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Sammanfattning 
Examensarbetet utvärderar en ny typ av lagerinbyggnad i en traktionsmotor som ABB tagit 
fram. Eftersom lagerinbyggnaden är utformad på ett nytt och innovativt vis, som aldrig 
tidigare använts, måste denna verifieras. I dagens traktionsmotorer används lager med ett stort 
internt glapp (C4-glapp). Idén med den nya inbyggnaden är att man genom den nya 
konstruktionen ska kunna byta från dessa lager till ett lager med ett mindre glapp (C3-glapp). 
Fördelen med att kunna göra detta är att dessa lager är billigare samtidigt som den nya 
konstruktionen gör att montaget av lagren blir enklare.  

Användningen av lager med ett mindre internt glapp gör det nödvändigt att minska greppet 
mellan lager och axel/hus, som idag är relativt kraftigt, för att behålla ett lagom glapp. För att 
hålla lagret på plats ska man i stället spänna in lagret axiellt mot en friktionsbricka. Viktigt 
vid denna förändring är att man säkerställer att lagret med den nya konstruktionen ändå sitter 
fixt mot framförallt axeln.  

I examensarbetet utvärderas flera frågeställningar som rör den nya inbyggnaden så som 
internt glapp vid olika lager och passningar, kraftöverföring via friktionsbrickan, 
lagersmörjning samt lagerströmmar. Metoden som används för att utvärdera de olika 
problemområdena är teoretiska modeller, FEM-beräkningar samt praktiska undersökningar. 
De praktiska undersökningarna innefattar framförallt undersökning av friktionsbrickan som är 
en av de mest kritiska komponenterna i den nya inbyggnaden.  

Utifrån glappberäkningarnas resultat kan det konstateras att denna faktor inte ska utgöra något 
problem för den nya inbyggnaden. Ett problem som dock kan tänkas ställa till problem är 
fretting på grund av att passningen mellan lager och axel/hus reduceras. Detta problem kan 
dock lösas genom att applicera ett lim i kontakten mellan lager och axel. Undersökningen av 
friktionsbrickan visade att det fanns ytdefekter som tyder på avverkat material på brickans 
yta. Dessa ytdefekter är ett allvarligt fel som kan innebära problem för den nya inbyggnaden i 
och med att skadorna kan ge upphov till att partiklar från brickan hamnar i lagret.   

Den nya lagerinbyggnaden är tillämpbar förutsatt att man kan försäkra sig om att det aldrig 
lossar partiklar från friktionsbrickorna. Vid monteringen på axeln bör man dock överväga att 
använda sig av ett lim för att minska risken för att det uppstår fretting (passnigsrost) mellan 
lagret och axeln.  
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Abstract 

The thesis evaluates a new kind of bearing arrangement in a traction motor that ABB has 
developed. Since the arrangement is designed in a new and innovative way it needs to be 
evaluated to see if it is safe to use.  In today’s traction motors, bearings with a big internal 
clearance (C4-clearance) are used. The basic idea of the new arrangement is to reduce the fits 
between the bearing and shaft/house. By doing so, it will be possible to use bearings with less 
internal clearance (C3-clearance). The new arrangement makes the assembling in production 
a lot easier. 

When reducing the fits it is important to assure that the bearing still not moves around the 
shaft during operation. To do that, axial force will be used to press the bearing against a high 
friction shim fitted between the bearing and the shaft. The friction shim is made of a thin steel 
foil with diamond particles fixed in a nickel matrix on both sides. 

The thesis evaluates several questions concerning the new arrangement. Some of the 
questions concerns different bearing selections, internal radial clearance calculations, force 
distribution caused by the friction shim, bearing lubrication and bearing currents. To answer 
this questions theoretical models, FEM-analysis’s and practical investigations are used. The 
practical investigation mainly involves an investigation of the surface quality of the coating 
on the friction shim.  

The calculations of the bearings internal radial clearance show that this area will not be a 
problem in the new arrangement. One important problem that might result in damage bearing 
rings is fretting between the bearing and the shaft. This problem can be solved by using glue 
in the contact area between the bearing and the shaft. The investigation of the friction shim 
showed some surface defects with chipped off coating as the most crucial. This issue is of 
great importance because it might result in coating particles inside the bearing with a potential 
bearing failure as a result.   
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NOMENKLATUR 
I detta avsnitt presenteras de variabler och förkortningar som använts i rapporten. 

Variabel Beskrivning Enhet 

A Kontaktarea mellan friktionsbricka och lager mm2 

b Lagrets bredd mm 

d Lagrets innerdiameter (håldiameter)  mm 

di Lagrets inre lagerbansdiameter mm 

dnom,i Nominell diameter innerring mm 

dnom,o Nominell diameter ytterring mm 

dm Friktionsbrickans medeldiameter mm 

dm,sk Gängans medeldiameter mm 

do Lagrets yttre lagerbansdiameter mm 

dM Lagrets medeldiameter  mm 

D Lagrets ytterdiameter  mm 

D1 Lagrets innerrings ytterdiameter mm 

D2 Diameter för hål i axel mm 

D3 Lagerhusets ytterdiameter mm 

D4 Lagrets ytterrings innerdiameter mm 

Dh Lagerhusets innerdiameter mm 

Dm,sk Skruvskallens medeldiameter mm 

Dr Rullkroppens diameter mm 

Ds Axelns ytterdiameter mm 

Eb Elasticitetsmodul för lagerringar MPa 

Eh Elasticitetsmodul för lagerhus MPa 

Es Elasticitetsmodul för axel MPa 

Fh Friktionskraften mellan lager och hus N 

Fs Friktionskraften mellan lager och axel N 

FA Axiell kraft mot friktionsbrickan N 

FT Tangentiell kraft mellan lager och friktionsbricka N 

Ih Passning (interferens) mellan hus och lager  μm 

Is Passning (interferens) mellan axel och lager  μm 

M Överförbart moment mellan bricka och lager Nm 

Mh Överförbart moment mellan lager och hus Nm 

Ms Överförbart moment mellan lager och axel Nm 

p Gängans stigning mm 

P Radiellt kontakttryck mellan lager och axel/hus MPa 

Pfb Kontakttryck mellan lager och friktionsbricka MPa 

r Axelns radie i en given punkt mm 
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s Kvarstående glapp i ett lager efter montering  mm 

sr Glapp i lagret före montering  mm 

Ta Omgivningstemperatur ºC 

Ti Innerringens temperatur ºC 

To Ytterringens temperatur ºC 

x Axelns axiella deformation i en given punkt mm 

   

α Gängans tigningsvinkel º 

β Gängans profilvinkel (60 º vid metrisk gänga)   º 

Γb Termisk utvidgningskoefficient för lagermaterial 1/ºC 

Δh Glappminskning på grund av passning mellan hus och lager μm 

Δp Minskning av glappet på grund av passning mellan lager och axel/hus  μm 

Δs Glappminskning på grund av passning mellan axel och lager  μm 

ΔT Minskning av glappet på grund av temperaturtermisk utvidgning av lagrets 
komponenter  

μm 

Δdi Diameterförändring för innerring på grund av termisk utvidgning mm 

Δdo Diameterförändring för ytterring på grund av termisk utvidgning mm 

ΔDr Rullkroppens diameterökning på grund av termisk utvidgning mm 

θ Axelns snedställning vid lagren º 

µ Friktionskoefficient mellan lager och axel/hus - 

µfb Friktionskoefficient mellan lager friktionsbricka - 

µg Friktionskoefficient i gängan - 

µg,tabell Koefficient för beräkning av µg - 

µu Friktionskoefficient mellan mutter/skruvskalle och underlag - 

ξ Poissons tal - 

ξb Poissons tal för lagerringar - 

ξh Poissons tal för hus - 

ξs Poissons tal för axeln - 

 

Förkortning Beskrivning  

FEM Finite Element Method  

CAD Computer Aided Design  
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1. INTRODUKTION 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden och syfte till varför examensarbetet har utförts samt 
vilka frågeställningar som besvaras inom ramen för detta. De metoder som använts 
presenteras kort för att ge en bild av vilket arbete som utförts. 

Det här examensarbetet utvärderar en ny typ av lagerinbyggnad i en traktionsmotor som ABB 
har tagit fram. Eftersom lagerinbyggnaden är utformad på ett nytt och innovativt vis, som 
aldrig tidigare använts, måste denna verifieras både med teoretiska beräkningar och praktiska 
undersökningar för att se om den fungerar som tänkt. 

1.1 Bakgrund 
Ett lager har alltid innan montering ett visst internt glapp. Lagren i dagens traktionsmotorer 
monteras med relativt hård passning vilket leder till att det är nödvändigt att använda sig av 
lager med C4-glapp som har ett betydligt större glapp innan montering än lager med 
normalglapp. På grund av den hårda passningen måste lagren värmas för att kunna monteras 
på axeln och eftersom detta innebär ett extra steg i monteringsarbetet är det något man vill 
undvika. Ett annat problem med lager som värms på plats är att de är svåra att demontera utan 
att skada axeln. På grund av detta är det idag problematiskt att byta ut lagren i en 
traktionsmotor. Idén med den nya konstruktionen är att man ska kunna använda sig av ett 
lager med C3-glapp som är betydligt billigare än lager med C4-glapp. C3-glapp innebär att 
lagret har ett mindre internt glapp än lager med C4-glapp. Tanken är att lagren med C3-glapp 
ska kunna kallmonteras på axeln utan att allt för stor kraft anbringas vilket leder till enklare 
montering och demontering. Den lägre presskraften gör även att lagret pressas samman 
mindre än idag vilket gör att glappet i ett C3-lager bör vara tillräckligt. Passningen vid denna 
typ av montering kommer att vara betydligt lösare än vad lagertillverkarna rekommenderar. 
Till traktionsmotorer rekommenderar SKF p6 för axeln och M7 för huset [1]. Dessa toleranser 
ger kraftig greppassning mellan både lager/axel och lager/hus. För att kompensera för den 
lösare passningen är tanken att man ska använda sig av friktionsbrickor mellan lagren och 
axel/hus. Figur 1 visar den principiella uppbyggnaden av den nya inbyggnaden. De blåa 
områdena motsvarar de ytor där friktionsbrickan är placerad. För att skapa tryck mellan 
brickan och lagret finns en mutter som spänner in lagret axiellt. 

