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Sammanfattning 

Detta kandidatexamensarbete syftar till att finna felmoder på Scanias kopplingssystem för 

framtida självkörande lastbilar. Detta görs genom att fokusera på ECA (Electronic Clutch 

Actuator), hävarm och lager. FMEA är en riskanalys som används för att kartlägga felmoder, 

felorsaker och deras feleffekter. Med en 10-gradig skala görs en bedömning med avseende på tre 

parametrar: felsannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäckbarhet. Ett riskprioteringstal, RPN, fås 

genom att multiplicera dessa. Metoder som vi använt i vår studie är ett studiebesök på SCANIA, 

litteraturstudier och FEM-analys av hävarmen. 

De sex vanligaste felmoder som identifierats för lagret är utmattning, nötning (adhesiv och 

abrasiv), korrosion, plastisk deformation, elektrisk korrosion och sprickbildning/brott. De 

vanligaste orsakerna till lagerfel kan klassificeras till områdena smörjning, montering, hantering, 

design och driftförhållanden. Där innefattas bl.a. främmande partiklar (smuts, nötningspartiklar), 

monteringsfel, linjeringsfel, otillräcklig smörjning och överbelastning. All hantering av lager är 

viktig då lagerfel är en kombination av flera orsaker. 

Enligt experter är hävarmen välkonstruerad med hög säkerhetsfaktor. Den största orsaken till fel 

är på grund av intilliggande komponenter som exempelvis lager och ECA. Hög temperatur ökar 

spänningar och deformationer väsentligt. Bristande smörjmedel i lagren vid hävarmen har 

identifieras som en huvudorsak till funktionsfel. 

Enligt experterna från reparationsverkstaden fungerar ECA enheten smidigt med väldigt lågt fel 

sannolikhet. 

 

Nyckelord: ECA, FMEA, Hävarm, Koppling, Lager 
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Abstract 

This bachelor thesis aims at finding the failure modes at Scania's clutch system for future self-

driving trucks. The examined components are the ECA (Electronic Clutch Actuator), the fork 

and the release bearings. The FMEA- tool was used for the mapping the failure modes, their 

causes and effects. This assessment is made using a 10-grade scale with respect to three 

parameters: occurrence, degree of severity and detectability. A risk priority number RPN, is 

calculated by multiplying the aforementioned numbers. The methods that we used are a study 

trip to SCANIA's facilities, the relevant literature on the subject, and the FEM-analyses of the 

fork. 

The six most frequent failure modes identified at the release bearing are (fatigue), wear (adhesive 

and abrasive), corrosion, plastic deformation, electrically induced corrosion and fractures/crack 

formation. The most common causes for release bearing failures are classified into smearing, 

assembly, handling, design and runtime circumstances. They include among others exogenous 

particles (dirt, wear particles), assembly errors, misalignment, insufficient (grease) and excessive 

loads. All handling of the release bearings is important because release bearing errors have 

several causes. 

According to experts, the clutch fork is well-designd with a high safety factor. The most 

common failure mode causes are a result of interactions with neighbouring components e.g. 

release bearing and ECA. High temperatures increase the stresses and the deformation of the 

components substantially. Insufficient amount of lubricant in the release bearing is identified as 

the main reason of failure. 

According to experts from the repair workshop, the ECA unit works smoothly and with a low 

probability of error.  

 

Keywords: Clutch, Clutch fork, ECA, FMEA, Release bearing  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel görs en översiktlig genomgång av bakgrunden till detta kandidatexamensarbete. 

Även syfte, avgränsningar och metodik redogörs för. 

1.1 Bakgrund 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar som innefattar lastbilar och bussar. 

Både Scania och dess användare önskar få ut maximal användning av fordonet, och för att uppnå 

detta är det viktigt att fordonet har ett långt och friskt liv, och att oplanerade stopp undviks då det 

nästan alltid är kostsamt. Detta är också ett allmänt hållbarhetsmål. 

Därför försöker Scania tillverka komponenter som håller längre och som kräver mindre 

underhåll. Med tanke på framtida självkörande lastbilar och för att kunna tillverka tillförlitliga 

fordon är det viktigt för företaget att undersöka alla möjliga felmoder som kan orsaka/indikera 

feleffekter som en erfaren förare kan känna. Detta kan kartläggas med ett FMEA- verktyg. 

Ett centralt delsystem i fordonet är kopplingen, som är en viktig mekanisk del av drivlinan. 

Genom att analysera och undersöka kopplingskomponenterna så fås orsaker till möjliga fel i 

kopplingen.  

1.1.1 Självkörande fordon 

Människan har kontrollerat fordonets styrning, acceleration och bromsning ändå sedan den 

motordrivna vägtrafiken introducerades i början av 1900-talet. Bilindustrin går mot mer 

automatisering och självkörande fordon och under utveckling. Idag finns automatiserade 

funktioner, som låsningsfria bromsar (ABS), till helt automatiserade fordon i avgränsade miljöer, 

som exempelvis inom gruvindustrin. Avancerad förarassistans finns som automatiserade system 

för farthållning, avståndshållande, filkörning, parkering mm (se nedan förarstödjande system). 

Användningen av mer avancerade förarstödsystem har utvecklas, bland annat för 

motorvägskörning, kolonnkörning och system för rangering (förflyttning) av fordon utan förare i 

fordonet (inom exempelvis ett fabriksområde).  Dessa system har främst utvecklats av 

effektivitetsskäl. Andra självkörande fordon är utvecklade för riskområden (brinnande hus, för 

inspektion av skorstenar, fartygsskrov och isförhållanden mm.) (SOU 2018:16, 180-183) 

Definitioner 

Självkörande fordon är att ett automatiserat körsystem som utför delar av eller hela den 

dynamiska köruppgiften, dvs. fordon som kan hantera en köruppgift utan mänsklig inblandning. 

Idag finns det inte någon vedertagen definition av självkörande fordon varken nationellt eller 

internationellt.  För att beskriva automatiseringsgraden hos ett fordon används ofta en 

klassificering i olika nivåer. Även klassificeringen finns i olika varianter som skiljer både i 

terminologi och antalet nivåer. 

Society of Automotive Engineers (SAE) har tagit fram en beskrivning av automationsnivåer, 

som används mera allmänt (se tabell 1). (SOU 2018:16, 180-183) 
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Tabel 1: Automatiseringsnivå enligt SAE 

 

Definitionerna utgår från hur kontrollen över fordonet utövas. Exempelvis i nivå tre förväntas 

föraren alltid kunna ta över kontrollen av fordonen medan på nivå fyra ska fordonet kunna 

hantera situationen utan att föraren ingriper vid en begäran från fordonet. 

Förarstödjande system 

Körfältsassistans – stödsystem som varnar och sedan ingriper genom motorstyrning vid 

avvikelse från körfält. 

Automatisk inbromsning – bromsar efter varning för att undvika påkörning eller minska 

konsekvenserna. 

Parkeringsassistans – föraren aktiverar systemet, gasar och bromsar, systemet styr fordonet på 

plats. 

Farthållare med styrassistans – håller avstånd till fordon framför och håller fordonet mitt i filen. 

Tekniken 

Vissa självkörande fordon behöver inhämta kompletterande information för att kunna köra själv, 

medan andra har tekniker i fordonen så att fordonet kan köra helt autonomt. Ett självkörande 

fordon som är beroende av extern digital information, som exempelvis data från sensorer i 

fordonet, digital information från en karta samt digital information om vägen och trafiken, 

bearbetas av en fordonsdator. 

Sensorerna ger en bild av hur vägen och trafikmiljön ser ut. Användningsområdena är många 

som att upptäcka fordon som närmar sig bakifrån, hinder på vägen, övervaka objekt samt läsa av 

körfältsmarkeringar, vägmärken och vägens utformning.  Exempel på sensorer är radarenheter, 

kameror, ultraljudsensorer och lasersensorer. Kartan förser fordonet med information om 

infrastrukturen (antal körfält, skyddsräcken, vägmärken och utfarter). 

Olika tekniker gör att fordon kan kommunicera med varandra, så fordonet hela tiden tar emot 

information från andra fordon i närheten, om hastighet, acceleration, inbromsning och 

körfältshållning. Samt får information om väderförhållandena, som kan ge information om 
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halkrisk. Genom information om faror kan körningen anpassas. Det finns naturligtvis 

begränsningar i tekniken, då den ännu inte är fullt utvecklad. 

 Att tolka människors rörelsemönster, exempelvis kan ett självkörande fordon inte tolka 
och förstå en polis teckenanvisningar för trafiken, vilka går före andra trafikregler. 

 Att förstå och tolka blinkande ljus från andra fordon, som exempelvis ljus från 
utryckningsfordon, stoppljus från polisfordon eller ljusblinkning från andra trafikanter för 

att påkalla uppmärksamhet. 

 Viltolyckor, att tolka om det var ett litet eller stort djur och skyldigheter att vidta olika 

åtgärder. 

 Vidare kan inte fordonet avgöra vad som lastats i det (exempel farligt gods), kontrollera 
övervikt eller kontrollera antalet passagerare i fordonet. (SOU 2016:28, 39-41). 

 

1.1.2 Drivlinan hos en lastbil  

 

Figur 1: Drivlinan hos en lastbil (Olsson .2011) 

Drivlinan är ett viktigt delsystem av fordonet. Där sker överföringen av momentet från motorn 

vidare till hjulen (se figur 1). Detta system består av seriella komponenter som utför processen i 

ett antal steg, från med motorn (1 i figur 1), vidare till svänghjulet (2) som är monterat på 

vevaxeln. (2). Svänghjulet är en del av kopplingssystemet (3), som överför momentet till 

växellådans (4) ingående axel. I växellådan transformeras moment och varvtal till den utgående 

axeln, som är kopplad till kardanaxeln (5). I slutet av denna finns en slutväxel (6), där har en 

ytterligare utväxling och den roterande effekten delas mellan två vinkelräta drivaxlar (7) som 

driver runt bakhjulen (8).  

1.1.3 Kopplingssystem 

I anordningar som har två roterande axlar är kopplingar användbara, vanligtvis har dessa 
anordningar en axel som drivs av en motor och den andra axeln driver ett annat system (se figur 

2). 
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Figur 2. Kopplingssystemets komponenter (Automotive Engineering) 

I fordon anses kopplingen vara en viktig mekanisk del av drivlinan. Huvudfunktionen är att 

överföra vridmomentet från motorn till växellådan, men kopplingen har många delfunktioner 

som kan sammanfattas enligt följande: 

● Smidig start från viloläge. 

● Tillförlitlig överföring av motorns vridmoment under alla drifttillstånd, där kopplingen 

glider för att kompensera skillnaden i rotationshastighet mellan svänghjulet och 

växellådans ingående axel. 

