens position relativt lager-
huset. Lagerhuset eller dess lock måste förses 
med en tillräckligt dimensionerad kabelkanal 
(† fig. 7). SKF rekommenderar att kabeln som 
skjuter ut från sensorkroppen skyddas mot 
alltför stor rotationsrörelse med hjälp av ett 
radiellt urtag i lagerhuset med en bredd  
i omkretsens riktning på 9 till 15 mm. 

Axiell styrning

Innerringen med fast passning styrs normalt 
i axiell riktning på båda sidorna, t.ex. av en 
axelansats, en distanshylsa eller en spårring. 
Metoden för axiell fixering av ytterringen beror 
på lagerstorleken. 

För lager med håldiameter t.o.m. 25 mm skall 
ytterringen styras axiellt på sidan motsatt 
sensorenheten av en skuldra i husets hål.

• Om lagret endast utsätts för lätt belastning 
eller inte belastas alls i motsatt riktning är en 
spårring monterad i ett spår i lagerhusets hål 
tillräcklig för axiell styrning på sensorsidan 
(† fig. 7). 

• I fall av större axialbelastningar rekommen-
derar SKF att lagret fixeras med en flänsring 
i ytterringens spår. Flänsringen låses axiellt 
med ett lock vilket skruvas fast i lagerhuset.

5 270 0,25
9 470 0,25

12 680 0,25
24 1 500 0,5

Tabell 1

Elektriska parametrar

Spänning Rekommenderat
 motstånd
 R P

V W W
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Större lager skall monteras, med sidan motsatt 
sensorn, mot en skuldra i lagerhuset. På ytter-
ringssidan med sensor kan lagret fixeras axiellt 
med 

• en tunnväggig, axiellt slitsad distanshylsa, 
som ligger an mot lagret på ena sidan och en 
spårring i lagerläget på den andra († fig. 8) 

• ett lock fastskruvat i lagerhuset. 

Inbyggnadsmått anges i produkttabellen. För 
detaljerad information, se produktbroschyren 
”SKF sensorlagerenheter – koncentrerad intelli-
gens för rörelsestyrning” eller kontakta SKFs 
inbyggnadstekniska service.

Montering

Under montering måste SKF sensorlager-
enheter hanteras med största försiktighet för att 
undvika skador på sensorenheten och anslut-
ningskabeln. På begäran kan SKF erbjuda kund-
specifik hjälp för att underlätta montering och 
anslutning. Kontakta SKFs inbyggnadstekniska 
service.

Smörjning och underhåll

SKF sensorlagerenheter levereras som tätade, 
monteringsfärdiga och driftsklara lagerenheter. 
De är fyllda med ett polyureafett som skall räcka 
under lagrets hela livslängd och som är lämpligt 
för sensorenhetens temperaturområde –40 till 
+120 °C. Fettfyllningen är anpassad till lager-
storleken. Detta gör SKF sensorlagerenheter 
underhållsfria.

Fig. 7 Fig. 8
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Sensorlagerenheter
d 15 – 45 mm

15 35 11 8,06 3,75 0,16 13 000 32 ± 3 90 ± 30 0,060 BMB-6202/032S2/EA002A
           
20 47 14 13,5 6,55 0,28 10 000 48 ± 3 90 ± 30 0,15 BMB-6204/048S2/EA002A
           
25 52 15 14,8 7,8 0,34 8 500 48 ± 3 90 ± 30 0,18 BMB-6205/048S2/EA002A
           
30 62 16 20,3 11,2 0,48 7 500 64 ± 4 90 ± 45 0,22 BMB-6206/064S2/EA002A
           
40 80 18 32,5 19 0,8 5 600 80 ± 5 90 ± 45 0,40 BMB-6208/080S2/EB002A
           
45 85 19 35,1 21,6 0,92 5 000 80 ± 5 90 ± 45 0,44 BMB-6209/080S2/EB002A

Lager      Sensorenhet  Massa Beteckning
Huvudmått  Bärighetstal Utmatt- Gräns- Antal Period- Fasför-  Enhet med 500 mm lång
   dyn. stat. ningsbe- varvtal pulser noggrann- skjutning  kabel men utan kontaktdon
d D B C C0 lastning   het   Version 1
     Pu

mm   kN  kN r/min – % grader kg –
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15 21,5 19,5 30,4 34,4 1,35 2,06 0,6 19 19 19,4 31 0,6 11 25
              