 

Figur 1. Lagerinbyggnadens principiella uppbyggnad 
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Lagringen av motorns axel sker med hjälp av ett kullager placerat i den icke drivande änden 
och ett rullager placerat i den drivande änden. Den nya typen av lagerinbyggnad är tänkt att 
användas i båda ändarna. Tanken är att friktionsbrickor ska användas mot både axel och 
lagerhus. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om lösningen med friktionsbrickor löser de 
problem som kan uppstå om man använder sig av en lösare passning. Ett problem med att 
använda sig av en lösare passning än vad lagertillverkarna rekommenderar är att så kallad 
valsvandring kan uppstå mellan lager och innerring. Det innebär att innerringen kan komma i 
rörelse/rotera jämfört med axeln. Examensarbetet kommer att utvärdera denna lagerinbyggnad 
för att se om den kommer att fungera samt försöka identifiera eventuella problem som kan 
uppstå med denna. De problemområden som kommer att beröras presenteras nedan. 

Lagerglappet: 

• Hur stort lagerglapp finns efter montering i ett C4-lager om rekommenderade 
passningar används? 

• Hur stort lagerglapp får man i ett C3-lager efter montering om lösare passning 
används? 

• Hur stort blir lagerglappet under drift då lagret nått sin driftstemperatur? 

• Hur mycket minskar lagerglappet på grund av att innerringen blir varmare än 
ytterringen? 

• Räcker lagerglappet för att få bra driftsförhållanden? 

• Hur påverkas passningen mellan axel och lager under drift? 

• Kommer det under några omständigheter att uppstå ett glapp mellan lager och axel? 

• Hur stor presspassning mellan lager och inner/ytter-ring behövs för att det inte ska 
uppstå glapp mellan lager och axel/hus? 

Friktionen: 

• Hur stort moment behöver friktionsförbandet kunna överföra? 

• Kommer friktionen (momentet) mellan lager och axel/hus att bli tillräcklig? 

• Med hur stor kraft behöver lagret spännas mot friktionsbrickan för att uppnå tillräcklig 
friktionskraft? 

• Vad händer med kraften mellan friktionsbricka och lager under drift (termisk 
utvidgning)? 

Böjning 

• Vilka faktorer har störst inverkan på böjningen av axeln? 

• Hur mycket snedställning kommer att uppstå vid lagren på grund av att axeln böjs? 

• Vad händer i friktionsförbandet då axeln snedställs? Hur blir tryckfördelningen mot 
friktionsbrickan? 

Friktionsbrickan 

• Kommer det under några omständigheter att lossna partiklar från friktionsbrickan? 
När? 
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• Om ja, hur kan detta undvikas? Hur kan man undvika att eventuella partiklar kommer 
i kontakt med lagret? 

Andra områden 

• Lagerströmmar, förekommer sådana och hur påverkar det lagret? 

• Hur kan man skydda sig mot lagerströmmar?  

• Fetter, övergripande informationsinsamling om fettsmörjning.  

1.3 Slutmål 
Slutmålen för examensarbetet är följande. 

• Ge svar på om den nya typen av lagerinbyggnad är tillämpbar i den nya motorn. 

• Examensarbetet ska vara avslutat 2008-11-31. 

1.4 Avgränsningar 
I examensarbetet studeras endast lagrets och friktionsbrickans egenskaper. För de 
omkringliggande komponenterna (axel och hus) studeras endast de termiska egenskaper 
medan till exempel hållfasthetsanalyser för dessa komponenter har utelämnats. 

Även beräkningar på lagrets livslängd har uteslutits eftersom man tidigare, vid 
dimensionering av lagren, analyserat detta [2].  
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2. REFERENSRAM 
Det här avsnittet presenterar allmänna teorier om lager i elmotorer samt hur beräkningar på 
det interna lagerglappet kan utföras.  Även en del allmän information om traktionsmotorer 
presenteras. 

2.1 Traktionsmotor, vad är det? 
Mycket av informationen i detta avsnitt bygger på information som insamlats vid samtal med 
personer inom traktionsmotoravdelningen på ABB. 

En traktionsmotor är en elektrisk motor som används för att driva hjulen på till exempel tåg 
eller elektriska bussar. Traditionellt är dessa motorer av DC-typ och drivs av cirka 500-600 
volt. Tack vare bättre ledarmaterial används dock idag enklare och pålitligare AC 
induktionsmotorer (asynkronmotorer). Den motor som studerats i examensarbetet är av denna 
typ och har en uteffekt på ca 300 kW och visas i figur 2.  

 

Figur 2. ABB:s nya traktionsmotor (prototyp) 

Långt tillbaka i historien användes en elmotor för att driva flera hjulaxlar i ett lok men idag 
används oftast en traktionsmotor för varje drivande axel. Placeringen av traktionsmotor av 
den storlek som studerats är i regel i närheten av den axel som den ska driva nere i tågets 
boogie. Mellan motorn och axeln finns ofta en växel för att växla ned varvtalet från motorn. 
Figur 3 visar en traktionsmotor i en boogie som är kopplad via en växel till hjulaxeln. I 
figuren syns det tydligt att utrymmet i boogien är mycket begränsat varför det är viktigt att 
motorn konstrueras kompakt. 
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Figur3. Översiktsbild för en traktionsmotor kopplad till axel [3] 

Det som skiljer en traktionsmotor från en vanlig industrielmotor är att den konstrueras för 
mycket större laster. Traktionsmotorn är dessutom kompaktare i förhållande till den effekt 
som den genererar. Traktionsmotorns konstruktion skiljer sig i övrigt inte mycket från en 
vanlig industrielmotor.  

Ett problem som uppstår i och med de höga effekterna är kylning. För traktionsmotorer finns 
tre olika typer av kylning: öppen kylning, stängd kylning och vattenkylning. Vid öppen 
kylning finns två alternativ, en extern kylfläkt som trycker igenom luften genom motorn 
(forced ventilated) eller en radialfläkt på motorns axel som suger igenom luft (self ventilated). 
Vid stängd kylning förlitar man sig på den kylning som sker på utsidan av motorns hus. Huset 
kan i dessa fall förses med kylflänsar. Vattenkylning används då man vill plocka ut högre 
effekter. Denna kylning är dock relativt dyr och komplicerad [2]. 

För dimensionering av motorn finns flera olika standarder inom olika områden som ska följas 
och i detta fall har bland annat Railway Group Standard [4] använts vid den mekaniska 
dimensioneringen. Lasterna enligt denna standard presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Laster som verkar på motorn enligt Railway Group Standard [4] 

 Chocklaster Utmattningslaster 

Vertikalt ± 20g ± 10g 

Tvärs motoraxeln ± 5g ± 1,5g 

Längs motoraxeln ± 3g ± 0,5g 

Även miljön som motorn verkar i påverkar i hög grad dess design. Temperaturen i motorns 
omgivning kan variera från -50 ºC till 50 ºC. Omgivningen kan dessutom innehålla fukt, 
vatten, snö, damm och andra föroreningar som finns i anslutning till motorns placering (till 
exempel runt banvallen).    

2.2 Lager för traktionsmotorer 

2.2.1 Traditionell inbyggnad 
Lagerinbyggnaden på dagens traktionsmotorer är i regel ganska okomplicerade med ett 
rullager som tillåter axiella rörelser i ena änden och ett kul eller rullager i andra änden. 
Lagerinbyggnaden består också av relativt enkla komponenter. Passningarna mellan lager och 
axel/hus är relativ ”hårda” och på grund av detta värms lagren på plats. I figur 4 kan man se 
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en gammal traktionsmotors lagerinbyggnad. I denna figur har de toleranser som axeln och 
husen bör ha markerats. 

 

Figur 4. Översiktsbild för en traktionsmotors lagerarrangemang [5] 

M7 och p6 motsvarar båda kraftiga greppassningar. För att kunna använda dessa hårda 
passningar samt klara av de temperaturväxlingar som lagret utsätts för används lager med C4-
glapp i båda ändarna. 

I lagerinbyggnaden kan olika typer av lager användas. Dels kan vanliga kul och rullager 
användas men vanligt är att lager med någon form av elektrisk isolerande förmåga används. 
Det finns två olika typer av isolerande lager att tillgå. Dels lager som har ett skyddande 
ytskikt och dels hybridlager. De lager som har ett isolerande ytskikt har försetts med ett 
elektriskt isolerande skikt på antingen innerringen eller ytterringen. Skiktet består av cirka 
100 μm aluminiumoxid och ska enligt SKF klara av att stå emot spänningar upp till 1000 
VDC [1]. Lagrens egenskaper är i övrigt de samma som standardlagers i samma dimension.  

Hybridlager skiljer sig från lagren ovan genom att dessa i stället har en isolerande förmåga i 
rullkropparna. Materialet i rullkropparna i dessa lager är kiselnitrid (Si3N4) vilket har 
utmärkta elektriskt isolerande egenskaper. Kiselnitrid ger även rullkropparna en mycket låg 
vikt (densiteten är bara 40 procent av ståls densitet) samt en hög hårdhet. Tack vare den lägre 
vikten lämpar sig dessa lager bra om man vill köra med höga hastigheter eftersom 
rullkropparna kommer att påverka de omkringliggande komponenterna (rullkroppshållare och 
lagerbanor) med en lägre kraft. Lägre kraft ger lägre friktion vilket ger lägre driftstemperatur 
och längre smörjmedelslivslängd. Den ökade hårdheten gör även den att friktionen minskar i 
lagret eftersom lagret löper lättare. En annan fördel som hybridlager har är att de är mindre 
känsliga för termisk utvidgning eftersom kiselnitrid har en betydligt lägre termisk 
utvidgningskoefficient än stål [1].  