● Fullständig urkoppling mellan motorn och växellådan med lämpligt avstånd mellan 

friktionsytor. 

● Skyddar växellådan mot dynamiska belastningar. 

Kopplingssystem kan klassificeras enligt: 

● Metoden för överföring av vridmoment: 

○ Friktion 

○ Hydraulisk 

○ Automatisk 

● Metoden för reglering: 

○ Manuell 

○ Manuell med ”booster” 

○ Automatisk 

● Metoden för att skapa kraft på tryckplattan: 

○ Fjäderkopplingar (cylindriska, koniska och skivfjädrar) 

○ Halvcentrifugalkopplingar (tryck skapas samtidigt av fjädrar och 

centrifugalkrafter). 

○ Centrifugalkopplingar. 

● Formen på friktionsytorna: 

○ Skiva 

○ Konisk (används huvudsakligen som sekundärfriktionsanordningar) 

○ Trumma (block) (används huvudsakligen som sekundärfriktionsanordningar) 

● Antal kopplingsskivor: 

○ Singelskivkoppling 

○ Dubbelskivkoppling 

○ Multiskivkoppling (används huvudsakligen i automatisk växellåda) 
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Komponenter i en vanlig automatisk koppling i Scanias lastbilar: 

Svänghjulet (Flywheel) är en stor stål- eller aluminiumskiva som är monterad på vevaxeln. 

Svänghjulet, som överför rotationsrörelse från motorn till kopplingsplatta, fungerar som en 

balansvikt för motorn samt dämpare för motorns vibrationer. 

Kopplingsskivan (Clutch disk) en skiva som är tillverkad av stål och täckt med friktionsmaterial. 

Den är placerad mellan svänghjulet och tryckplattan, och i mitten av denna skiva finns ett nav 

som passar för växellådans ingående axel. Vid inkopplingen är den klämd mellan svänghjulet 

och tryckplattan vilket gör att kraften överförs från skivans nav till växellådans ingående axel. 

Tryckplattan (Pressure plate) en friktionsplatta av tungmetall som utrycker mot kopplingsskivan 

(clutch disc) mot svänghjulet (flyweel) för att vridmomentet ska överföras genom den till 

växellådan. 

Dessa komponenter beskrivs i kapitel 2: 

 Lager (Release bearing) 

 Hävarm (Clutch fork,lever) 

 ECA (Electronic Clutch Actuator) 

 

Funktion: 

När det är dags att växla, eller vid växeln i neutralt läge, skjuter slavcylindern fram tryckstången 

mot hävarmen som håller ett lager (release bearing) som är hjärtat av kopplingsoperationen. 

Lagret rör sig i svänghjulets riktning och trycker på mitten av tryckplattans fingrar (diaphragm 

spring). Då släpps kopplingsplattan av tryckplattan vilket gör att kopplingsplattan urkopplas från 

svänghjulet och därmed avbryter kraftflödet från motorn via svänghjulet till kopplingsplattan, 

som i sin tur överför den vidare till växellådans ingående axel vid kopplingsläget. 

 

1.2 Syfte 

Detta kandidatexamensarbete syftar till att undersöka och analysera kopplingssystemet och dess 

omgivning för att kunna upptäcka olika felmoder som kan orsaka indikera/ feleffekter som en 

erfaren förare i ett manuellt drivet fordon kan känna. FMEA-metoden används för att identifiera 

och klassificera felmoderna och deras orsaker och effekter. Denna kunskap är nödvändig för att 
höja säkerheten och för att kunna skapa tillförlitliga kopplingssystem för dagens fordon och för 

framtida självkörande fordon. De frågeställningar vi valt att besvara är följande 

 Vilka är de vanligaste felmoderna hos lager, ECA och hävarm? 

 Vilka är de möjliga felorsakerna och feleffekterna till de identifierade felmoderna? 

 Vilka åtgärder/förbättringar kan göras för att undvika felmoder? 

1.3 Avgränsning 

De komponenter hos kopplingssystemet som analyseras är ECA, hävarm och lager. Analys av 

kopplingen och dess omgivning görs för att hitta dess felmoder. En riskanalys-FMEA görs för 

följande komponenter: 

● Interface-D-FMEA för lager 

● Interface-D-FMEA för ECA (Electronic Clutch Actuator) 

● D-FMEA för hävarm 
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1.4 Metodik 

Här redovisas de metoder som använts för att lösa uppgiften. 

Youtube 

Videoklipp från youtube.com användes för att få en bild och förståelse av de ingående 

komponenternas funktion och utseende i drivlinan samt hur hela kopplingssystemet fungerar. 

Studiebesök SCANIA 

Studiebesök på SCANIA genomfördes för att realisera ingående komponenter och därmed se, få 

information och möjlighet att kunna ställa frågor om drivlinan (koppling, växellåda). Även 

frågeställningar om Opticruise, självkörande fordon/lastbilar samt FMEA ställdes. Besökets syfte 

var att skapa kontakt med sakkunniga på plats och få tillgång till material.Verkstad TOVEKS 

LASTBILAR besöktes. 

Informationssökning 

Artiklar på nätet. Material från SCANIA och SKF. 

Dialog med Ellen Bergseth, forskare maskinkonstruktion, KTH 

Handledning för att vägledas samt få tillgång till viktiga kontaktpersoner. 

Modellering 

Med hjälp av CAD-modeller samt ritningar fås en tydlig bild av de ingående komponenterna, 

deras funktion och hur de samverkar i drivlinan. 
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2 REFERENSRAM 

Feleffektanalys med FMEA har utförts. En genomgång av metoden görs och de valda 

komponenterna beskrivs. 

 

2.1 Feleffektanalys (FMEA) 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), eller feleffektsanalys, är en systematisk genomgång 

av komponenters/systems/processers funktioner, med syfte att identifiera potentiella fel samt 

deras orsaker och effekter. Analysen utgår från tre frågor (Britsman, Lönnqvist, Ottosson 1997): 

● Feltyp: Identifiera de feltyper komponenten/systemet/processen kan uppvisa, när 

funktionen avviker från det angivna (ex. funktionen störs, uteblir). Ett sätt är att inleda 

analysen med att ”brainstorma”, för att förutsättningslöst anteckna ner alla möjliga 

feltyper som gruppmedlemmarna anger. 

● Feleffekt: Ange konsekvensen av varje fel, under antagande att det inträffar. Att tänka sig 

in i hur felet yttrar sig för en kund är väsentligt. 

● Felorsak: För varje felsätt anges tänkbara orsaker till felmöjligheten, dvs. beskriva 

möjliga orsakskedjor ända fram till källan 

(konstruktören/kravställaren/dokumentationsutformaren). 

Värdering: Dessa (ovan nämnda) värderas med hjälp av en 10 gradig skala (likartad den i QS 

9000 FMEA för Scania) med avseende på 3 parametrar: 

● Felsannolikhet: Med vilken frekvens felorsakerna kan förväntas förekomma. 

Bedömningsskalan: 1 = mycket osannolikt att felet uppträder, 10 = att felet uppstår på 

samtliga enheter. 

● Allvarlighetsgrad: Hur allvarligt felet är (om det uppträder). Feleffekten för system/kund 

är avgörande för vilken allvarlighetssiffra som skall noteras. Bedömningsskalan: 1 = 

effekten för kund bedöms inte som särskilt allvarlig, 10 = att felet innebär en allvarlig 

olycksrisk/utebliven produktfunktion. 

● Upptäckbarhet: Den sannolikhet med vilken ett fel som uppkommer upptäcks vid 

utvecklingsprovning. 

När den rekommenderade 10-gradiga skalan används är RPN (riskprioteringstal, Risk Priority 

Number) produkten av felsannolikheten, allvarlighetsgraden och upptäckbarhetssannolikheten 

(se ekv 1). 

RPN = Felsannolikhet (Po)* Allvarlighet (S)* Upptäckbarhetssannoliket (Pd)    (1) 

där  

RPN = Riskprioteringstal                      (Risk Priority Number) 

Po = Felsannolikhet                           (Probability of Occurrence) 

S = Allvarlighetsgrad                         (Severity) 

Pd = Upptäcktssanolikhet                     (Probability of Detection) 

Nackdelen med detta värderingssätt är att de slår hårt mot fel som ofta inte kan upptäckas i 

förproduktionsprovningen (ex monteringsfel), dvs Pd=10. En kompromiss är att införa 

felrisk/allvarlighetsgrad (RPN(1)) och göra en tilläggsbedömning av upptäcktssanolikheten i 

utvecklingsprövningen för dessa (RPN(2)). 
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Alternativ RPN utan Pd: RPN(1) = Po*S                                                               (2) 

En acceptabel risknivå måste finnas och alla riskprioteringstal måste vara lägre, vilket medför att 

alla risker med högre tal måste åtgärdas. En ny bedömning görs sedan. 

Förebyggande, upptäcks- och verifieringsmetoder: 

Allt relevant som har beslutats att göra för att upptäcka om felsättet med den aktuella felorsaken 

kan inträffa under produktens avsedda livslängd listas (inkl referens till beräkningsrapporter, 

tidigare erfarenhet samt förebyggande åtgärder). 

Åtgärder - rekommenderade åtgärder: 

Om en lämplig åtgärd finns beskrivs den här med en ansvarig och en tidpunkt när den bör kunna 

återrapporteras. Åtgärdsförslag grundas på den samlade bedömningen analysgruppen gör av 

värdering, felsättets art samt vad som är tekniskt och ekonomisk möjligt. 

Uppföljning: 

För de punkter som har åtgärdsförslag måste en uppföljning göras. Vilka eventuella förändringar 

som bör/skall göras för felsättet beskrivs, samt en ny värdering görs. 

Underlag för (D-)FMEA: 

● Åskådningsmaterial (hårdvara), provdetalj, prototyp 

● Principskiss över systemkonstruktionen 

● Samtliga ingående ritningar, detalj och sammanställning 

● Komponentlistor, material- och funktionsspecifikationer 

● Tillgänglig data från leverantörer 

● Andra relevanta tillförlitlighetsanalyser samt feleffektanalyser 

● Tillgängligt felutfall från fältet 

● Resultat från marknadsundersökningar 

Arbetsgruppen: 

Riskbedömning/FMEA är ett grupparbete. Gruppens sammansättning består av människor med 

erfarenhet och kompetens från olika områden, dvs ett nära samarbete mellan produktutveckling, 

produktion, inköp, marknad och eftermarknad etableras. Villkor som ska uppfyllas för gruppen 

är: ingående teknisk system/detaljkunskap, kunskap om FMEA-metod och arbetssätt samt en 

ledare. 