20 28,5 26,4 40,6 46,4 1,35 2,06 1 25 25 26,3 42 1 13 28
              
25 34 31,8 46,3 51,4 1,35 2,46 1 30 30 31,5 47 1 13 28
              
30 40,3 37,8 54,1 58 1,9 3,28 1 35 35 37,5 57 1 13 28
              
40 52,6 48 69,8 75 1,9 3,28 1,1 46,5 46,5 47,5 73,5 1 15 33
              
45 57,6 53 75,2 78,8 1,9 3,28 1,1 51,5 51,5 52,5 78,5 1 18 36

Håldiameter hos ändlock
≥ D2 + 1 mm

Mått        Inbyggnadsmått    Radial-
             glapp
             
d d1 d2 D1 D2 b C r1,2 da db db Da ra
       min min min max max max min max

mm        mm     µm

965





Steer-by-wire-moduler

SKF steer-by-wire-moduler är driftsklara 
mekatronikkomponenter som kombinerar 
intelligent sensorteknologi med praktiska drifts-
funktioner. Modulens elektroniska signal ger 
information om

1. styrrörelsens hastighet och acceleration
2. styrrörelsens riktning
3. rattens relativa position.

Plug-and-play-modulen innehåller följande

• ett spårkullager i utförande SKF Explorer
• en aktiv sensor
• en styraxel

som är integrerade i en kompakt robust stål-
kapsling. Yttre ytor är galvaniskt belagda för 
korrosionsskydd i svåra miljöer. Modulerna har 
temperaturområdet –40 till +70 °C. De är tätade, 
engångssmorda och underhållsfria. Eftersmörj-
ning och justering av styrmoment behövs ej.

Utförande av aktiv sensor

SKF steer-by-wire-modul innehåller en kom-
pakt och robust aktiv sensor, som har samma 
funktion som en inkrementell pulsgivare. Dess 
huvudkomponenter är den magnetiska impuls-
ringen och fyra sensorceller sammanfogade till 
en väl skyddad enhet med anslutningskabel. 

Den magnetiska impulsringen av komposit-
material, som är indelad i ett visst antal nord- 
och sydpoler, är fäst på lagrets roterande inner-
ring. Sensorkroppen är monterad på lagrets 
ytterring och utrustad med fyra Hall-celler och 
en anslutningskabel. En analog sinusformad 
signal som genereras av Hall-cellerna förstärks 
och omvandlas till en fyrkantsvåg av ett Schmitt 
trigger-element. Den ledande signalen definie-
rar rotationsriktningen.

Den digitala utsignalen överförs till den 
elektroniska styrenheten och motsvarar antalet 
polpar på impulsringen. Signalen ger informa-
tion om 

• axelns vinkelläge
• axelns rotationsriktning
• varvtal eller acceleration hos den roterande 

axeln.

Den elektroniska utsignalen från steer-by-wire-
modulen har stor säkerhetsmarginal genom att 
modulen innehåller två identiska sensorupp-
sättningar som arbetar oberoende av varandra. 
Om en uppsättning sensorer skulle upphöra att 
fungera övertar den andra uppsättningen 
funktionen.

Den aktiva sensorn kräver extern spännings-
matning. Utsignalen levereras via en öppen 
kollektorkrets.

Konstruerad för krävande applikationer

SKF steer-by-wire-moduler är konstruerade för 
att minimera tillverkningskostnader för utrust-
ningar där de ingår och samtidigt ge större 
flexibilitet vid konstruktion av förarhytten. Detta 
ökar förarens komfort och produktivitet.

SKF steer-by-wire-moduler erbjuder kostnads-
effektiva lösningar för tillverkare av fordon som 
gaffeltruckar, jordbruksmaskiner, gruvfordon, 
entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, fartyg 
och elfordon.

För detaljerad information om SKF steer- 
by-wire-moduler, kontakta SKFs inbyggnads-
tekniska service.
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Styrenheter för stativhöjd

SKF styrenheter för stativhöjd MHC (Mast 
Height Control) är driftsklara mekatronikkom-
ponenter som kombinerar intelligent sensortek-
nik med praktiska funktioner. De används t.ex. 
i gaffeltruckar för att styra gaffelvagnens höjd-
läge. MHC-enhetens elektroniska signal ger 
information om:

1. stativets relativa position.
2. stativets rörelseriktning.
3. stativets rörelsehastighet och acceleration.

I MHC-enheten ingår ett spårkullager i utföran-
de SKF Explorer med aktiva sensorer, integrerat 
i antingen en remskiva eller ett arrangemang 
med kamrullar. Dessa enheter kommunicerar 
direkt med fordonets styrsystem och ger föraren 
viktig information.

SKF MHC-enheter är för närvarande tillgäng-
liga i två utföranden:

• En kamrullenhet som med fjäderkraft trycker 
sensorlagret mot stativets rörliga del. Kam-
rullenheten, som direkt påverkas av den 
motgående ytan, kan mekaniskt utformas för 
att uppfylla olika tillverkningskrav. 