2.2.2 Lagerenhet 
Ett alternativ till den traditionella lagerinbyggnaden som presenterats ovan är att köpa en 
komplett lagerenhet. Dessa enheter går att få med ett lager som är livstidssmort och lagom 
förspänt. I enheten kan man dessutom få integrerade sensorer för hastighet, lagertemperatur 
och vibrationer. Monteringen av enheterna är enkel eftersom de går att få med flänsar på både 
inner och ytterring [6]. Vilket lager som ska användas i enheterna går att bestämma själv även 
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om lagertillverkarna rekommenderar ett elektriskt isolerande lager (hybridlager eller lager 
med isolationsskikt) för att undvika lagerströmmar. En viktig egenskap som enheterna har är 
att de är mycket kompakta vilket sparar plats. Priset på dessa enheter är betydligt högre än 
standardlagers. Om priset för en enhet ska jämföras med en traditionell inbyggnad ska dock 
flera faktorer tas i beaktning. Till exempel kan flera delar ersättas med lagerenheten (lager, 
tätningar, sensorer, inbyggnadsdetaljer etc.). Dessutom förenklas servicen av motorn i och 
med att enheten är livstidssmord [7].  Figur 5 visar en lagerenhet för traktionsmotorer som 
SKF tagit fram.  

 

Figur5. Traction motor bearing unit (TMBU) framtagen av SKF [8]. 

2.3 Orsaker till lagerhaverier 
Om lager hanteras korrekt havererar de sällan. Det händer dock att lagren monteras fel, 
underhålls bristfälligt eller används felaktigt. I detta avsnitt presenteras några möjliga orsaker 
till lagerhaverier. 

2.3.1 Ökad friktion i lagret 
Ett korrekt monterat lager genererar under normala driftsförhållanden en mycket låg friktion. 
Ökad friktion i lager kan dock uppstå av flera orsaker och har alltid negativ inverkan på 
lagrets prestanda. De flesta av lagerhaverierna som uppstår beror på otillräcklig smörjning. 
Otillräcklig smörjning kan leda till att ytorna mellan rullelement och lagerbana inte separeras. 
Detta leder i sin tur till att friktionen i lagret ökar vilket i förlängningen kan leda till ett 
lagerhaveri.  

En annan anledning till att friktionen i lagret ökar kan vara att glappet i lagren blir för litet så 
att det uppstår interna spänningar och krafter i lagret vilka genererar friktion och värme. 
Glappminskningen under drift beror i första hand på att lagret kommer att få olika temperatur 
på inner och ytterring.  Värmegenereringen kan bidra till att smörjmedlet får försämrade 
egenskaper vilket ytterligare ökar friktionen. I avsnitt 2.4 Lagerglapp presenteras de faktorer 
som påverkar glappet mer ingående.  

Friktionen i ett lager kan öka markant om lagret utsätts för fel laster. Till exempel om ett lager 
utsätts för en hög axiell överlast kan rullbanan skadas (deformeras). Detta leder till att 
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friktionen och kontakttrycket i lagret mellan rullbana och rullkropp ökar dramatiskt vilket kan 
leda till ett snabbt lagerhaveri. [9] 

2.3.2 Snedställning av lagret 
För att lagren ska fungera korrekt är det viktigt att de inte utsätts för en för stor snedställning. 
En för stor snedställning kan göra att ljudnivån från lagren ökar samt att dess livslängd 
förkortas. Hur mycket snedställning som kan tillåtas i lager påverkas av radialglappet i lagret, 
lagrets storlek, lagertyp samt hur stora belastningar som lagret utsätts för. Exakta värden på 
hur mycket snedställning som kan tolereras är svårt att bestämma men vid normala 
driftsförhållanden kan kullager ta 2-10 vinkelminuter och rullager 3-4 vinkelminuter. För att 
undvika att lagren snedställs är det viktigt att axeln som lagren sitter på är korrekt 
dimensionerad. De är även viktigt att se till så att axeln belastas korrekt vilket innebär lagom 
hög last och rätt lastriktning [1]. 

2.3.3 Haveri av rullkroppshållaren 
Om friktionen i lagret blir för hög kan rullkroppshållaren skadas. Detta sker om kraften 
mellan hållaren och rullelementen blir för stor. Om hållaren skadas kan partiklar från denna 
komma in i rullkontakten och skada lagrets rullkroppar och lagerbanor. Sker detta kommer 
lagret med största sannolikhet att haverera [9]. Figur 6 visar en skadad rullkroppshållare.   

 

Figur 6. En skadad rullkroppshållare [9] 

2.3.4 Skadade lagerbanor och rullelement  
Lagerbanorna och rullkropparna kan skadas av flera olika orsaker. Några orsaker är följande: 

• Korrosion som uppstår i lagret om det kommer in fukt i smörjmedlet vilket kan leda 
till ytdefekter. 

• Hårda partiklar som kommer in i lagret och in i kontakten mellan rullkropp och 
lagerbana. 

• Brinellskador som uppstår om lagret utsätts för höga chocklaster vilket skapar 
deformationer i lagerbanan. 

• Vibrationer då lagret står stilla (till exempel transport av lagren) kan göra att 
smörjmedlet trängs undan och fretting uppstår. Detta fenomen kallas även falsk 
brinellskada.  

Skadade rullbanor eller rullelement gör att lagren fungerar sämre och nöts fortare vilket i 
förlängningen leder till ett för tidigt haveri.  
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2.3.5 Passningsrost (fretting) 
Om det finns en roterande last på någon av ringarna finns det en risk att det uppstår 
passningsrost i kontakten mellan ring och axel/hus. Varje gång ett rullelement (kula eller 
rulle) passerar en viss punkt sker en viss deformation av ringen i denna punkt. Som en följd 
av dessa små oregelbundna, upprepade rörelser kan det uppstå fretting mellan lagerring och 
axel om inte passningen är tillräcklig för att hindra denna rörelse. Fretting är en typ av 
kemiskt fenomen som uppstår på de ytor som är i relativ rörelse. Frettingen kan leda till att 
materialet i ringen och axeln avverkas vilket brukar kallas passningsrost [9]. Risken att 
passningsrost bildas är störst om det finns syre närvarande och kontakten är helt torr. Den 
torra kontakten kan dock undvikas med hjälp av olika smörjmedel. Risken för passningsrost 
kan även minskas genom att använda sig av hårda material [10]. Passningsrosten kan i värsta 
fall leda till att lagerringen spricker vilket leder till att lagret havererar. [9] Andra mer troliga 
problem är att det lossar partiklar som kan hamna i lagret och ge upphov till skador vilket 
påverkar lagrets livslängd. Ett annat problem som kan uppstå vid fretting är att lagret kan bli 
svårare att demontera.  

För att lösa problemet med fretting används idag uteslutande hårda passningar. De hårda 
passningarna gör att materialen får svårt att röra sig relativt varandra eftersom kontakttrycket 
mellan dem är högt. En annan lösning på detta problem är att använda sig av lim i kontakten 
mellan axel och lager. Limskiktet ska då göra att metall metallkontakten mellan lagret och 
axeln blir något mindre. Limmet är en aning elastisk vilket gör att de små rörelserna kan tas 
upp. Ett lim som rekommenderas av Loctite för att förhindra fretting är det anaeroba limmet 
Loctite 641 [11]. Detta lim är anpassat för limning av cylindriska kontakter där det finns en 
greppassning. Limmet förhindrar att kontakten lossnar på grund av chocklaster och 
vibrationer. Problemet med detta lim är dock att det får försämrad styrka över tiden reda vid 
relativt låga temperaturer (120ºC). Ett lim som har liknande egenskaper som 641 är Loctite 
648 [12]. Skillnaden är att detta lim klarar av 150ºC utan att brytas ned. Nackdelen är dock att 
detta lim inte rekommenderas specifikt mot fretting.    

En annan lösning som SKF kommit fram med som syftar till att lösa problemet bygger på att 
innerringen beläggs med PTFE. PTFE-lagret gör att metall metallkontakten mellan 
lagerringen och axeln reduceras [13].  

2.3.6 Lagerströmmar 
Lagerströmmar kallas ett fenomen som bygger på att det går elektrisk ström genom lagren. 
Detta fenomen är ett välkänt problem inom elmotor och generatorindustrin. Denna ström 
beror på att det byggts upp en spänning över lagret. Spänningen kan komma från flera olika 
källor så som osymetrier i motorns magnetfält, dåligt avskärmade kablar eller interna 
strömmar i motorn orsakade av frekvensomriktaren [14]. På senare tid har antalet fall av 
haverier på grund av lagerströmmar ökat och denna ökning kan direkt kopplas till den ökade 
användningen av frekvensomriktare för att styra motorer [15]. Att styra en motor med 
frekvensomriktare är fördelaktigt eftersom man på detta vis kan spara energi. 

Det som händer när en elektrisk spänning byggs upp över lagret är att det till slut sker ett 
genomslag genom lagrets oljefilm. När detta sker kommer en ström att flyta genom lagret. 
Genomslaget kommer att ha en låg imperdans och på grund av detta kommer urladdningen att 
ske mycket fort (0,02-0,05 mikrsekunder). I och med urladdningen sker under denna mycket 
korta tid kommer strömstyrkan att bli relativt stor (10-100 A). Detta leder till en mycket kort 
och intensiv uppvärmning av kontaktpunkten vilket leder till att stålet i denna punkt kommer 
att smälta och förångas [16]. Detta fenomen kallas även EDM (Electric Discharge Machining) 
och kallas i verkstadssammanhang gnistning [16]. En del av det stål som smälter kommer 
även att göra att ytorna (rullkropp och lagerbana) svetsas samman för att sedan brytas isär på 
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grund av lagrets rörelse [15]. När detta sker kommer en liten (0,5-1 μm) ytdefekt (krater) att 
uppstå, se figur 7. 

 

Figur 7. Ytdefekt orsakad av lagerström [14] 

Enstaka urladdningar i lagret påverkar inte dess egenskaper mycket men efter flera miljoner 
urladdningar kommer ytan att tappa sin bärighet. Då ytan tappar sin bärighet finns en risk att 
rullkropparna kommer att börja ”hoppa/studsa” fram över rullbanan vilket skapar en 
mekanisk förslitning av lagret likt den som visas i figur 8. Förslitningar av denna typ leder i 
sin tur till att vibrationer, oljud och betydligt förkortad lagerlivslängd för lagret.  