2.1.1 Historik 

Under och efter andra världskriget (1940–1960) gick den tekniska utvecklingen mycket snabbt 

framåt, och alltmer komplicerade system utvecklades. I USA uppstod ett behov av att kunna 

styra graden av tillförlitlighet hos militär utrustning. Under 1950-talet ökade kraven på 

tillförlitlighet inom den amerikanska flygindustrin (ursprung i Boeing), vilket bland annat 

resulterade i utvecklingen av FMEA-metoden. Metoden användes på olika sätt, men med syfte 

att finna kritiska felkällor. Inom bilindustrin kan FMEA-metoden spåras tillbaka till 1950-talets 

början (Volvo, Ford). Inom Sverige fick metoden genombrott inom kärnkrafts-, flyg-, försvars- 

och bilindustrin (Electrolux, Volvo, SAAB, SKF). 
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FMEA sett som ett instrument för kvalitetssäkring etablerades i mitten av 1980-talet, och kom 

därmed med i ISO 9000 ”Krav på kvalitetssystem”, som utvecklades av de stora amerikanska 

biltillverkarna (Britsman, Lönnqvist och Ottosson 1997). 

2.1.2 Syfte med FMEA samt Scanias mål 

Marknader som t.ex. bilbranschen karakteriseras av allt hårdare konkurrens, där kvalitet och 

tillförlitlighet är en förutsättning för överlevnad. För Scania är det viktigt att leverera hög 

produktkvalitet, säkerhet (för kund), produkteffektivitet och att hålla nere kostnaderna. Därmed 

är det viktigt att använda olika kvalitetsmetoder, samt att ha kunskap om dessa för att kunna 

besluta om vilken metod som ska användas inom företaget. Om ett systematiskt fel kan åtgärdas 

i ett tidigt skede, minskar det totala felutfallet hos kund och mycket kan vinnas. 

Syftet med FMEA är att förhindra att konstruktioner/processer får inbyggda felmöjligheter, dvs 

att identifiera felmöjligheter för att kunna reducera samt eliminera möjligheterna till fel 

fullständigt. På så sätt kan kostnader reduceras, ledtider kortas, sena och godtyckliga ändringar 

kan undvikas, vilket kan bidra till bättre och effektivare styrning av processer. 

 

Inom Scania finns det krav på att regelbundet använda FMEA, som bedöms vara den mest 

kraftfulla metod för riskbedömning. Detta går i hand med målet för Scania att deras produkter 

ska uppfylla Scanias och myndigheternas ansvars- och produktsäkerhetskrav, och orsaka ett 

minimum av störningar och problem för produktion, service och slutanvändarna. 

2.1.3 Olika typer av FMEA 

Det finns olika typer av FMEA. Konstruktions/Design-FMEA och process-FMEA är två 

varianter, men med stora likheter. Målet är att identifiera felmöjligheter för att göra de åtgärder 

som krävs för att erhålla en riskfri slutprodukt med hög tillförlitlighet. Vid analys tillämpas olika 

synsätt. Syftet med D-FMEA är att förutsättningslöst ifrågasätta konstruktionen, medan en p-

FMEA förutsättningslöst ifrågasätter processen ur produkt- och produktionsanläggnings-

synpunkt. 

I detta arbete utförs en D-FMEA. Det finns olika undergrupper av D-FMEA, med olika 

perspektiv, djup och detaljeringsgrad: 

● Detalj D-FMEA: Vanligaste typen som tittar på den mest detaljerade nivån. Den kan 

beskrivas som en ”bottom-up” analys. Felorsaken är vilka fel komponenten kan ha 

(orsakat av konstruktören). 

● System D-FMEA (S-FMEA): Betraktar system på en mer övergripande nivå. Den kan 

beskrivas som en ”top-down” analys. Felorsaken är ofta vilken komponent som är 

felaktig i el-relaterade analyser. System-, funktions- eller objekt-FMEA genomförs på 

installationsanalyser och funktionsrelaterade el-systemsanalyser, samt även för sådant 

som inte är renodlade el-aspekter (funktioner eller funktionella enheter). 

● Interface D-FMEA (I-FMEA): Studerar gränssnittet mot en utvecklingsleverantörs 

komponenter, det vill säga om den kommunicerade informationen mellan parterna är 

tillräcklig och korrekt.  Felorsaken är oftast vilken information mellan parterna som kan 

vara otillräcklig eller felaktig. 
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Tabell 2: Exempel av FMEA-tabell (DTU. 2018). 

 

 

 

Figur 3: Överskådlig bild över stegen i FMEA-metoden (DTU. 2018). 

2.2 Felträdsanalys (FTA) 

Faul Tree Analysis (FTA), felträdsanalys hjälper till att finna felmoder. Felträdet är ett logiskt 

händelsediagram som utgår från en icke önskevärd händelse i ett system, s.k. topphändelse, och 

undersöker möjliga orsaker ner till bashändelserna, där den logiska relationen mellan felen 

illustreras (se figur 4). Felträdet är byggt från ”top down”-perspektivet, en deduktiv analys som 

visuellt visar felkedjan från topphändelse ner till en bashändelse är nådd. Sambandet mellan 
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orsakerna består av symboler och Boolean logik (se tabell 3). Samverkande orsaker uttryck med 

”och”-grindar och oberoende orsaker med ”eller”-grindar (Ullman 2010, 353-354). FTA är 

användbar för analys av produktens säkerhet, vilket ger möjlighet att upptäcka kritiska felmoder 

och svaga punkter. 

Stegen vid en FTA: 

1. Specificera/identifiera den icke önskade topphändelsen 

2. Identifiera de fel som är den direkta orsaken till topphändelsen. Ställ frågan ”Vad kan gå 

fel?” upprepande gånger tills alla händelser som kan orsaka fel har identifierats. 

3. Bestäm de logiska relationen mellan dessa identifierade händelser, dvs. dessa fel knyts 

samman med topphändelserna med logiska grinder. Målet är att bestämma om 

händelserna kan ske oberoende [eller], eller måste hända tillsammans [och]. 

4. Notera vilka händelser som inte kan utvecklas mer, och fokusera på de som kan förfinas. 

5. Arbetet fortsätter nedåt tills man nått bashändelserna, dvs. de händelser som inte kan 

bytterligarerytas ner ytterligare eller som det inte är meningsfullt att bryta ner . 

 

Figur 4: Exempel på ett felträd, FTA (Sesam 2006) 

 

Tabell 3: Boolean logik och symboler i felträdet, FTA 
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2.3 Opticruise 

Definitionsmässigt är Opticruise ett helautomatiskt växlingssystem som använder elektro-

hydraulisk kopplingsstyrning för bästa precision. Opticruise finns med automatisk koppling, eller 

med kopplingspedal. 

Opticruise kopplingssystem har ett särskilt manövreringsläge som skall ge extra precisa 

kopplingsingrepp, mer exakt gasgivning och jämnare motorstyrning. Den frikopplar tillfälligt vid 

växling, vilket möjliggör snabbare och mjukare växlingar. Det elektroniska skyddet minimerar 

dessutom kopplingsslitaget jämfört med vanlig körstil. 

Skillnaden mellan Opticruise och traditionella automatväxlingssystem är att traditionella 

automatväxlingssystem använder en konventionell automatisk växellåda med viskös 

momentomvandlare som kopplingsersättning, medan Scanias växlingssystem består av en vanlig 

manuell växellåda, utrustad med en trycksluftsaktuator som ersätter den traditionella 

växelspaken och dess länkage för växelmanövering, en ny mjukvara och förbättrade mekaniska 

komponenter. 

Första versionen av Opticruise automatiska växellådor hade en växlingspedal som användes för 

att bryta effektflödet i drivlinan vid start och stopp, medan växlingen blir automatisk under själva 

körningen. Växlingen kan ske utan användning av kopplingen eftersom drivlinan inte är utsatt 

för något vridmoment. Den nya versionen av Opticruise växlingssysytem (2009) har 

tvåpedalsutförande, en för gas och en för broms. Alltså ingen kopplingspedal. I princip är båda 

versionerna lika, skillnaden är att start och stoppförlopp kan skötas med enbart gas och broms. 

Växlingarna anpassas också efter individuell körstil, belastning, och vägens lutning. 

Aktuatorn som används i Opticruise och som kopplar/frikopplar kopplingen kallas för ECA 

(Electronic Clutch Actuator). Den automatiska kopplingen är programmerad för att kopplas in 

vid lägsta varvtal. Den anpassas också efter information från lutningssensorn, och väljer bästa 

startväxel och motorvarvtal beroende på lutningen, vilket ger en smidigare start. Opticruise är 

utrustad med ett motorsystem som säkerställer att kopplingen aldrig slirar vid växling, vilket 

skyddar kopplingen och drivlinans övriga komponenter. Den elektrohydrauliska styrningen av 

kopplingen erbjuder ett mycket precist ingrepp och smidig körning vid olika förhållanden (start, 

halt eller mjukt underlag).  

2.4 ECA (Electronic Clutch Actuator) 

 

Figur 5: ECA enhet (Olsson 2011) 
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ECA (Electronic Clutch Actuator) är en elektrohydraulisk aktuator för lastbilar (se figur 5). Den 

provades 1970 i labbet och utvecklades genom implementering av CAG (Computer Aided Gear 

changing). 1994 lanserades det nya kopplingssystemet Opticruise. ECA enhet består av en 

elektrisk motor som driver kolven i en hydraulisk mastercylinder som i sin tur driver en 

slavcylinder genom en hydraulvätska, Slavcylindern tvingar tryckstången att skjutas ut med en 

tillräcklig kraft för att aktivera gaffeln i kopplingshuset, enheten är utrustad med en mjukvara 

som säkerställer att kopplingen sker vid lägsta varvtalsskillnad. ECA hos Scania liknar i stort sett 

det manuella växlingssystemet. I det manuella pedalsystemet finns det en slang mellan huvud- 

och slavcylindern. I ECA:n sker hela funktionen inuti enheten utan kopplingar och kraften som 

krävs för att skjuta in\ut tryckstången fås från en elektrisk motor istället för från 

kopplingspedalen. 

2.4.1 ECA - funktion 

Den elektrohydrauliska aktuatorn för den automatiska kopplingen är monterad på växellådan, 

den elektriska motorn skjuter in/ut kolven som i huvudcylindern (master cylinder) som i sin tur 

trycker hydraulvätska för att leverera kraften i tryckstången som sitter i slavcylindern, 

tryckstången aktiverar hävarmen kopplar/frikopplar kopplingen. Inuti aktuatorn driver den 

elektriska motorn en kullagerspindel som styr den hydrauliska huvudcylindern med extremt 

precision. 