• Ett arrangemang med en remskiva som drivs 
direkt av en lina eller en rem och som är 
inbyggt i stativets höjdpositioneringssystem.

Utförande av aktiv sensor

SKF kamrullenhet innehåller en kompakt och 
robust aktiv sensor som har en inkrementell 
pulsgivarfunktion. Dess huvudkomponenter är 
den magnetiska impulsringen och sensorcellerna 
som är inbyggda i en sensorkropp med anslut-
ningskablar.

Den digitala utsignalen motsvarar antalet 
polpar på impulsringen. Signalen överförs till 
den elektroniska styrenheten och omvandlas till 

information om hur långt enheten har för-
flyttats, samt varvtal och acceleration hos mot-
gående ytor, t.ex. ett gaffeltruckstativ. Denna 
lösning tillåter noggrann styrning av stativhöj-
den, vilket är av särskilt stor vikt vid hantering 
som kräver snabbhet och noggrannhet från 
förarens sida, eller där rörelsecykler måste 
förprogrammeras. Utsignalerna från MHC-
enheten kan även användas för enkla digitala 
displaysystem eller för att utlösa säkerhets-
funktioner.

Konstruerad för krävande applikationer

SKF MHC-enheter för styrning av stativhöjd har 
som främsta syfte att låta truckföraren arbeta 
effektivare. MHC har även andra användnings-
områden än gaffeltruckar. De kan anpassas för 
jordbruk, skogsbruk, gruvbrytning, byggnads-
maskiner och många andra applikationer.

Andra utföranden av MHC-enheter kan 
utvecklas baserade på specifika krav. För detalje-
rad information om SKF styrenheter, kontakta 
SKFs inbyggnadstekniska service.
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Andra sensorutrustade 
enheter

SKFs sortiment av sensorutrustade enheter 
begränsas inte till spårkullager och de enheter 
som beskrivs på de tidigare sidorna. Under 
utvecklingens gång har sensorkonceptet kom-
mit till användning på många andra typer av 
lager.

Det finns flera SKF-trycksaker med detaljerad 
information om sådana sensorlagerenheter. 
Dessa översänds på begäran.

Sensorlagerenheter för vägfordon

Pionjärarbete inom mekanisk konstruktion 
startar ofta på fordonssidan. Av såväl vikt- som 
säkerhetsskäl utrustas allt flera bilar med 
utrustning som känner av hastigheten. Den 
optimala sensorlösningen för att registrera 
varvtal hos hjul är dock unik för varje applika-
tion. Beroende på kraven kan sensorn vara 
antingen separat eller integrerad för att öka 
tillförlitligheten, spara vikt och förenkla monte-
ring. Sensorn kan vara av följande typer:

• Passiv typ, som genererar korrekt signal ner 
till hastigheter kring några få km/h, vilket är 
tillräckligt för ABS.

• Aktiv typ, som genererar korrekt signal ner till 
nollvarvtal, vilket fordras för system som 
traktionsstyrning eller navigation.

Oberoende av lösning kan SKF hjälpa sina 
kunder att utnyttja dessa möjligheter, genom att 
erbjuda ett stort antal färdiga lösningar till 
hjullagerenheter för såväl personbilar som 
lastbilar.

Sensorlagerenheter för rälsfordon

Driftsmiljön för spårbundna fordon är mycket 
krävande. Enheterna måste inte bara tolerera 
vibration, stötar, stora belastningar och extrema 

temperaturer, utan måste även säkerställa hög 
driftsäkerhet trots långa körsträckor och långa 
underhållsintervall. Detsamma gäller för de 
integrerade sensorerna som styr bromssyste-
met och ordnar optimal friktion hos drivhjul vid 
start och registrerar hjulens rotationsriktning.

SKF sensorlagerenheter (TBU) med koniska 
rullager för rälsfordon är kompakta, monte-
ringsfärdiga och lättinstallerade lösningar.

Förutom dessa lagerenheter med varvtals-
givare finns även lagerenheter med temperatur-
givare tillgängliga från SKF. De tillåter omedelbar 
och permanent övervakning av lagertemperatu-
ren. Under pågående drift avslöjar de axelboxar 
som blir för varma och begynnande lagerskador.

Sensorlagerenheter för traktionsmotor

Sensorlagerenheter med integrerade varvtals- 
och temperaturgivare för drivsystem till rälsfor-
don – traktionsmotorlagerenheter (TMBU) är en 
annan specialitet från SKF. Två basversioner 
finns som standard:

• För drivsidan, en spårkullagerenhet med fläns 
på ytterringen för montering på motorskölden.

• För den frigående sidan, en cylindrisk rull-
lagerenhet.

SKFs koncept TMBU kombinerar i en och sam-
ma enhet alla de funktioner som är av vikt för 
lagringen, vid behov även isolering.
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