 

Figur 8. Lagerskada orsakad av lagerströmmar [14] 

Det är inte bara lagrets bärande ytor som skadas av den elektriska urladdningen som sker 
genom lagret. Även smörjfettet som finns i lagret påverkas i hög grad av den uppvärmning 
som sker i kontakten. På grund av uppvärmningen kan fettets sammansättning förändras med 
följden att de smörjande egenskaperna försämras [15].  

För att undvika problem med lagerströmmar finns ett antal olika lösningar. En lösning som 
använts traditionellt är jordningsborstar vilka skapar en enklare väg från axel till jord för 
strömmen att gå än genom lagren. Ett annat sätt bygger på att man isolerar lagren. Detta kan 
ske på flera sätt. Ett sätt att isolera lagren är att använda sig av ett extra isolerande skikt 
mellan lagret och lagerhuset bestående av till exempel kapton [16]. Isolering mellan lager och 
lagerhus går också att få integrerat i lagret, se avsnitt 2.2 Lager för traktionsmotorer. På 



 24

dagens traktionsmotorer är det vanligt att isoleringen integreras i lagret i form av antingen ett 
lager med elektriskt isolerande ytskikt eller icke ledande rullkroppar.  

2.4 Lagerglapp    
Lagerglapp är det interna glapp som finns i rullningslager. Figur 9 visar vilket mått det 
radiella lagerglappet som lagertillverkarna anger motsvarar. Innan lagret monteras har det 
normalt ett visst glapp som försvinner helt eller delvis vid montering och drift. Man pratar om 
både radiellt och axiellt glapp där det enda som skiljer dem åt är riktning i vilket en rörelse 
kan ske. Anledningen till att det interna glappet minskar vid montering är att lager monteras 
med en viss press- eller krymppassning. Det som gör att glappet förändras under drift är att 
det sker en termisk utvidgning av rullkropparna samt inner och ytterring [17].  

Det är mycket viktigt att radialglappet i lagret är korrekt under drift för att lagret ska fungera 
tillfredställande. Glappet påverkar bland annat lagrets livslängd, värmegenerering, vibrationer 
och ljudalstring. Under drift ska kullager ha i det närmaste nollglapp medan cylindriska 
rullager bör ha ett visst internt glapp kvar. Ett vanligt rullningslager (normalglapp) har ett 
glapp som ger bra drift under normala driftförhållanden förutsatt att montering har skett med 
korrekta passningar enligt lagertillverkarens rekommendationer. Rullningslager finns i de 
flesta utföranden att beställa med normalglapp, mindre glapp eller större glapp. Lager med 
normalglapp har benämningen CN medan lager med annat glapp än det normala har 
efterbeteckningen C1 till C5 där C1 har minst (mindre glapp än normalglapp) och C5 har 
störst glapp. Även lager med större glapp än C5 förekommer framförallt i större maskiner [1].  

Om lagret behöver sitta inspänt hårdare än normalt måste detta tas i beaktning vid val av lager 
för att ett lagom glapp ska uppstå vid drift. Man måste även ta hänsyn till de förändringar som 
kan ske av glappet på grund av skillnader i termiska utvidgningar mellan inner- respektive 
ytterring. Om man kommer fram till att glappet kommer att påverkas mycket av dessa 
faktorer måste man välja ett lager med ett större internt glapp än normalt. I dagens 
traktionsmotorer används lager som ursprungligen har C4-glapp vilket är ett mycket större 
glapp än vad som finns i normala lager. Dessa lager har ett högre pris än lager med 
normalglapp [1]. 

 

Figur 9. Definitionen av det radiella glappet i ett kullager (genomskuren vy) 
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För att veta vilket glapp som finns i lagret under drift rekommenderar olika tillverkare olika 
beräkningsmodeller. Gemensamt för modellerna är att de tar hänsyn till passningar och 
temperaturskillnader mellan inner respektive ytterring. Modellerna som lagertillverkarna 
tillhandahåller ger en bra uppskattning av glappet i lagret. Det finns dock mer korrekta 
modeller som bör användas för exaktare beräkning. 

2.4.1 Uppskattning av det radiella glappet under drift 
Den modell som presenteras i detta avsnitt rekommenderas av lagertillverkaren FAG [17]. För 
att beräkna det kvarstående glappet s hos ett monterat, obelastat lager rekommenderar de 
ekvation 1. 

 Tprss Δ−Δ−=  (1)  

I denna ekvation är sr det ursprungliga glappet som finns i lager innan det monterats. Det 
finns som regel tabellerat från tillverkaren. Δp är den minskning av glappet som uppstår vid 
montering på grund av passningar och ΔT är den minskning som uppstår på grund av 
temperaturskillnader mellan inner respektive ytterring.  

Bidraget som kommer ifrån passningarna beräknas enligt ekvation 2-4 där Δs är utpressningen 
som sker av innerringen och Δh ihoppressningen som sker av ytterringen. 

 hsp Δ+Δ=Δ  (2) 

 ss I⋅=Δ 8,0  (3) 

 hh I⋅=Δ 7,0  (4) 

I i dessa ekvationer är den teoretiska interferensen/passningen mellan lager och axel/hus. 
Denna kan beräknas utifrån toleranserna på de ingående delarna. 

Den temperaturberoende delen ΔT i ekvation 1 kan beräknas enligt ekvation 5. 

 ( )oiMT TTd −⋅⋅=Δ 011,0   (5)  

I ekvation 5 är dM lagrets medeldiameter som kan beräknas enligt ekvation 6 utifrån lagrets 
ytterdiameter D respektive innerdiameter d. dM  ska i denna ekvation anges i mm. Ti och To är 
den temperatur som inner respektive ytterringen har under drift [17]. 

 ( ) 2/Ddd M +=  (6) 

Observera att denna modell inte tar hänsyn till den termiska utvidgning som sker av 
rullkropparna. 

2.4.2 Exaktare beräkning av glappet under drift 
Om man vill beräkna det radiella glappet som uppstår under drift mer exakt måste man ha god 
kännedom om lagrets geometri och material. Tedric A. Harris och Michael N. Kotzalas 
presenterar i boken Essential Concepts of Bearing Technology en modell som bygger på 
teorier om den tjocka elastiska ringen. Utförligare information om modellen än det som 
redovisas nedan finns i [18]. Modellen tar hänsyn till bland annat vilka material som lager 
respektive axel/hus är tillverkade av samt mer exakta dimensioner för de ingående 
komponenterna. Precis som i modellen för uppskattning av glappet består denna modell av 
bidrag från reducering av glapp vid montering samt förändring av glapp på grund av 
temperaturförändringar. En brist med modellen är dock att inte heller denna tar hänsyn till 
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rullkropparnas termiska utvidgning. För att kunna förklara modellen införs variabler enligt 
figur 10 och tabell 2. I figuren visas ett lager monterat på en hålaxel i ett lagerhus. 

 

 

Figur 10. Variabler vid beräkning av lagerglapp  

Tabell 2. Geometrier för lager, axel och hus vid beräkning av lagerglapp 

Variabel Beskrivning Enhet 

D1 Lagrets innerrings ytterdiameter mm 

D2 Diameter för hål i axel mm 

D3 Lagerhusets ytterdiameter mm 

D4 Lagrets ytterrings innerdiameter mm 

Dh Lagerhusets innerdiameter mm 

Ds Axelns ytterdiameter mm 

Glappreducering på grund av passning mellan axel och lager 

För att beräkna minskningen av glappet på grund av passningen mellan axel och lager 
används ekvation 7. I denna ekvation är E elasticitetsmodulen och ξ poissons tal för lager (Eb, 
ξb) respektive axelmaterial (Es, ξs). Övriga variabler överensstämmer med tidigare 
presenterade beskrivningar.  
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Om axel och lager är tillverkade av samma material kan man förenkla ekvation 7 till ekvation 
8. Är dessutom axeln är solid (D2=0), kan den förenklas till ekvation 9. 
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Glappreducering på grund av passning mellan lagerhus och lager 

För att beräkna minskningen av glappet på grund av passningen mellan lagerhus och lager 
används ekvation 10. I denna ekvation är Eh elasticitetsmodulen och ξh poissons tal för 
lagerhuset. Övriga variabler överensstämmer med tidigare presenterade beskrivningar.  
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Om lagerhus och lager är tillverkade av samma material kan man förenkla ekvation 10 till 
ekvation 11. Är dessutom huset stort jämfört med ytterringens dimensioner, kan den förenklas 
till ekvation 12. 
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Glappreducering på grund av temperaturdifferenser 

Glappreduceringen på grund av temperaturdifferens mellan inner och ytterring kan beräknas 
enligt ekvation 13. Variablerna i denna ekvation definieras i tabell 3. Denna modell tar inte 
hänsyn till rullkropparnas utvidgning.  

 ( ) ( )[ ]aiiaoobT TTdTTd −−−Γ=Δ  (13) 

Tabell 3. Variabler vid beräkning av glappreducering på grund av termisk utvidgning 

Variabel Beskrivning Enhet 

di Lagrets inre lagerbansdiameter mm 

do Lagrets yttre lagerbansdiameter mm 

Ta Omgivningstemperatur ºC 

Ti Innerringens temperatur ºC 

To Ytterringens temperatur ºC 

Γb Termisk utvidgningskoefficient för lagermaterial 1/ºC 

ΔT Minskning av glappet på grund av temperaturtermisk utvidgning av lagrets 
komponenter  

μm 

2.4.3 Termisk glappreducering enligt SKF  
Glappreduceringen på grund av temperaturdifferenser kan beräknas exaktare om man tar 
hänsyn till rullkroppens utvidgning. SKF presenterar en sådan modell i en teknisk rapport från 
2006-2007 [19]. Glappförminskningen enligt denna modell beräknas enligt ekvation 14-16. 
De variabler i denna modell som inte tidigare presenterats redovisas i tabell 4.   

 )(2)( rriiooT DDdddd Δ+⋅−Δ−−Δ+=Δ  (14) 

 )(, aoonombo TTdd −⋅⋅Γ=Δ  (15) 
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 )(, aiinombi TTdd −⋅⋅Γ=Δ  (16) 

Tabell 4. Variabler vid beräkning av termisk glappreducering enligt SKF.  