2.5 Hävarm 

En viktig komponent i kopplingssystemet är hävarmen (Clutch fork lever) som är belägen i 

kopplingshuset vid tryckplattan och håller lagret (Release bearing). Vid urkoppling förflyttas 

lagret mot tryckplatta av hävarmen. 

 

Figur 6. Hävarmen (Okazii.ro.2018) 

2.6 Lager 

2.6.1 Funktion 

Lager är en anordning som används för att stödja och styra en roterande, oscillerande eller 

glidande axel. Lagret ger en jämn och effektiv drift när en axel roterar (Olsson 2006, 159). 
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Ett lagers uppgift är att: 

1. Överföra kraft 

2. Tillåta inbördes rörelse, dvs. både stödja en last samt styra rörliga delar (hjul, axlar) 

3. Minska friktionen 

Den tekniska principen för ett lager är antingen: 

 Rullning, eller 

 Glidning 

Lager finns i många olika varianter, som rullningslager med rullkroppar (kulor, rullar, nålar) 

samt glidlager. Beroende på vilket sätt glidlager smörjs kan de indelas i osmorda, smorda, 

fullfilmssmorda, hydrodynamiska och hydrostatiska. Utgående från belastningsriktningen skiljer 

man på radiallager och axiallager. 

I alla typer av lager vill man minska slitage och friktion genom att försöka separera de rörliga 

ytorna. I rullningslager separeras de med kulor, rullar eller nålar, medan i glidlager med en 

oljefilm (trycket är så högt att ytorna separerar). I hydrodynamiska glidlager bildas trycket 

genom rörelsen i lagret, medan i hydrostatiska lager tillförs trycket från en extern pump. 

Tribologiska fenomen uppstår överallt där det finns inbördes rörliga ytor, som exempelvis i 

lager. Genom att använda smörjmedel blir maskiner mer driftekonomiska (sänkt friktion), får 

längre livslängd och högre tillförlitlighet (minskat slitage). Nötning är oundvikligt vid glidande 

kontakt: Det finns inga ideala maskiner som arbetar oavbrutet med konstant hastighet eller utan 

vibrationer och stötar.  Vid start och stopp blir hastigheten för låg i hydrodynamiskt smorda lager 

för att smörjfilmen ska kunna separera ytorna. Sättet att förhindra förslitning/nötning är att helt 

skilja glidytorna åt. Alltså är valet av smörjmedel viktigt, då det ska så långt som möjligt 

förhindra metallisk kontakt. Tätningar och smörjmedelsfilter kan utestänga främmande partiklar 

(Folkeson, Hölcke 1996). 

2.6.2 Lagrets delar 

Rullningslager 

Ett lager består av fyra komponenter, vilket illustreras i figur 7 (Olsson 2006): 

● Ytterring som sitter i huset 

● Innerring som sitter på axeln 

● Rullkroppar mellan inner-och ytterring 

● Hållare som skiljer rullkropparna åt. 

 
Figur 7: Kullagers komponenter (Rullningslager, indelning) 
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Glidlager 

Indelning efter arbetsprincip: 

● Enkla, osmorda glidlager 

● Enkla, smorda glidlager 

● Fullfilmssmorda glidlager 

● Hydrostatiska glidlager 

2.6.3 Smörjmedel - funktion 

Smörjmedel har fyra huvudsyften: 

● Reducera friktion och nötning/slitage (genom att separera kontakten i rullytan/glidytan) 

● Avleda värme 

● Skydda ytor mot damm och korrosion 

● Försluter. Fungerar som tätning mellan stillastående och rörliga delar, dvs hjälpa 

tätningar att skydda lagret. Skall främst hindra smuts och vatten att tränga in i 

kontaktområdet, och skydda mot korrosion.  (SKF 2008, 48-49). 

2.6.4 Tätningar - funktion 

● Förhindra oljeläckage 

● Hålla kvar smörjmedel 

● Hindra föroreningar och fukt att tränga in 

2.6.5 Felmoder för lager 

 

Figur 8. Nästan alla lagerfel kan klassificeras i en av dessa sex kategorier (SKF 2012). 



 26 

Vi ser ett ökat fokus på att förhindra lagerskador och att uppkomsten av fel. Därmed har the 

International Organization for Standardization (ISO) utvecklat en metod för klassificering av 

lagerskador och -fel (ISO 15243). I standarden identifieras sex primära felmoder och deras 

underkategorier, som de flesta lagerskador kan kopplas till. (SKF 2012), se figur 8. 

Kontaktutmattning 

Utmattning är en förändring i materialstrukturen orsakad av upprepade påfrestningar som 

utvecklats i kontakterna mellan rullelementen och spår, vilket syns som avspjälkning (spalling), 

dvs. material slits bort. Detta förknippas med kortare livslängd. Hela eller en del av lagerytan 

täcks ett nätverk av fina sprickor (se figur 9) begränsade till ett djupt av 0.5 mm. 

 

Figur 9. Mikrosprickor syns över stor del av lagerytan (SKF 2012). 

Utmattning som initieras under ytan 

Upprepade påkänningar leder till ytförändringar hos materialet. Det bildas s.k. mikrosprickor 

(microcracks) runtomkring zoner med maximal skjuvspänning i bulkmaterialet, på ett djup av ca 

0.1 mm till 0.5 mm. När sprickorna växer och når ytan slits material loss och avspjälkning 

(spalling) uppstår. 

Orsak till utmattning är överbelastning, överhettning och ett antal belastningscykler över tid som 

medför cykliska spänningssprickor i kontakten mellan spår och rullelement. Detta inträffar bara 

efter mycket lång körtid då vissa delar av lagret bli för tungt belastade, vilket leder till tidig 

utmattning. Vanligt är att axlar och hus deformeras.  Ytterligare orsak till tidig utmattning är om 

stålet inte är rent, varvid materialstrukturen är lokalt försvagad. Spalling ger upphov till oljud 

och vibration och nivån ökar över tid. 

Då avspjälkning (spalling) uppstår är det fortfarande möjligt att lagret kan vara kvar i drift, men 

maskinen bör stoppas och repareras innan lagret havererar. Acceptansgräns: Lager med 

ytinitierad utmattning bör alltid skrotas. Möjlig åtgärd: Kontrollera belastningsförhållandena. 

reducera belastningen eller välj lager med högre prestanda. 

Ytinitierad utmattning 

Avspjälkning (Spalling) som härrör från de rullande kontaktytorna. Ytinitierad utmattning 

genereras generellt av otillräckligt smörjmedel (exempelvvis fel smörjmedel, för lite eller 

förorenat), vilket gör att kontaktytorna inte längre separeras a en lämplig smörjmedelsfilm. Detta 

gör att asperiteter bryts av och ytan blir plastiskt deformerad. Mikrosprickor samt ”microspalls” 

uppstår och växer i sin tur till större sprickor som kan sprida sig runt belastningszonen och på 

den roterande innerringen. 

Acceptansgräns: Lager med ytinitierade utmattningsskador ska alltid skrotas. Möjlig åtgärd: 

Kontrollera smörjförhållandena, dvs välj lämpligt smörjmedel, tillräckligt med smörjmedel, 

tillräcklig tätning 

Orsaker för utmattning: 

- För hög dynamisk last 
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- Överhettning som medför minskad utmattningshållfasthet 

- Form- och lägesfel 

- Vibrationer 

Möjliga åtgärder: 

- Eliminera orsakerna till dynamisk belastning 

- Granska lagerbalansering 

- Öka lastbärarkapaciteten 

- Beakta lagermaterial som är mindre känsliga för dynamiska belastning 

 

Nötning 

Fenomenet nötning är materialavverkning (materialförlust från ytan) som skapas stegvis under 

en längre tid då två ytor rör sig relativt varandra. Tre huvudorsaker till slitage är att det kommit 

in oönskade partiklar, bristande smörjmedel eller att det uppstått vibrationer under frakt av 

lagret. Slitage uppvisar en matt yta (se figur 10). 

Underkategorier till nötning är adhesiv nötning, abrasiv nötning, korrosiv nötning, samt erosion. 

 
Figur 10. Smörjning av lagerytan (SKF 2012). 

Adhesiv nötning 

Adhesiv nötning uppstår när två ytor glider mot varandra, och det bildas friktionsvärme. En 

vidhäftning (klistring) av ytorna sker, och utmärkande är bildandet och avskjuvandet av s.k. 

mikrosvetsar (se figur 11). När ytor rör sig relativt varandra sker en skjuvning i bindningen som 

sedan övergår till plastisk deformation. Karakteristiskt är att överföringen av det avslipade 

materialet från den ena ytan förs över till den andra ytan och sedan svetsas fast av 

friktionsvärmen. 

 

Figur 11. Bildande och avskjuvande av mikrosvetsar i ett av materialen (Jacobson S., Hogmark S. 1996.). 

Detta är ganska sällsynt och beror på friktion vid dålig smörjning, dvs då oljefilmtjockleken inte 

räcker för att undvika direktkontakt mellan axel och lager. Alltså oljefilmen har brutits ner pga 

andra huvudorsaker som överbelastningar, vibrationer och felaktig design. Denna typ av slitage 
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(som orsakar friktionsvärme) uppträder i den mest belastade delen av lagret, och åtföljs av 

värme, torkning och skakningar. Friktionsvärme orsakar mikrosprickor eller spalling i 

kontaktytan. 

Acceptansgräns: Lagret ska skrotas. 

Möjlig åtgärd: 

Kontrollera smörjförhållandena: 

- Lämpligt smörjmedel 

- Tillräckligt med smörjmedel 

- Tillräcklig tätning 

Abrasiv nötning 

Abrasiv nötning som betyder att asperiter (upphöjningar) i den ena ytan gräver ner sig i den 

andra och drar loss delar därifrån. Alltså är det ett progressive avlägsnande av material, som 

uppkommer då ett hårdare material i glidkontakten undantränger ett mjukare, s.k. 

plogningseffekt, dvs. en spets/ojämnhet i ytan alternativt en främmande hård partikel kommer i 

kontakt med det mjukare materialet och en viss deformation sker. Orsaker till detta är otillräcklig 

smörjning eller introduktion av smutspartiklar (föroreningar). Dessa uppkommer vid smutsig 

miljö och otillräcklig smörjning eller tätningar. Karakteristiskt är en matt yta. 

 

Figur 12. Två-kropparsabrasion till vänster och tre-kropparsabrasion till höger (Jacobson S., Hogmark S. 1996.). 