Variabel Beskrivning Enhet 

dnom,i Nominell diameter innerring mm 

dnom,o Nominell diameter ytterring mm 

Dr Rullkroppens diameter mm 

ΔDr Rullkroppens diameterökning på grund av termisk utvidgning mm 

2.5 Friktionshöjande element 
För att fästa lagren i motorn är tanken att man ska använda sig av ett friktionshöjande 
element. Friktionen i en ren metallkontakt med stål mot stål ger ett friktionstal på cirka 0.15 
(varierar en aning beroende på smörjning, ytfinhet etc.) [20]. För att höja friktionen i en 
kontakt finns flera olika alternativ. I detta avsnitt presenteras ett urval av dessa. 

2.5.1 Blästring  
Ett enkelt vis att öka friktionen mellan två ytor är att blästra kontaktytorna. Genom att göra 
detta ges ytorna en kraftigare topografi än innan vilket ökar friktionstalet. Ett problem med 
blästring är om man endast vill blästra ett litet område på en komponent. Komponenten måste 
då maskeras på alla ytor som man inte vill blästra. [21] 

2.5.2 Pastor 
För att öka friktionen i kontakten på ett billigt och enkelt vis kan olika friktionshöjande pastor 
användas. Dessa pastor består av ett bindmedel med hårda partiklar. Ett exempel på pasta är 
en pasta med högviskös olja som bindmedel och aluminiumpartiklar som friktionshöjare. 
Denna pasta har undersökts av ABB och den har där visat sig ge goda resultat avseende 
friktionshöjning (0.33 mot gjutjärn). Det största problemet med denna typ av pasta är dock att 
det finns en stor risk att hårda partiklar från pastan kan komma in i rullkontakten i lagret och 
allvarligt skada lagrets kontaktytor [21]. 

2.5.3 Friktionshöjande ytskikt 
För att lösa problemet med partiklar i den lösa pastan kan i stället ett fast ytskikt med hårda 
partiklar användas. Ytskiktet består då av ett matrismaterial och hårda partiklar. Det mjukare 
matrismaterialet som har till uppgift att hålla de hårda partiklarna på plats är ofta en aning 
flexibelt för att bättre kunna hålla kvar partiklarna. Att applicera denna typ av ytskikt på en 
komponent är ofta komplicerat och kräver likt blästring att man måste maskera alla ytor som 
inte ska behandlas. En lösning på detta problem är att i stället använda sig av en bricka som 
beläggs på båda sidor. Brickan läggs sedan emellan kontakten där man önskar öka friktionen. 
Detta skapar ett enkelt och billigt montage [22]. 

Brickor med ytbeläggning, eller friktionsbrickor som de även kallas, används idag i bland 
annat växellådor på bilar för att erhålla högre friktion mellan två metalliska ytor. I denna 
applikation utsätts brickan för mycket höga belastningar. I figur 11 visas hur brickans yta ser 
ut under ett mikroskop. 
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Figur 11. Friktionsbrickans utseende  

Brickans konstruktion består av en tunn bricka av stål som stansas ut för att få rätt 
dimensioner. Brickan beläggs sedan med en beläggning som består av små diamantpartiklar 
(10 μm) som hålls på plats av en nickelmatris. Figur 12 visar hur ett förband med en 
friktionsbricka är uppbyggt. I figuren ser man att diamantpartiklarna tränger in i materialen 
som ska fixeras [23]. 

 

Figur 12. Uppbyggnaden av ett friktionsförband med friktionsbricka [24] 

Friktionsbrickan som är tänkt att användas i denna applikation kallas EKagrip 10 och 
levereras av Wacker Ceramics, Wacker-Chemie GmbH. Anledningen till att denna typ av 
bricka har valts är att den i tester har visat sig ge ett friktionstal på 0,28 mot segjärn jämfört 
med segjärn mot segjärn som ger 0,16. Mot sätthärdat stål ger friktionsbrickan ett friktionstal 
på 0,334 jämfört med obehandlat stål mot stål som ger 0,14. För att se hur friktionsbrickan 
påverkas om axeln böjs en aning har även tester gjorts där man utsatt friktionsförbandet för 
viss böjning. Dessa tester visar att man trots böjning får dubbelt så hög friktion i förbandet 
jämfört med utan friktionsbrickan [22]. 

Vid samma tester har man även funnit att andra metoder för att höja friktionen vid just stål 
mot stål har givit dåliga resultat jämfört med EKagrip 10. EKagrip 10 har dessutom visat sig 
ge hög friktion även om det kommer olja i kontakten [22].  

För att brickan ska ge önskad effekt och tränga in i materialet tillräckligt mycket måste 
brickan utsättas för ett kontakttryck på minst 50 MPa. Det maximala tryck som brickan kan 
utsättas för är 600-700 MPa [24]. Maximal driftstemperatur för brickan är 400 ºC [25]. I 
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bilaga A finns fler data för friktionsbrickan att tillgå för brickan som man avser att använda i 
inbyggnaden.  

Det är viktigt att det inte lossnar partiklar från friktionsbrickan eftersom det är stor risk att 
dessa skulle skada lagret. Det bedöms dock att sannolikheten för att det ska lossna partiklar 
från friktionsbrickan är mycket liten. Tester har utförts där macroglidning har skett i 
kontakten och inte ens då har man kunna konstaterat att några partiklar har lossnat från 
brickan. En viktig egenskap som underlättar servicen av förbandet är att brickan kan 
återanvändas. Detta förutsätter dock att brickan inte har utsatts för macroglidning. Har detta 
skett bör brickan bytas ut eftersom dess egenskaper inte kan garanteras [22].  
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2.6 Lagersmörjning 
Smörjningen av rullningslager är mycket viktig för lagrets tillförlitlighet och livslängd vilket 
gör att av smörjmedel för en lagerinbyggnad är mycket viktigt. Smörjmedlets främsta uppgift 
är att förhindra direkt metallisk kontakt mellan rullkropp, löpbana och hållare. Andra 
uppgifter är att förhindra föroreningar från att komma in i lagret, reducera ljudnivån i lagret, 
skydda lagret mot korrosion samt i vissa fall transportera bort värme. Det är viktigt att man i 
ett tidigt stadium av konstruktionsfasen bestämmer om man vill använda sig fettsmörjning, 
oljesmörjning eller fasta smörjmedel (används vid extrema temperaturförhållanden) eftersom 
detta i allra högsta grad påverkar lagerinbyggnadens utformning. Det som bestämmer vilken 
typ av smörjmedel som är lämpligt är driftsförhållandena (temperatur), typ och storlek på 
lagret, varvtal samt vilka yttre faktorer som kan påverka lagrets prestanda [1]. I 
traktionsmotorer är det vanligast att man använder sig av fettsmörjning. 

2.6.1 Fettsmörjning 
Fettsmörjning är även den vanligaste förekommande smörjmetoden i elmotorer. Fördelarna 
med fettsmörjning är bland annat att fettet lättare stannar kvar i lagret än olja. Detta gör att 
den mekaniska konstruktionen med tätningar både enklare och billigare än med 
oljesmörjning. Tack vare att fettet stannar i lagret bidrar det även till att hålla föroreningar 
borta från lagret [22]. Nackdelen med att det ”stannar” i lagret är att det inte bidrar till att 
transportera bort värme och eventuella egengenererade föroreningar från lagret. Med 
fettsmörjning är det möjligt att uppnå ett mycket långt serviceintervall. Under gynnsamma 
förhållanden kan fettet till och med överleva hela lagrets livslängd. Vanligare är dock att man 
måste eftersmörja lagren med nytt fett med jämna eftersmörjningsintervall. Anledningen till 
att man måste eftersmörja är att fettet efter hand förlorar sina smörjande egenskaper på grund 
av mekanisk bearbetning, åldring och ansamling av föroreningar [1].  

Smörjfetters uppbyggnad består av en basolja (mineral eller syntet), förtjockningsmedel samt 
tillsatser. Basoljans egenskaper har stor betydelse för fettets förmåga att bygga upp den 
oljefilm som separerar ytorna i lagret. Oljans viskositet ligger normalt mellan 15 och 500 
mm2/s vid 40 ºC. Konsistensen för fettet bestäms i hög grad av förtjockningsmedlet. Fettets 
konsistens bör vara något sånär konstant inom ett givet temperaturområde. Om fettet tappar 
sin konsistens (får låg viskositet) vid höga temperaturer kan det rinna ur lagringen vilket leder 
till försämrad smörjning. Om fettet istället får för hög viskositet kan det begränsa lagrets 
rotation och få dåliga smörjegenskaper. För att förbättra fettets förmåga att bygga upp en 
smörjfilm och separera ytorna i lagret kan olika tillsatser användas. En tillsats som kan 
användas för detta kallas EP-tillsats (Extreme Pressure) och är ofta uppbyggd av svavel eller 
fosfor. Denna tillsats aktiveras av den höga temperatur som bildas vid lokala yttoppars 
kontaktpunkter. Tillsatsen gör att slitaget i dessa punkter minskar. Ett visst slitage finns dock 
kvar vilket leder till finare ytjämnhet och lägre kontakttryck. En annan tillsats kallas AW-
tillsats (Anti-Wear). Funktionen för denna liknar EP-tillsatsen men skillnaden är att den 
bygger upp ett skyddande skikt som häftar fast vid ytorna i lagret. Detta gör att slitaget av 
ytorna minimeras och ytjämnheten förblir opåverkad. Användandet av EP och AW-tillsatser 
vid höga temperaturer ska ske med viss försiktighet eftersom det då finns risk för att 
tillsatserna blir kemiskt reaktiva och försämrar lagerstålets grundstruktur. Tillsatser kan även 
användas för att förbättra fettets förmåga skydda lagret mot korrosion [1].  