Det finns två olika kategorier: två-kroppsabrasion och tre-kroppsabrasion (se figur 12). Det 

förstnämnda är att en fast del av de hårdare materialet repar det mjukare materialet vilket ger en 

randig ytstruktur. Det andra är att det abrasiva elementet inte är någon del av ytorna, utan 

mellanliggande främmande partiklar, vilket ger en gropig och rörig ytstruktur. 

Detta är en degenerativ process då nötningspartiklar ytterligare reducerar smörjmedlets 

effektivitet. Abrasiva partiklar nöter snabbt ner ringar, rullelement och hållare (cage). Den 

kritiska delen av lagret är hållaren på grund av att ringar och rullelement är härdats medan den är 

ohärdad (Jacobson S, Hogmark S. 1996). 

Acceptansgräns för acceptabilitet: Om dessa skador kan upptäckas genom att man drar en 

fingernagel över skadorna ska lagret skrotas. 

Möjliga åtgärder: 

- Kontrollera tätningar för att hindra eventuell inträde av partiklar. 

- Kontrollera smörjmedlet. 

- Analysera smörjmedlet för främmande partiklar och deras möjliga ursprung. 

- Öka viskositeten hos oljan. 

Korrosion 

Korrosion är föroreningar av kemiska partiklar. Orsaker är höga temperaturer samt om lagret 

exponeras för korrosiva vätskor eller korrosiv atmosfär. Då kan inträngning av vatten, 

frostskyddsmedel eller andra kemikalier uppkomma, på grund av bristfällig design. 
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Fuktkorrosion 

Rost uppstår lätt om vatten och andra korrosiva partiklar når inre delen av lagret, då smörjmedlet 

inte kan ge tillräckligt skydd. Fuktkorrosion kan uppkomma vid ineffektiva 

tätningsarrangemang, vilket bidrar till inträngning av vatten och aggressiva vattenföroreningar. 

Symptom är röd/bruna områden på rullelement, spår och hållare (se figur 13). 

 
Figur 13. Röd/bruna områden av rost uppkommer vid korrosion. 

 

Risken är hög vid stilleståend, då fritt vatten kommer att ackumuleras på botten av lagret. 

Orsaken är att fritt vatten är tyngre än smörjmedlet och därför kommer att sjunka tills den träffar 

ett passande mellanrum i lagret. Djupt förseglad korrosion som kallas etsning kan uppstå. Detta 

leder till tidigare avspjälkning (spalling). 

Möjliga åtgärder: 

- Använd adekvata tätningar och kontrollera dem 

- Använd smörjmedel med goda rost-hämmande egenskaper (antioxidanter) 

Friktionskorrosion 

Friktionskorrosion uppstår vid relativa mikrorörelser mellan kontaktytor inuti lagret. Detta 

uppkommer oftast vid för dålig passform eller formfel (fretting corrosion). Lageraxlarna kan 

också utsattas för relativa mikrorörelser som orsakas av vibrationer (kallas falsk brinelling). 

Frettingkorrosion 

Frettingskorrosion uppstår när det finns en relativ rörelse mellan en lagerring och dess axel eller 

hus, på grund av att för lös passform. Små partiklar av material kan därmed lossna från ytan och 

dessa oxiderar snabbt när de utsätts för syre i atmosfären, och järnoxid bildas. 

Följden av frettingkorrosion är att lagerringarna inte kan vara jämnt stödda vilket ger en skadlig 

effekt på belastningsfördelningen i lagren. Korroderade områden leder även lättare till 

utmattningsskdor. 

Acceptansgräns: Frettingskorrosion kan vara acceptabel på ytterringens ytterdiameter om 

lagerstålet inte har slitits bort mer än till ett djup av 0,100 mm. Djupgående märken kan behöva 

avlägsnas genom slipning om de är djupare än 0,100 mm, beroende på tillämpningen. 

Falsk brinelling 

Falsk brinelling är mikrorörelser i rullande element som uppstår under cykliska vibrationer. 

Beroende på vibrationernas intensitet, smörjförhållandet, belastningen samt längden av 

stillastånd uppstår en kombination av korrosion och nötning som bildar grunda fördjupningar i 
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spåret (antingen rödaktig missfärgning eller glänsande). Vid stillastående lager uppträder 

fördjupningarna vid rullningselementet. 

Acceptans: Om skadorna på ytorna kan kännas med en fingernagel ska lagret skrotas. Lätta 

vibrationsmarkeringar på lagerytan kan vara acceptabla om de kan poleras bort med slipmedel 

och / eller inte kan märkas med en fingernagel. 

Möjlig åtgärd: Undvik att använda vibrationsutrustning i närheten av rullande materiel vid 

stillastånd 

 

Elektrisk korrosion - Strömskador 

När ett lager utsätts för elektrisk spänning kan ström kommer att vandra mellan ytterringen och 

innerringen via rullkropparna. Effekten liknar elektrisk svetsning (electric arc welding) (hög 

strömtäthet över en liten kontaktyta) vid kontaktytorna. Det bildas lokala temperaturökningar 

från temperering till smältnivåer. Detta ger missfärgade områden, varierande i storlek, där 

materialet har tempererats, härdats eller smält. Om materialets smältpunkt nås kommer det att 

bildas avtryck i materialet beroende på om lagret är stillastående eller i rörelse. Vid rörelse bildas 

ett mönster som liknar det vid slitage på grund av vibrationer men med mörka bottnar. Vid 

stillastående kommer det att bildas djupa hål på lokala punkter. Kratrar upp till 0,5 mm bildas 

där materialet har smält och lokala brännskador i spåret uppstår. 

När strömmen ständigt ”läcker” genom ett lager i drift, även vid låg intensitet, blir spårytorna 

värmebehandlade och eroderas eftersom tusentals minikratrar bildas. Skadans omfattning beror 

på ett antal faktorer, som strömintensitet, varaktighet, lastbelastning, hastighet och smörjmedel. 

Förutom lagerskador, kommer fettet nära skadorna att skadas, vilket leder till dåliga 

smörjförhållanden och överbelastning. 

Acceptansgräns: Varje lager med elektrisk korrosion (kratrar) ska skrotas. 

Möjlig åtgärd: Se till att jordningsanordningar (jordfelsbrytare) fungerar korrekt. Kontrollera 

även fettet. 

 

Plastisk deformation 

Överbelastning 

Statisk belastning, chockbelastning eller olämplig hantering, som exempelvis felaktig montering 

eller slag mot hållare, ringar, rullelementen eller tätningar kan leda till plastisk deformation. Alla 

ger samma verkan, och om lagret sätts i drift ger det högt oljud och höga vibrationsnivåer. Spår 

och rullelement kan bli buckliga. Bristfällig hantering karakteriseras av lokal överbelastning och 

synliga skåror (nicks) på grund av hårda och/eller skarpa objekt. 

Acceptansgräns: Varje lager med märkbar plastisk deformation bör skrotas. 

Möjlig åtgärd: Använd alltid rätt verktyg vid montering av lager. 

Intryckningskador/jack från skräp 

Solida främmande partiklar (föroreningar) som har kommit in i lagret kan ge upphov till 

intryckningsskador/jack när de rullas in i spåret med rullelementen. Detta beror på att smuts har 

kommit in via tätningar eller smörjmedlet (smörjmedel innehåller förorenande partiklar). Även 

nötning eller skador av intilliggande komponenter orsakar detta. Hårda partiklar är mest skadliga 

men även mjuka om de är tillräckligt stora. Material som har deformerats plastiskt av kraftiga 

intryckningsskador, orsakar utmattning (upphöjningar runt ändar av inskärningar initierar 
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utmattning). Detta beror på belastningskoncentration, och när utmattningsgränsen nås leder 

intryckningen till för tidig spallning. 

Acceptansgräns: En intryckningsskada är inte acceptabel om den är utbredd över hela laget, men 

kan vara acceptabel om det bara är en liten skadat och inte förekommande över hela spåret. 

Möjlig åtgärd: Kontrollera tätningsförhållandena och se till att använda lämpligt och rent fett vid 

monteringsprocessen. 

Intryckningsskador/jack från hantering 

Hanteringen är ibland kritisk, t.ex. under transport och montering. Olämplig hantering kan ge 

lokal överbelastning. 

Acceptansgräns: Lager med jack från hantering kan vara acceptabel om skadan endast uppträder 

i isolerade områden och inte djupare än 0,05 mm under ytan på någon komponent. 

Möjlig åtgärd: Behandla alltid lagren med försiktighet. Lager kan klara tunga laster, men är 

mycket känsliga för chockbelastningar från ovarsam hantering. 

 

Brott och sprickorbildning 

Tre anledningar till att det bildas sprickor under drift är att lagret har monterats fel, exempel 

misshandlats av en hammare eller annat verktyg vid monteringen, lagret har monterats i ett 

alltför för litet lagerhus alternativt monterats på en för stor axel. 

Tvingat brott 

Tvingat brott orsakas av att spänningen överstiger materialets brottgräns (tensile strength). 

Orsaker är lokal överbelastning och grov hantering när lagren monteras eller demonteras, 

exempelvis om lagret monteras kallt och med en hammare. Användning av felaktigt verktyg eller 

montering kan orsak ringbrott (pga att spricka bildas och går igenom vid drift). 

Acceptansgräns: Varje lager som uppvisar en brottyta ska skrotas. 

Möjlig åtgärd: Använd rätt verktyg. Använd aldrig en hammare på någon komponent. 

Utmattningsbrott 

När utmattningsgränsen i materialet överskrids på grund av cykliska böjspänningar uppkommer 

utmattningsfraktur. Då initieras en spricka vid ringar och hållare, vilken till slut orsakar ett brott. 

Möjlig åtgärd: Se till att lagerplatserna är korrekta. 

Termisk sprickbildning 

När två ytor glider mot varandra skapas friktionsvärme. Termisk sprickbildning kan uppstå i en 

inner- eller ytterring där glidningen är betydande och orskar hög friktionsvärme eller/och 

otillräcklig smörjning/kylning. Orsaken kan vara att lagret inte sitter ordentligt och de 

intilliggande komponenterna inte är låsta i läge och på så sätt skapar en betydande glidning. 

Acceptansgräns: Varje lager med termisk spricka ska skrotas. 

Möjlig åtgärd: Vid montering, se till att alla komponenter är låsta korrekt. 
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2.6.6 Frekvens för lagerfel 

Lager är utformade för lång livslängd. Endast en liten andel av lager i användning får fel (se 

diagram 1). De flesta (90%) håller livstiden ut på den utrustning de är monterade på. D.v.s. 90 

procent av alla lager skrotas helt friska, vilket innebär att maskinerna går sönder eller bytas ut 

innan lagren hinner haverera. 9,5 % av lagren är utbyta pga. säkerhets- (förebyggande) skäl. 