2.6.2 Oljesmörjning 
Oljesmörjning som smörjmetod väljs om fett inte kan användas på grund av höga varvtal eller 
temperaturer. För elmotorer är det vanligast att oljesmörjning används på stora motorer. Det 
finns två sätt att oljesmörja, oljebad och cirkulerande olja. Den enklaste metoden av dessa två 
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är oljebad. Oljebadssmörjning bygger på att lagrets nedre del passerar genom ett oljebad och 
släpar upp olja in till lagret. Oljan fördelas sedan i lagret innan den rinner tillbaka ner i 
oljebadet. Med cirkulerande oljesmörjning pumpas oljan genom lagret där den likt fettets 
basolja bygger uppe en smörjfilm. Oljan förs sedan genom ett filter innan den åter pumpas 
genom lagret. Tack vare denna konstruktion kan oljan användas för att föra bort värme och 
föroreningar från lagret. Oljesmörjning kräver en mer avancerad inbyggnad än fettsmörjning 
för att förhindra läckage. 

Valet av smörjolja vid oljesmörjning baseras till största del på vilken viskositet som oljan har 
vid den aktuella driftstemperaturen. Det är viktigt att smörjoljan har lagom viskositet vid 
driftstemperaturen för att en tillräckligt tjock oljefilm ska bildas [15].  
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3. GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt presenteras vilken metod som använts för att lösa de olika problemområdena. 
Egenskaperna för modellerna som ställts upp presenteras också.  

De lager som använts vid beräkningar och simuleringar i examensarbetet är ett kullager 
(6214) samt ett rullager (NU 215 ECJ). Dimensioner för detta lager finns att inhämta i till 
exempel SKF:s [1] eller FAG:s [17] huvudkatalog. 

3.1 Mätning av lagertemperatur 
För att veta vilken temperatur som bör undersökas har en mätning av lagertemperaturen under 
drift gjorts. Mätningarna utfördes på en prototypmotor som körts lastad med ett motmoment 
och 2100 varv/min under ca 4 h. Under drift visade det sig att lagret i motorns N-sida (icke 
drivsida) blev varmast på grund av att kylningen på drivsidans lager var betydligt bättre. Vid 
mätningen användes en kontakttermometer som sattes emot de olika komponenterna i lagret 
på motorns N-sida (icke drivsida). Mätningar gjordes på innerringen, ytterringen, 
rullkroppshållaren, lagerhuset i direkt anslutning till lagret och axeln i direkt anslutning till 
lagret. Mätningarna kunde påbörjas först ca 5 minuter efter det att motorn stannats på grund 
av att det först skulle utföras elektriska mätningar innan lagerlocket kunde monteras bort. För 
att ändå få relevanta mätvärden mättes temperaturen på komponenterna under flera tidpunkter 
efter stoppet för att sedan kunna interpolera tillbaka mot den korrekta temperaturen.  

3.2 Beräkning av lagerglappet  
För att beräkna hur lagerglappet förändras vid montering används den teoretiska modellen 
som beskrivs i avsnittet 2.4.2 Exaktare beräkning av glappet under drift. Vid dessa 
beräkningar tas hänsyn till att det alltid finns en spridning av passningen mellan lagret och 
axel/hus beroende på tillverkningen av såväl lager som axel/hus. Därför görs beräkningar 
både med den teoretiska maximala och minimala passningen samt de sannolika passningarna 
som SKF anger [1]. I tabell 5 redovisas greppet som uppstår mellan lager och axel/hus med 
rekommenderade lager och passningar (C4-lager med p6 och M7 passning). Glappet som 
uppstår för detta fall jämförs med senare med det glapp som fås med C3-lager och lösare 
passning. 

 Tabell 5. Greppet mellan lager och axel/hus med p6 och M7 

 Lager/axel Lager/hus 

Teoretiskt grepp +66 

+32 

+30 

-13 

SKF sannolikt grepp +65 

+37 

+25 

-8 

För att beräkna glappet under drift kompletteras Tedrics modell med SKF:s modell för 
beräkning av termiska förändringar som presenteras i avsnitt 2.4.3 Termisk glappreducering 
enligt SKF. SKF:s modell för den termiska utvidgningen är bättre än de som Tedric 
presenterar eftersom den till skillnad från Tedrics även tar hänsyn till rullkropparnas 
utvidgning. Modellerna matas in i Matlab [26] för att enkelt kunna hantera olika parametrar 
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och utföra analyser med olika lager och passningar. Koden som används för att lösa 
problemet presenteras i bilaga B.  

De teoretiska termiska beräkningarna tar inte hänsyn till att lagret sitter monterat på en axel 
och i ett hus. För att verifiera att modellen ändå beter sig korrekt görs analysen av den 
termiska utvidgningen även med hjälp av en FEM-modell. Programmet som används för detta 
är Comsol Multiphysics [27]. I FEM-modellen kan de korrekta materialparametrarna och 
exakta geometrierna för varje komponent användas. Materialparametrarna som används 
presenteras i tabell 6. Materialet i lagerringarna och rullkropparna i lagret är ett kromlegerat 
kolstål enligt ISO 683-17:1999 [1]. Materialet i axeln är ett höghållfast kostruktionsstål 
medan huset består av gjutet segjärn.  

Tabell 6. Materialdata för lagerring och rullkropp 

Materialparameter Variabel Lager Axel Hus 

Densitet [g/cm3] ρ 7,9  7,85 7,2 

Elasticitetsmodul [GPa] E 210  206  170 

Temperaturutvidgningskoefficient [/K] Α 12x10-6  12,3x10-6 12,5 

Poissons tal (tvärkontraktionstal) υ Ca 0,3 0,28 0,25 

FEM-beräkningarna för termisk utvidgning görs med varje lagerkomponent för sig. Det vill 
säga innerringens utvidgning på axeln, ytterringens utvidgning i huset samt rullkroppens 
utvidgning studeras var för sig. . För att göra analyserna mer lätthanterliga simuleras endast 
ett kvarts varv av varje ring där symmetrirandvillkor används för att få korrekta resultat. Figur 
13 visar hur symmetrirandvillkoren har ansatts i fallet med kullager på axeln.  

 

Figur 13. Randvillkoren för simuleringarna 

Vid modellerandet av innerringen approximeras ringen och axeln till att vara en solid kropp 
där ringen hela tiden är i kontakt med axeln. Detta kommer att vara sant så länge temperaturen 
ligger högre än monteringstemperaturen (25ºC). Vid modellerandet av lägre temperaturer 
tillåts ringen kunna släppa från axeln, det vill säga inget kontaktvillkor sätts mellan 
kropparna. Modellerandet av ytterringen sker på samma vis men här tillåts lagerhuset att 
kunna släppa från ringen vid högre temperaturer och är fast vid lägre temperaturer.  



 35

Temperaturen i modellen införs som en homogen temperaturökning i varje del. Det antas 
dessutom att delarna kommer att värmas upp lika mycket eftersom de är i direkt kontakt med 
varandra. För varje komponent görs simuleringar med temperaturer från minus 50 till plus 
130ºC. De temperaturer som undersöks är -50, 50, 55, 70, 85, 95, 110 och 130 ºC.  
Glappminskningen som sker i lagret är beroende av skillnaden i expansion mellan inner och 
ytterring. Vid homogen temperaturförändring i hela lagret sker en viss glappförändring men 
om temperaturutvidgningen är olika på inner och ytterring fås en betydligt större förändring. 
För att ta reda på glappförändringen då uppvärmningen inte är homogen kombineras 
simuleringar med olika temperaturer för olika komponenter. På detta vis kan analyser för 
temperaturskillnader mellan 5 och 30 ºC göras.   

3.3 Beräkning av greppförändring vi termisk utvidgning 
För att undersöka hur greppet mellan axeln och ringen förändras vid termisk utvidgning görs 
simuleringar på samma vis som ovan men med axeln och ringen simulerade som enskilda 
delar (Use assembly i Comsol). Ringen och axeln kommer då att kunna expandera fritt och 
skillnaden mellan utvidgning mellan komponenterna blir tydlig. Motsvarande analys för huset 
görs på samma vis. Denna analys görs för att kunna avgöra vilket grepp som behövs vid 
montering för att vara säker på att glapp aldrig uppstår. 

3.4 Beräkning av lagrens snedställning 
För att beräkna hur mycket lagren kommer att snedställas används en FEM-modell. Med hjälp 
av modellen kan axelns deformation i olika riktningar bestämmas. Accelerationerna som 
används hämtas ur Railway Group Standard [4]. Den eventuella snedställning som kan uppstå 
på grund av kopplingen på axeltappen beaktas ej i denna analys. I figur 14 presenteras 
randvillkoren samt hur lasten förts in. Axeln simuleras som fritt upplagd vid lagerlägena med 
en punktlast införd i rotorns masscentrum samt en utspridd last som motsvarar lasten från 
axelns tyngd (syns ej i figur 14). Punkten för masscentrum motsvarar masscentrumet för 
rotorkroppen.  

 

Figur 14. Randvillkoren som används vid simulering av lagrens snedställning 

För att bestämma snedställningen studeras deformationen längs axeln vid lagerlägena. Utifrån 
denna deformation kan sedan snedställningen bestämmas med hjälp av trigonometri. Den 
axiella deformationen x på radien r ger vinkelsnedställningen θ enligt ekvation 17. 
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3.5 Trycket mot friktionsbrickan  
För att uppnå önskad effekt med friktionsbrickan är det viktigt att kontakttrycket mot denna är 
lagom stort. Nedan beräknas först hur stort moment som dagens pressförband kan överföra 
och sedan hur stor kraft som lagren måste pressas mot friktionsbrickan med för att uppnå 
samma moment.  

3.5.1 Hur ”hårt” sitter lagren med dagens montering? 
För att beräkna hur stort moment som det nya förbandet behöver kunna överföra görs 
beräkningar på hur stort moment ett pressförband med den passning som rekommenderas kan 
överföra. Nya variabler som används i detta avsnitt presenteras i tabell 7.  