Uppskattningsvist är 0,5 % av lagren utbytta pga. skada eller fel (SKF 2010, 230-235).  

Diagram 1. Lagrets liv och fel (SKF 2010). 

 

Lagerfelen kan generellt beskrivas som: 

-       1/3 fel pga utmattning 

-       1/3 fel pga smörjmedelsfel 

-       1/6 fel pga föroreningar 

-       1/6 fel pga andra orsaker 

Observera att förhållandena varierar beroende på industriellt användningsområde. 

Tabell 4 nedan visar de sju huvudorsakerna till för tidigt lagerfel från användarsidan, 

tillsammans med procenttal. Observera att ett för tidigt lagerfel i många fall beror på en 

kombination av flera av dessa orsaker. För att korrigera orsaken till ett för tidigt lagerfel behöver 

man bestämma felets orsaker (Clevite, 2014). 

Tabell 4: Huvudorsaker till tidiga lagerfel 
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2.6.7 Orsaker till lagerskador 

Orsakerna till lagerfel (se figur 14) kan klassificeras i följande kategorier (Hyatt, u.å.): 

 

Figur 14: Lagerfel klassificeras utifrån följande orsaksområden: smörjmedel, montering, hantering, design och 

driftförhållanden. 

Fel orsakade av smörjmedel (otillräcklig smörjning): 

-       Olämpligt smörjmedel 

-       Brist på smörjmedel 

-       För mycket smörjmedel 

-       Inkorrekt viskositet, kvalitet 

-       Föroreningar 

Fel orsakade av inkorrekt montering: 

-       Inkorrekt monteringsmetod, fel verktyg 

-       Föroreningar 

-       För lös passform 

-       För tight passform 

-       Misalignment 

-       Fel elektrisk installation 

Fel orsakade av hantering: 

-       Inkorrekt lagerförvaring 

-       Vibrationer under transport 

Fel orsakade av konstruktion: 

-       Fel lagerval 

-       Olämplig intilliggande komponenter 

Fel orsakade av onormala driftförhållanden och miljöfaktorer: 

-     Överbelastning, brist av belastning                                       

-  Fuktighet 

-     Vibrationer                                                                           
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- Aggresiva medium 

-   Höga hastigheter                                                               

-  Elektrisk ström                  

-    Överdriven värme       

-  Smuts 

Främmande partiklar i smörjsystemet 

En av de vanligaste orsakerna till lagerfel är att främmande partiklar (damm, smuts, slipmedel, 

metallpartiklar) blir inbäddade i lagrets smörjsystem (se figur 15). De kan ha kommit in i lagret 

vid montering eller under drift. På så sätt trängs metall undan och skapar en höjdpunkt av 

partiklar, vilket (om tillräckligt stor) kommer i kontakt med axeln och orsakar en gnidverkan 

som bryter ner lagrets smörjningssystem. Slitaget visar en matt yta. Mängden partiklar som slits 

bort från lagrets delar ökar med tiden pga. att det blir mer och mer slitande partiklar i 

smörjmedlet och vid bristande cirkulation på smörjmedlet sker förloppet snabbare (Clevite, 

2014). 

 

Figur 15: Smutspartiklar i smörjsystemet (Cojinetes de friccion). 

Möjliga orsaker: 

- Felaktig rengöring av kopplingen och/eller andra delar före montering. 

- Nötning av andra kopplingsdelar, vilket resulterar i att små fragment av dessa delar kommer 

in i lagrets smörjningssystem. Nötningspartiklar kan exempelvis överföras mellan 

diafragman och lagrets ytterring. 

- Nötningspartiklar kan finnas i tryckplattan och överföras till lagret. 

Åtgärder: 

- Inspektera axelytan om överdriven nötning upptäcks. 

- Installera nya lager, efter lämpliga rengöringsprocedurer. 

- Rekommendera att operatören byter ut olje-, luftfilter-, oljefilter enligt tillverkarens 

rekommendation. 

Främmande partiklar på lagrets rygg 

Ett lokalt område av nötning kan ses på lagerytan. Främmande partiklar syns på lagrets rygg 

(bearing back) eller lagerhus (bearing housing) (se figur 16). 
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Figur 16: Främmande partiklar syns på lagrets rygg (Cojinetes de friccion). 

Främmande partiklar mellan lagret och dess hus hindrar lagrets rygg (bearing back) att vara helt i 

kontakt med husets botten (housing base). Detta ger endubbel verkan: ojämn värmebortföring 

från lagerytan orsakar lokal uppvärmning, vilket minskar lagrets livslängd, samt ger en ojämn 

fördelning av belastningen som bidrar till ett område med onormalt högt tryck på lagerytan, 

vilket ökar den lokala nötningen (Clevite, 2014). 

Möjliga orsaker: 

Smuts, damm och/eller metallpartiklar i kopplingen vid monteringstidpunkten kan införas 

mellan lagrets rygg och lagerhuset. 

Mäjliga åtgärder: 

- Inspektera axeln och se om överdrivet slitage upptäcks. 

- Installera nya lager efter korrekt rengöring. 

Monteringsfel 

Lager kommer inte att fungera korrekt om de är felaktigt monterade. Typiska monteringsfel visas 

i figur 17. 

 

Figur 17: Monteringsfel (Cojinetes de friccion). 



 36 

Lagret monteras omvänt eller delar är lösa och sitter därmed inte fast tillräckligt. Exempel är ett 

lager som inte har ett oljehål monterat där det ska vara (i en felaktig position) för att det är 

omvänt, dvs oljehålspassagen blockeras. Andra typer av monteringsfel illustreras i figur 18. 

 

Figur 18: Monteringsfel illustrerar i bilderna (Clevite, 2014). 

Obalans (Misalignment)  

Lägesfel skapas när lager inte är inriktade längs sina centrumlinjer. De två typerna av 

riktningsfel är vinkelfel eller parallellitetsfel, eller en kombination av båda (se figur 19). 

 

Figur 19: Till vänster visas en ideal placering i axlarnas linje, medan till höger visar två typer av misalignment: 

parallellitets- samt vinkelfel (SLS blogg, 2017). 

Möjliga orsaker 

- Koncentrerad belastning på ett lagerområde på grund av geometriskt fel. 

- Felmatchning mellan axel- och lagercentrumslinjen. 

- Passningsfel i lagerhus eller axel. 

- Axelböjning under belastning. 
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Effekter: 

Passningsfel orsakar att lagret bär en högre belastning än dess designspecifikation. Detta 

orsakar lagerfel pga utmattning. Utmattning är resultat av upprepande cykliska belastningar 

som visar sig som spalling. Även svår nötning samt höga lokalt höga temperaturer kan 

uppkomma: 

- Lokalt svår nötning 

- Hög lokal temperatur 

- Utmattning i diagonalt motsatta områden i övre och nedre delen 

Åtgärder: 

- Justera lagren igen 

- Växla till en mer passningstolerant design, till exempel självjusterande lager 

Otillräckligt med smörjmedel 

Otillräcklig smörjning är ett mycket vanligt fel, men svårt att diagnostisera. Om lagrets 

rullkroppar och lagerbanor har en spegelblank yta tyder det på att det har varit bristfällig 

smörjning under driften (se figur 20). Frånvaron av tillräckligt smörjmedel mellan lagret och 

axeln möjliggör kontakt mellan metall och metall. Friktion ökar och orsakar för tidigt lagerfel. 

 

Figur 20: Lagret har fått en spegelblank yta pga. bristande smörjning (Engestrand 2012). 

Effekt: 

 - Polerade band (spegelblank yta) över delar eller över hela ytan 

- Inga bevis på överbelastning av huset. 

Möjliga orsaker: 

- Olämplig smörjmedel (mängd, kvalitet, viskositet) 

- Brist på smörjmedel 

- För mycket smörjmedel kombinerat med tunga belastningar 

- Oönskad drifttemperatur 

- Felaktiga delar (felmonterade) som blockerar oljehål 

- Högt cylindertryck orsakar reducerad oljefilmstjocklek 

- Föroreningar 

Möjliga åtgärder: 

- Kontrollera och modifiera smörjmedelsförsörjning och -typ 

- Kontrollera eventuell överbelastning 
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- Kontrollera för möjliga blockeringar av oljepassage. 

- Försäkra att oljans kvalitet och viskositet är korrekt 

- Installera nya lager, följ lämplig rengöringsrutin. 

 

2.6.8 Symtom 

Lager som inte fungerar korrekt uppvisar vanligtvis identifierbara symtom, som kan klassificeras 

enligt nedan (se figur 21). Det är viktigt att identifiera de vanligaste orsakerna till dessa symtom, 

samt praktiska lösningar där det är möjligt (SKF. 2012, 103). 

 

 

Figur 21: Vanliga lagersymtom 
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3 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

 3.1 Ansys 

FEM-verktyget Ansys Workbench är ett program som utför simuleringar med hjälp av finita 

elementmetoden. Detta program kan användas för att analysera deformationer, spänningar, 

skjuvningar m.m. Med hjälp av programmet skall hävarmen undersökas för att studera 

spänningskoncentrationer och deformationer som uppkommer i komponenten beroende på den 

rörelse som utförs, påverkande krafterna samt det valda materialet. Arbetet ges vidare 

möjligheter för ekonomiska och prestandaförbättring. 

Analysen gjordes genom fästa hävarmen i den cylindriska ytan och att ansätta en vertikalkraft på 

100 N i kontaktytan mellan hävarmen och tryckstången, samt två motsatta reaktionskrafter på 

tryckrullarnas fäste, 50 N vardera. 

Totala deformationen och maximal effektivspänningen undersöks med antagande att 

tillverkningsmaterialet är gjutjärn och inverkan från omgivningstemperaturen bortses ifrån (se 

figurerna 22 och 23).  

 

Figur 22: Total deformation på hävarmen vid 0[𝐶∘] 
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Figur 23: Effektivspänningen i hävarmen vid 0[𝐶∘] 

 

I detta fall och på samma sätt undersöks totala deformationen och den maximala 

effektivspänningen med hänsyn till den kritiska omgivningstemperaturen, som enligt figur 24 är 

ungefär 150[𝐶∘]. Då fås deformationerna enligt figur 25. 

 

Figur 24: Temperaturen i kopplingshuset (Srinivasan  2017) 
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Figur 25. Totala deformationen på hävarmen vid 150[𝐶∘] 

Analysen med hjälp av FEM (Ansys) ger följande resultat 

Om vi bortser ifrån temperatureffekter ger FEM-analysen (Ansys) en totala deformation på 0,012 

mm och en maximal effektivspänning på 1,8 MPa. 

3.2 FMEA 

Vi har genomfört en omfattande litteraturstudie på lager, hävarm, ECA och kopplingssystemet i 

allmänhet. Där identifierades komponenternas funktioner och möjliga felmoder undersöktes. 