Tabell 7. Ingående variabler vid beräkningen av överförbart moment 

Variabel Beskrivning Enhet 

b Lagrets bredd mm 

Fh Friktionskraften mellan lager och hus N 

Fs Friktionskraften mellan lager och axel N 

Mh Överförbart moment mellan lager och hus Nm 

Ms Överförbart moment mellan lager och axel Nm 

P Radiellt kontakttryck mellan lager och axel/hus MPa 

µ Friktionskoefficient mellan lager och axel/hus - 

Det överförbara momentet beräknas för fyra förband. Axel/lager och hus/lager för både 
rullagret och kullagret. För att beräkna det överförbara momentet mellan kullager och axel 
används ekvation 18 [20]. Friktionskraften F i denna ekvation kan beräknas enligt ekvation 
19. Kontakttrycket P kan beräknas ur ekvation 20. Lagerringarna och axeln antas vid dessa 
beräkningar ha samma elasticitetsmodul och poissons tal.  
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I ekvation 20 är αn och αa beräkningsfaktorer som definieras enligt ekvation 21-22. 
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Samma ekvationer kan användas för beräkning av överförbart moment mellan lagren och 
husen (sköldarna). Ekvationerna får då skrivas om enligt ekvation 23-27. 
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Rullagrets läge på axeln består av en solid axel. För beräkning av överföringsmomentet M i 
fallet med solid axel används ekvation 28. Denna gäller om både axeln och navet är 
tillverkade i stål och om axeln är massiv [20].  
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Vid beräkningarna av överförbart momentet används en friktionskoefficient på 0,15.   

3.5.2 Beräkning av tryck mot friktionsbricka som behövs för att uppnå 
samma kraft som dagens pressförband 
Det som dimensionerar hur högt tryck som behövs mellan friktionsbrickan och lagren är dels 
överföringsmomentet som beräknats ovan och dels den miniminivån (från datablad) som 
måste uppnås för att brickan ska ge önskad effekt. 

För att bestämma vilket tryck som behöver åstadkommas i kontakten mellan lager och 
friktionsbrickan på grund av överföringsmomentet används ekvation 29. I denna räknas den 
tangentiella kraften som friktionsbrickan behöver skapa ut. dm är respektive friktionsbrickas 
medeldiameter. Ett antagande om att friktionsförbandet ska överföra hela momentet i 
förbandet görs eftersom det mellan lager och axel teoretiskt kan bli nollpassning.  
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För att skapa den tangentiella kraften behövs en axiell kraft mot friktionsbrickan. Denna kraft 
kan beräknas enligt ekvation 30. Friktionskoefficienten μfb i denna ekvation är den 
friktionskoefficient som friktionsbrickan ger upphov till i kontakten mellan friktionsbricka 
och axel/hus.  Vid beräkningarna används en friktionskoefficient på 0,3.  
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Trycket som kraften ger upphov till är beroende av kontaktarean A vid respektive bricka. Vid 
beräkning av kontaktarean måste hänsyn tas till både lagrens och brickans geometrier. Utifrån 
den axiella kraften och kontaktarean kan kontakttrycket beräknas enligt ekvation (31). 
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För att veta vilket tryck som man ska utsätta brickan för ska värdet på det uträknade 
kontakttrycket jämföras med gränsvärdet som anger vilket är det minsta trycket som brickan 
måste utsättas för om den ska ge önskad effekt. Detta värde finns angivet i datablad för 
brickan [25], se bilaga A. 

3.5.3 Åtdragningsmoment mot lager 
Samtliga lager i motorn ska pressas axiellt mot friktionsbrickan med hjälp av skruvförband. 
Det minsta åtdragningsmomentet som behövs för dessa skruvförband för att uppnå tillräckligt 
kontakttryck kan beräknas utifrån den axiella kraft som krävs mot respektive bricka. Båda 
lagrens ytterringar pressas mot friktionsbrickan med hjälp av 6 stycken M10. Innerringen 
pressas i kullageränden med hjälp av 3 stycken M10 och i rullageränden med en M 75x2-
centrummutter. För det fall när ett vridmoment omvandlas till en axiell kraft kan ekvation 32-
34 användas [20]. I denna ekvation hämtas FA från ekvation 30. De övriga variablerna i 
ekvation 32-34 presenteras i tabell 8.  

Tabell 8.  Variabler vid beräkning av åtdragningsmoment 

Variabel Beskrivning Enhet 

dm,sk Gängans medeldiameter mm 

Dm,sk Skruvskallens medeldiameter mm 

p Gängans stigning mm 

α Gängans tigningsvinkel º 

β Gängans profilvinkel (60 º vid metrisk gänga)   º 

µg Friktionskoefficient i gängan - 

µg,tabell Koefficient för beräkning av µg - 

µu Friktionskoefficient mellan mutter/skruvskalle och underlag - 
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Vid avgörandet av friktionskoefficienten mellan skruvskalle och underlag antas medelgod 
smörjning råda mellan för att få ett riktvärde på åtdragningsmomentet. Även vid avgörandet 
av friktionskoefficienten i gängan antas medelgod smörjning råda.   

För att beräkna ovanstående ekvationer används Matlab-programmet som presenteras i bilaga 
C.  

3.6 Axiell inspänning av lager 
Vid axiell inspänning av lager är det viktigt att ha koll på lagrets deformation för att 
framförallt undvika att lagrets lagerbana deformeras för mycket. 

3.6.1 Belastningar 
För att analysera vad som händer då man utsätter lagren för höga axiella inspänningar utförs 
FEM-analyser där ena sidan av lagret sätts fix (ingen rörelse i någon riktning) samtidigt som 
ett yttryck appliceras på den andra sidan. Den fixa sidan är tänkt att representera ytan där 
friktionsbrickan verkar. I figur 15 visas hur randvillkoren och belastningarna har förts in på 
kullagrets innerring. De små pilarna motsvarar inspänningen och de stora yttrycket. 

 

Figur 15. Randvillkor och belastningar vid axiell belastningar.  

Trycket som appliceras är det tryck som har beräknats enligt 3.5.2 Beräkning av tryck mot 
friktionsbricka som behövs för att uppnå samma kraft som dagens pressförband. Simuleringar 
av denna typ utförs på samtliga lagerringar (4 st). I tabell 9 redovisas de olika trycken som 
används för de olika ringarna.  
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Tabell 9. Yttryck vid de olika ringarna 

Läge Tryck 

Kullagrets innerring 120 MPa 

Kullagrets ytterring 170 MPa 

Rullagrets innerring 75 MPa 

Rullagrets ytterring 140 MPa 

3.6.2 Deformation 
Deformationen vid axiell inspänning påverkar framförallt lagerbansradien på kullagrets inner 
respektive ytterring. Deformationen påverkar också lagerringens radiella glapp samt 
passningen mot axeln. För att ta reda på hur mycket lagerbansradien förändras undersöks en 
förflyttningen av en punkt på lagerbanans rand.  

3.7 Undersökning av friktionsbrickan  
Friktionsbrickor av typ EKagrip 10 har tidigare undersökts på ABB Corporate Research av 
bland andra Erik Johansson [21,22]. Vid dessa tester har dock inte alla undersökningar som är 
relevanta för denna applikation gjorts. Därför har kompletterande undersökningar av brickan 
gjorts där ett svepelektronmikroskop använts för att kunna studera ytans mikrostruktur. Ett 
svepelektronmikroskop använder sig av elektroner istället för ljus för att belysa provet. Tack 
vare detta kan dessa mikroskop få en mycket hög upplösning eftersom elektronernas våglängd 
är betydligt kortare än ljusets. Studien av provet görs genom att man låter en tunn 
elektronstråle svepa över den yta man vill undersöka för att avläsa denna i en punkt i taget. 
När elektronerna når provytan kommer de att reflekteras och studsa tillbaka för att senare tas 
emot av en detektor. Signalerna från denna detektor kan sedan användas för att bygga upp en 
bild av föremålet man vill studera. I ett elektronmikroskop är det möjligt att nå en förstoring 
på mer än 100 000 gånger. Mikroskopet kan ställas in antingen så att ytans topografi visas 
(Secondary Electron) eller så att skillnader syns mellan olika material i ytan (Back scattered 
Electron). Om en röntgenanalysator kopplas till elektronmikroskopet kan man dessutom göra 
en kemisk analys av ytan genom EDS-analys (energidispersiv spektroskopi). Genom denna 
analys kan halten och fördelningen av olika grundämnen på ytan studeras.  

Vid analysen av friktionsbrickan gjordes studier av 6 stycken provbitar. Tre stycken av 
brickorna hade utsatts för en kontrollerad last på 70, 140 respektive 250 MPa. De övriga 
brickorna var en referensbricka som var obehandlad (direkt från leverantör), en bricka som 
utsatts för böjning samt en bricka som körts under olika förhållanden i en av de 
prototypmotorer som tagits fram.   

Eftersom brickorna ska användas i anslutning till rullningslager är det mycket viktigt att det ej 
lossar partiklar från dem eftersom dessa då riskerar att hamna i lagret. Tanken var att man 
skulle leta efter eventuella lösa partiklar på referensbrickan vid undersökningen. Det var dock 
omöjligt att avgöra hur hårt partiklarna på brickans yta satt fast. För att ändå ta reda på om det 
lossar partiklar från brickorna under last gjordes i stället jämförelser mellan koncentrationen 
av diamantpartiklar på referensbrickan och de brickor som utsatts för last.  

Innan brickorna placerades i mikroskopet avlägsnades eventuella fetter, oljor och liknande för 
att inte riskera att skada mikroskopet. Denna behandling gjordes på den bricka som körts i 
prototypmotorn. De övriga brickorna lämnades obehandlade.  
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4. ANALYS 
I detta avsnitt samlas resultatet från beräkningarna som presenterats i metodavsnittet och 
jämförs med existerande kunskap som presenterats i referensramsavsnittet.  

4.1 Lagertemperaturen under drift  
Mätningen av lagertemperaturen gjordes efter 4 h drift. Resultatet från mätningarna 
presenteras i tabell 10. Intervallet mellan mätningarna var ungefär 1 minut.  

Tabell 10. Mätvärden från temperaturmätningarna. 