Felmoderna kartlades med avseende på deras orsaker, effekter, och rekommenderade åtgärder 

föreslogs. 

För att göra bedömningen användes som hjälp FMEA, som utförts tidigare på företaget, och 

bedömningskriterierna enligt Scanias FMEA standard följdes. 

Vidare gav studiebesök på Scania en inblick i hur kopplingssystemet samt komponenterna 

fungerar. Vi fick rådgivning av en verkstadschef i en reparationsverkstan för att få en uppfattning 

om de mest frekventa felen, bedömning av varje felmod med avseende på sannolikheten att den 

inträffar, upptäckbarhet och allvarlighet. 

 

3.2.1 FMEA - lager 

Funktion Felmod Felorsak    Feleffekt A  S  U RPN  Rek. 

åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmatning 

(Under ytan 

*Upprepade 

stresspåkänningar 

(belastning, 

temperatur, antalet 

cykler). 

 

*Material- 

förändringar 

 

*Mikrosprickor 

bildas 

(under ytan), 

8 3 7 168  

 

 

 

 

Kontrollera 
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Överföra 

kraften och 

minska 

friktion 

stödja en 

last samt 

styra 

rörliga 

delar. 

 

 

initierad 

utmatning) 

*Överhettning 

som medför 

minskad 

utmattning 

styrka. 

 

*Höga nivåer av 

vibrationer 

sprider sig till 

ytan och 

avspjäkning 

(spalling) uppstår. 

 

*Ger upphov till 

oljud och höga 

vibrationsnivåer. 

belastningsförhå

llande. 

 

 

 

 

Utmatning 

(Ytinitierad) 

*Otillräckligsmör

medel 

(för lite eller 

förorenad) 

som ger ökning av 

friktion och 

nötning. 

*Mikrosprickor, 

mikro avspjäkning 

(spalling) 

9 3 7 189 *Kontrollera  

smörjförhålland

e 

 

*Lämpligt 

smörjmedel. 

 

*Tillräckligt 

med 

smörjmedel. 

 

*Tillräckligt 

tätning. 

 

 

 

 

Nötning 

(Adhesiv) 

 

 

 

 

*Otillräcklig 

smörjning. 

*Överbelastning 

och vibrationer 

*Skapar lösa 

partiklar 

*Värme, 

torkning, 

skakningar. 

*Friktionsvärme  

orsakar 

mikrosprickor och 

avspjkning 

8 8 4 256 

*Kontrollera  

smörjförhålland

e 

*Lämpligt 

smörjmedel. 

*Tillräckligt 

med smörjmedel 

och tätning. 

 

 

 

Nötning 

(Abrasiv) 

*Otillräckligsmörj

ning 

och inträde av 

smuts partiklar  

(föroreningar) 

 

*Värme och 

nötning 

*Matt yta. 

8 8 4 256 *Kontrollera  

tätningar för att 

hindra 

eventuella 

inträde av 

partiklar. 

*Kontrollera 

smörjmedlet, 

analysera för 

främmande 

partiklar. 

*Öka 

viskositeten hos 

oljan. 

Fukt  

korrosion 

(Moisture) 

*Hög 

temperatur 

*Smörjmedel 

föroreningar DVS 

inträde av vatten 

eller andra 

kemikalier 

pga ineffektivt 

tätningsarrangema

*Kemisk reaktion 

och rost. 

*djupt förseglad 

korrosion s.k. 

“etsning” leder till 

tidigare 

avspjälkning 

(spalling) 

7 7 6 294 *Använd 

adekvat 

tätningar och 

kontrollera dem. 

*Använd 

smörjmedel med 

god rost 

hämmande 

egenskaper. 
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ng 

Fretting 

korrosion  

*Uppstår av 

relativa rörelse 

mellan lager ring 

och dess axel/hus 

pga för lös 

passform. 

*Små partiklar 

lossnar, oxiderar. 

 

*Lager ringarna är 

inte jämnt stöda 

och ger en skadlig 

belastningsfördeln

ing i lagret. 

*Korroderade 

område leder 

lättare till 

frakturer. 

7 2 6 84 *Se till att 

passformen på 

ringarna är 

korrekt (inte för 

lösa eller tajta). 

Falsk 

brinnelling 

 

*Mikrorörelser i 

rull element pga 

cykliska 

vibrationer 

*Bildar 

fördjupningar i 

spåret (antingen 

rödaktig 

missfärgning eller 

glänsande). 

5 2 6 60 *Undvik att 

använda 

vibration 

utrustning i 

närheten vid 

stillastående 

. 

        

Lagrets klack 

skadas 

Felaktig 

montering av 

hävarmen 

Funktionsfel 

(Urkoppling 

fungerar ej) 

5 4 3 60 Kontrollera att 

hävarmen är rätt 

monterad och 

byt guide axel 

om nötning på 

denna är synlig 

Check the fork 

and the guid 

sleeve and 

replace of signs 

of wear present 

in sure 

components are 

lubricated 

Lagrets inre 

sidan skadas 

eller spår i 

lagerhylsan 

*Felaktig typ av 

smörjmedel eller 

om den saknas 

(svårt att glida på 

axeln) 

*Sliten 

växellådans 

ingående axel 

*Urkoppling 

fungerar ej 

*Koppling glider 

5 3 4 60 *Se till att 

använda lämplig 

smöjmedel 

*Byta 

växellådans 

ingående axel 

*Byta lagret 

Plastisk 

deformation 

(överbelastnin

g) 

*Statisk-, 

chockbelastning 

eller felaktig 

hantering (vid 

montering eller 

slag) 

*Plastisk 

deformation 

*vid drift: högt 

oljud, höga 

vibrationsnivåer 

*Buckliga spår, 

8 6 6 288 *Använd rätt 

verktyg vid 

montering av 

lager 
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rullelement 

*Hanteringsskado

r ifa lokal 

överbelastning 

samt synliga 

skåror pga hårda 

och/eller skarpa 

objekt. 

Plastisk 

deformation 

(Intryckningss

kador/ jack 

från smuts) 

Solida 

föroreningar 

kommer in i lagret 

via tätningar eller 

smörjmedel 

(förorenat), alt 

från nötningar och 

skador från 

intilliggande 

komponenter. 

 

*Smuts når spåret 

och skapar 

intryckningsskado

r/jack pga hårda 

och/eller stora 

mjuka partiklar 

*Plastisk 

deformation och 

uppbyggnad runt 

ändar av jack 

initierar 

utmattning, som i 

sin tur leder till 

tidigare 

avspjälkning 

(spalling) 

9 6 6 324 *Kontrollera 

tätningsförhålla

ndena och se till 

att använda 

lämpligt och 

rent smörjmedel 

vid 

tillverkningspro

cessen. 

Plastisk 

deformation 

(intryckningsk

ador/jack pga 

hantering) 

*Ovarsam 

hantering under 

t.ex transport och 

montering 

*Lokal 

överbelastning 

och plastsk 

deformation 

*Jack bildas 

9 6 6 324 Varsam 

hantering för att 

förebygga 

intryckningsska

dor/jack. 

Fraktur och 

sprickor 

(Tvingad 

fraktur) 

*Stresskoncentrati

oner överstiger 

brottgränsen av 

materialet pga 

lokal 

överbelastning 

eller grov 

hantering. Ex. 

felaktigt verktyg 

eller kall 

montering. 

Sprickor bildas, 

leder till tvingad 

fraktur. Känsligt 

är 

innerringfrakturer. 

8 3 6 144 Använd rätt 

verktyg. Använd 

aldrig en 

hammare på 

någon 

komponent. 

Fraktur och 

sprickor 

(Utmatningsfr

aktur) 

*Utmattningsgrän

sen i materialet 

överskrids på 

grund av 

applicerade 

spänningscykler 

under böjning 

Sprickinitiering/bi

ldande på ringar 

och cage. Tillslut 

utvecklas en 

fraktur. 

8 3 6 144 *Se till att 

lagerplatserna 

(seats) är 

korrekta 

Fraktur och 

sprickor 

(Termisk 

spricka) 

*Betydande 

glidning och/eller 

otillräcklig 

smörjning 

genererar hög 

friktiosvärme. 

Kan skapas då 

lagret och 

intilligande 

komponenter inte 

Hög 

friktionsvärme 

orsakar sprickor, 

kan leda till 

fraktur 

7 2 6 84 

*Vid montering 

se till att alla 

komponenter är 

låsta korrekt. 
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sitter ordentligt.  

 

Elektrisk 

korrosion 

(Överdriven 

ström eller 

strömläckage) 

*Elektrisk ström 

passerar genom 

lagrets yttering till 

innerring via 

rullelement 

Liknar elektrisk 

svetsning vid 

kontaktytorna 

*Upphetat 

material från 

temperering till 

smältnivåer 

*Missfärgade 

områden 

*Kratrar upp till 

0.5 mm bildas där 

materialet smält 

och lokala 

brännskador 

uppstår 

*Fettet kolaserar, 

vilket leder till 

dåliga 

smörjmedelförhåll

anden och 

överbelastning 

8 2 4 64 *Se till att 

jordfelbrytare 

fungerar korrekt 

*Kontrollera 

även 

smörjmedlet 

Lagret är styvt 

*Felaktig typ av 

smörjmedel eller 

om den saknas 

(svårt att glida på 

axeln) 

*Sliten 

växellådans 

ingående axel 

 

*Fordonet 

vibrerar och brus 

från drivlinan 

*Svårt att 

modulera 

kopplingen 

4 3 3 36 *Lagerbyte eller 

andra 

komponenter 

byte 

Kontaktmärke 

på tryckplattan 

Felmontering av 

lagret eller andra 

Fel Kontakt 

mellan lagret och 

4 3 6 72 

*Lagerbyte eller 
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och lagret kopplingskompon

enter 

tryckplattan som 

orsakar brus vid 

urkoppling 

andra 

komponenter 

byte 

 

3.2.2 FMEA - ECA 

Funktion Felmod Felorsak    Feleffekt A  S  U   RPN  Rek. åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driva 

kopplingen 

automatisk 

(in-

urkoppling) 

Ej tillräcklig 

tryckkraft på 

hävarmen 

*Hydraulväts

ka nivå är låg 

eller felaktig 

hydraulvätsk

a. 

*Går ej att 

urkoppla eller 

inte hel 

urkoppling 

*Skada yttre 

ringen på 

lagret(slitas) 

6 2 2 24 *Kontrollera att 

hydraulvätska i 

rätt nivå  

*Se till att ECA 

är kalibrerad vid 

byte eller service 

Felaktig 

urkopplings 

tid mellan 

olika 

drifttillstånd 

Fel signal av 

varvtalsgivar

e 

*Ingen signal 

leder till  ingen 

växling 

*Fel signal leder 

till att växla vid 

fel varvtal 

(tider) 

7 2 2 28 Byta 

varvtalsgivare 

Tryckstången 

bryts 

Övertryck på 

båda sidorna 

av 

tryckstången 

vid 

urkoppling 

ECA fungerar 

ej, ingen 

kopplingsfunkti

on 

8 2 2 32 Kontrollera 

belastningsförhål

lande 

Klumpig 

rörelse vid 

kontakten 

mellan 

tryckstången 

och hävarmen 

Smuts och 

värme som 

kommer in i 

kontaktytan 

Svårt att 

överföra 

tryckkraften från 

ECA till lagret 

4 4 8 128 Se till att rensa 

kontaktytan 
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3.2.3 FMEA - hävarm 

Funktion Felmod Felorsak    Feleffekt A  S  U   RPN  Rek. åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överföra 

rörelse från 

aktuatorn till 

lager, 

den trycker 

lagret mot 

kopplingsplatt

a vid 

urkoppling 

och flyttar 

bort lagret vid 

inkoppling 

Böjning Felmontering 

( 

misalignment

) 

*Vibrationer i 

kopplingssystem

et 

*Går ej att 

urkoppla 

7 2 4 56 Se till att hävarmen 

är rätt monterat  

Bruten *Lagret 

snurrar sned i 

förhållande 

till 

växellådans 

ingående 

axel 

*Felmonterin

g av lagret 

*Lossa 

hävarm 

Går ej att 

urkoppla 

8 2 2 32 *Se till att lagret är 

rätt monterat 

*Kontrollera att 

hävarmen ej lös 

Hävarmens 

tryckrulle slits 

*Flänsringen 

går sönder då 

smörjmedlen 

läcker ut.  

*icke 

tillräckligt 

eller felaktig 

smörjmedel 

Ljud vid in-

urkoppling 

4 4 7 112 Kontrollera att 

flänsringarna är i bra 

skick och att 

tryckrullarna är 

smörjande 
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Hävarmens 

tryckrulle 

skadas (går 

sönder) 

*Slitage 

*Inget 

hävarms byte 

vid 

kopplingsbyt

e 

*Brist i 

smörjmedel 

*Friktion som 

orsakar brus vid 

urkoppling 

*Kopplingen 

fungerar ej 

(hävarmen kan 

inte flytta på 

lagret vid in-

urkoppling) 

6 2 5 60 *Hävarms byte 

*Kopplingslager 

byte 

*Växellådans 

ingående axel byte 

Hävarmensfäs

te slits 

*Fästetslagre

n slits pga 

flänsringar 

går sönder då 

smörjmedlen 

läcker ut. 

Hävarmen 

överför inte 

tillräckligt kraft 

för att 

urkoppla(klumpi

g rörelse) 

3 4 6 72 Kontrollera att 

flänsringarna är i bra 

skick och att 

tryckrullarna är 

smörjande 

Hävarmen 

svänger inte 

*Ej 

tillräcklig 

tryckkraft 

från ECA 

*Problem i 

hävarms 

fäste 

Ingen 

urkoppling 

5 2 3 30 *Se till att 

hävarmsfästet är 

smörjad 

*Kontrollera 

hydraulvätska i 

ECA 

Hävarmen 

fastnar på 

urkopplings 

position 

Tryckstången 

i slave 

cylinder drar 

inte tillbaka 

Fast i 

urkopplingsläge 

7 2 2 28 *Kontrollera att 

ECA fungerar 
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hävarmen 

Hävarmen gör 

ej fullrörelse 

vid 

urkoppling 

*Ej 

tillräcklig 

tryckkraft 

från ECA 

*Fästetslagre

n slits 

*Lager 

fastnar på 

växellådans 

ingående 

axel 

*Vibrationer i 

kopplingssystem

et 

*Ej smidig 

urkoppling 

4 3 3 36 *Kontrollera att 

ECA fungerar 

*Kontrollera att 

lagrets inre ring är 

smörjad 

*Se till att 

fästelagren är i bra 

skick 
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4 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras projektets resultat och slutsatser utgående från de analyser och 

undersökningar som gjordes av kopplingens komponenter (Lager, hävarm, ECA)  

 

Det är tydligt att Scania är ett företag som tar säkerhet, hållbarhet och ekonomiska aspekter på 

allvar. SCANIA använder sig regelbundet av FMEA, som en kraftfull metod för riskbedömning. 

Det går i hand med deras mål att deras produkter ska uppfylla Scanias och myndigheters ansvars- 

och produktsäkerhetskrav, och orsaka ett minimum av störningar och problem för produktion, 

service och användare.  

Eftersom smuts och otillräcklig smörjmedel är huvudorsaker till lagerskador är det viktigt med 

ren miljö. Ett förslag är en anpassad miljö. För att minimera och undvika insläpp av 

främmandepartiklar bör montering/demonteringsprocessen ske i ett anpassat rum/verkstad. Det 

är viktigt att rummet är slutet och alla verktyg ska vara väl rengjorda. Detta gäller även för ECA 

och hävarm. Dvs att kopplingen och/eller andra delar rengörs grundligt innan montering. Vid 

installation av lager bör lämplig rengöringsprocedur användas. Valet av smörjmedel är viktigt 

samt att smörjmedlet analyseras för främmande partiklar och deras ursprung.  

Vidare är lagrets konstruktion viktig, att adekvata tätningar används och att de kontrolleras för 

att hindra eventuellt inträde av partiklar. Dålig passning i lagerhuset skapar vibrationer samt kan 

göra att det kan kommer in främmande partiklar utifrån som ger intryckningsskador. Inträngande 

partiklar ger upphov till slitageskador, exempelvis i form av nötning, repor, fördjupningar och 

intryckningsskador. Slitaget visar en matt yta. Partiklar (föroreningar och nötningspartiklar från 

andra delar) skapar ojämn värmebortföring från lagerytan, vilket ger som lokal uppvärmning. 

Detta ger en ojämn lastfördelning och områden med ett onormalt högt tryck på lagerytan, vilket 

ökar den lokala nötningen och därmed minskar lagrets livslängd. 

Monteringsfel, som användning av felaktiga metoder eller verktyg eller montering i ett för litet 

eller för stort lagerhus, skadar lagret och brott/sprickbildning kan uppkomma. All hantering av 

lager, hävarm och ECA är viktig och många fel beror av en kombination av flera faktorer. 

Genom att undersöka hävarmens funktion och de komponenter som finns i omgivningen har 

felmoder identifierats. Enligt interna källor är hävarmskomponenten välkonstruerad och med hög 

säkerhetsfaktor. Den största orsaken till fel beror på intilliggande komponenter som exempelvis 

lager och ECA, samt en ökad omgivningstemperatur. Bristande smörjmedel i lagren vid 

hävarmen har identifierat som en huvudorsak till funktionsfel. 

En annan orsak som leder till funktionsfel i ECA-enheten är läckage eller föroreningar i 

hydraulvätskan. Detta kan förhindras genom att kontrollera hydraulvätskans nivå, och att se till 

att den är ren och smutsfri. Detta är oerhört viktigt för att få rätt förskjutning av tryckstången och 

med hög precision. En mera exakt förskjutningskraft ökar övriga komponenters livslängd och 

minskar slitaget. 
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5 SLUTSATSER 

Lager är designade för en lång livslängd. Endast en liten del av lager i användning får fel. 90 % 

håller livstiden ut. 95 % av alla lager som byts ut byts ut gör det på grund av säkerhets- 

(förebyggande) skäl. Uppskattningsvis byts ca 0.5 % av lager ut på grund av skada eller fel. 

De vanligaste och sex primära felmoderna har identifierats för lager till. De är utmattning, 

nötning (adhesiv och abrasiv), korrosion, elektrisk korrosion, plastisk deformation och 

brott/sprickbildning. Allvarlighet, sannolikhet och upptäckbarhet användes vid kvantifieringen 

av riskprioteritetstalet (RPN). De felmoder som är mest kritiska har identifierats till att vara 

intryckningsskador, utmattning, nötning, plastisk deformation och utmattningsbrott. 

Orsakar till lagerskador hittar vi inom områdena smörjning, montering, hantering, design och 

driftförhållanden. Vanligaste orsakerna är smuts (föroreningar), monteringsfel, parallellitets- och 

vinkelfel, otillräcklig mängd smörjmedel och överbelastning. Det är vanligt att främmande 

partiklar som kommit in vid montering eller under drift blir inbäddade i lagrets smörjsystem. 

Symtom på att något är fel i lagret är överdriven värme, överdrivet oljud, överdrivna vibrationer, 

överdriven axiell rörelse och/eller överdrivet moment för att rotera axeln.  

FEM-analys av total deformation och maximal effektivspänningen av hävarmen visar att 

komponenten klarar belastningarna vid urkoppling. Deformationen är störst vid kontaktytan 

mellan hävarmen och tryckstången och spänningen blir störst vid komponentens arm. 

Överhettning är en huvudsaklig risk för att komponenternas livslängd ska minska och den 

påverkar hela kopplingsmekanismen. Överhettning kan exempelvis orsakas av överbelastning 

och högtrafikerade vägar. Överhettning kan orsaka lokala deformationer och lokal svår nötning, 

vilket i sin tur skapar främmande partiklar. 

Efter diskussion med en verkstads chef inses att ECA-enheten i stort sett fungerar utan allvarliga 

problem. Största felrisken är en felsignal från ASG (Function and warning display) som kan leda 

till funktionsfel eller att andra kopplingskomponenter skadas. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för lösningar och framtida arbete. 

 

Miljöföroreningar (smuts och främmande partiklar) är den största orsaken till att 

kopplingskomponenter skadas och att livslängden minskar. Det är viktigt att komponenterna 

rengörs under montering. Dessutom bör lager konstruktionsgranskas med fokus på tätningar och 

passform. 

En bättre uppföljning av varje lagerskada bör utföras för att kunna minimera risken att samma 

typ av lagerskada uppstår igen. Om det finns kunskap om varför lagerskador har uppstått kan 

lagerskador minimeras. 

En stor källa för nötningspartiklar är överhettning i kopplingsbelägget. Små partiklar som skapas 

av belägget är en huvudorsak till att andra kopplingskomponenter skadas.  

Ett förslag för att minska antalet partiklar är att övervaka beläggets temperatur, genom att placera 

termiska sensorer i kopplingshuset och att automatiskt beräkna beläggets temperatur utifrån 

temperaturen i huset, och att skicka en felsignal vid överhettning. 
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