Mätning Ytterring Innerring Hållare  Hus 

0 Motorn stannades 

5 min 85 ºC 98 ºC - - 

6 min 86 ºC 96 ºC - - 

7 min 86 ºC 97 ºC - - 

8 min 85 ºC 96 ºC - - 

9 min -  - 95 ºC 84 ºC 

11 min 84 ºC 96 ºC - - 

12 min - - 92 ºC - 

Temperaturen på lagrets ytterring sjönk marginellt mellan de olika mätningarna varför denna 
kan antas vara samma vid drift som den uppmätta. Innerringens temperatur låg även den på en 
relativt stadig nivå varför interpolation bakåt i tiden ej är nödvändig. Temperaturen på 
hållaren låg i närheten av innerringens temperatur. Temperaturdifferensen mellan inner och 
ytterring under drift med dessa förhållanden blev ca 15 ºC. 

Mätningar gjordes även i ett hål ca 70 mm in i axelns centrum. Denna punkt hade en 
temperatur över 100 ºC som dess utom steg. Denna uppvärmning kommer troligen från de 
förluster som uppstår i motorns rotor.  

4.2 Lagerglappet 

4.2.1 Lagerglappet efter montering 
Vid analysen av lagerglappet görs först analyser för att se vilket glapp som fås vid montering 
av ett lager med rekommenderade passningar och glapp (C4-glapp monterat med p6 och M7 
passning). I tabell 11 presenteras det glapp som fås med teoretisk respektive förmodad 
passning.  

Tabell 11. Kvarstående glapp [μm] efter montering med C4-glapp och p6, M7-passning 

  Max teo. Min teo. Max förm. Min förm. 

Kullager 46 -30 43 -25 

Rullager 98 8,5 94 14 
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Dessa värden får ses som målvärden för hur mycket glapp som C3-lagren ska ha efter 
montering med den nya konstruktionen. Observera att det rent teoretiskt kan uppstå en 
förspänning av lagret redan vid monteringen. På axeln är tanken att en j6-tolerans ska 
användas eftersom det är den lösaste passningen som sannolikt ger ett visst grepp mellan axel 
och lager. Det sannolika greppet för denna tolerans ligger enligt SKF mellan -3 och +23 [1]. 
Passningen i huset anpassas så att ett lagom lagerglapp uppstår internt i lagret. Med en K-
passning på huset blir glappet som uppstår i C3-lagret i samma storleksordning som glappet i 
ett C4-lager. I tabell 12 och 13 presenteras det teoretiska respektive sannolika glappet som fås 
om man väljer K6-passning respektive K7-passning.    

Tabell 12. Kvarstående glapp [μm] efter montering med C3-glapp och j6, K6-passning 

  Max teo. Min teo. Max förm. Min förm. 

Kullager 51 -9,0 51 -3,0 

Rullager 100 35 100 36 

Tabell 13. Kvarstående glapp [μm] efter montering med C3-glapp och j6, K7-passning 

  Max teo. Min teo. Max förm. Min förm. 

Kullager 51 -14 51 -6,3 

Rullager 100 24 100 33 

Om en jämförelse görs mellan värdena i tabell 11 och tabell 12-13 ser man att värdena på 
glappet stämmer relativt bra överens. Skillnaden mellan att använda en K6-passning jämfört 
K7 passning är att K7-passningen ger en aning större spridning. Spridningen ligger dock inom 
ramen för de värden som fås i fallet med C4-lager. 

4.2.2 Lagerglappet under drift 
Lagerglappet under drift påverkas av den termiska utvidgningen som sker av lagrets olika 
komponenter. Beroende på temperaturdifferensens storlek uppstår olika stor glappminskning. 
Glappminskningen på grund av denna temperaturökning har beräknats både teoretiskt och 
med FEM. I tabell 14 presenteras glappförändringen för de olika komponenterna med de båda 
modellerna för fallet med kullager. Tabell 15 presenterar samma resultat för rullagret. 

Tabell 14. Kullagrets olika komponenters utvidgning angivet i mikrometer vid olika temperaturer 

 Teoretisk modell enl. SKF [19] Resultat från FEM 

Temp. [ºC] Ytterring Innerring Kula Ytterring Innerring Kula 

-50 -103 -73 -15 -103 -73 -15 

70 62 44 9 63 44 9 

85 82 58 12 87 58 12 

95 96 68 14 96 68 14 

110 116 82 17 118 84 17 

130 144 102 21 144 104 21 
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Tabell 15. Rullagrets olika komponenters utvidgning angivet i mikrometer vid olika temperaturer 

 Teoretisk modell enl. SKF [19] Resultat från FEM 

Temp. [ºC] Ytterring Innerring Rulle Ytterring Innerring Rulle 

-50 -107 -80 -13,5 -109 -82 -13,5 

70 64 48 8 64 48 8 

85 85 64 11 86 64 11 

95 99,5 74 12,5 100 76 12,5 

110 121 90 15 121 92 15 

130 149 112 19 150 114 19 

Resultaten ovan visar att den teoretiska modellen stämmer väl överens med FEM-modellen. 
För att ta reda på hur mycket glappet minskar vid temperaturdifferenser mellan inner och 
ytterring används resultaten från den teoretiska modellen. Kombinationer mellan olika 
temperaturer på innerring och ytterring skapas för att ta reda på glappminskningen vid olika 
temperaturdifferenser. Rullkroppens temperatur antas vara medelvärdet av temperaturen på 
inner och ytterring. Figur 16 visar hur glappet varierar med temperaturdifferensen för både 
kullagret och rullagret. Samtliga fall bygger på att innerringen får en högre temperatur än 
ytterringen.   
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Figur 16. Glappminskningen vid olika temperaturdifferenser mellan inner och ytterring  

4.3 Greppförändring under drift 
Vid undersökning har det visat sig att greppförändringen mellan axel och lager samt hus och 
lager är mycket liten. Detta beror på att den termiska utvidgningskoefficienten för de olika 
komponenterna är i stort sett lika stora. Axeln och lagret är både tillverkade av stål och huset 
är tillverkat av gjutet segjärn. Figur 17 visar husets och kullagrets ytterrings deformation då 
dessa tillåts expandera fritt och enskilt. Deformationen är relativt homogen.   
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Figur 17. Kullagrets ytterrings deformation i lagerhuset (skölden) 

4.4 Snedställning av lagren 
Den snedställningen som uppstår av lagren orsakas av att axeln deformeras på grund av de 
krafter som verkar på denna. I figur 17 presenteras axelns axiella deformation då den utsätts 
för en rent böjande last.  

 

Figur 18. Deformation i axiell led som uppstår i axeln på grund av rotorns och axeln vikt. 

Den axiella deformationen vid lagersätena omvandlas till motsvarande snedställning av axeln 
enligt ekvation 17. I tabell 16 redovisas hur stor den axiella deformationen är på respektive 
radie. I tabellen redovisas även vilken snedställning den axiella deformationen resulterar i vid 
respektive lager. 
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Tabell 16. Axiell deformation med resulterande snedställning av lagren 

 Kullager Rullager 

Axelradie 35 mm 37,5 mm 

Axiell deformation 9,53 μm 9,43 μm 

Snedställning 0.94 vinkelminuter 0,86 vinkelminuter 

4.5 Trycket mot friktionsbrickan 
Med de rekommenderade passningarna kan förbandet mellan lager och axel/hus överföra ett 
moment enligt tabell 17. Det är detta moment som friktionsförbandet måste klara av att 
överföra. Värdet på momentet varierar beroende på hur stor interferens (grepp) som råder 
mellan lager och axel/hus.  

Tabell 17. Överförbart moment vid olika interferens mellan lager och axel/hus 

 Interferens, μm Överförbart moment, Nm 

Kullager/Axel 32-69 390-840 

Kullager/Hus 0-40 0-460  

Rullager/Axel 32-69 375-810 

Rullager/Hus 0-40 0-440 

Momentet räknas om till det kontakttryck som behövs mot brickan för att överföra samma 
moment. I figur 19-22 presenteras detta kontakttryck. Det lägsta kontakttrycket fås vid 
minimalt överföringsmoment och det högsta kontakttrycket fås vid maximalt 
överföringsmoment De markerade ringarna i graferna motsvarar minsta kontakttrycket som 
behövs mot friktionsbrickan för att denna ska fungera som det är tänkt. Kurvan (linjen) i 
grafen motsvarar det kontakttryck som behövs om man räknar från de rekommenderade 
passningarna. Den andra axeln i graferna representerar det åtdragningsmomentet som behövs 
för skruvarna i skruvförbanden för att skapa kontakttrycket (axiella krafterna) mot brickan. 
Den axiella kraften mot kullagrets innerring skapas av tre stycken M10-skruvar. Innerringen 
på rullagret pressas av en centrummutter runt axeln. Ytterringarna på både kullagret och 
rullagret pressas axiellt av 6 stycken M10-skruvar.  
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Figur 19. Kontakttryck mellan friktionsbrickan och kullagrets innerring vid olika åtdragningsmoment av de tre 
M10-skruvarna. 

 

Figur 20. Kontakttryck mellan friktionsbrickan och rullagrets innerring vid olika åtdragningsmoment av 
centrummuttern på axeln.  
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Figur 21. Kontakttryck mellan friktionsbrickan och kullagrets ytterring vid olika åtdragningsmoment av de sex 
M10-skruvarna.  

 

Figur 22. Kontakttryck mellan friktionsbrickan och rullagrets ytterring vid olika åtdragningsmoment av de sex 
M10-skruvarna. 

I tabell 18 sammanställs värden på det minsta kontakttryck som krävs mot brickan samt de 
tryck som fås om skruvarna dras med rekommenderat moment. Rekommenderat 
åtdragningsmoment för M10-skruvar är 79 Nm 



 48

Tabell 18. Kontakttryck vid minsta och största åtdragningsmoment. 

 Kontakttryck vid minsta möjliga 
åtdragning [MPa] 

Kontakttryck vid åtdragning med 
rekommenderat moment [MPa] 

Bricka mellan kullager 
och axel  

80 121 

Bricka mellan kullager 
och hus  

50 171 

Bricka mellan 
rullager/axel  

71 - 

Bricka mellan 
rullager/hus 

50 140 

För M75 muttern finns inget rekommenderat åtdragningsmoment angivet. 71 MPa 
kontakttryck fås med en åtdragning på 1,1 kNm.  

4.6 Axiella inspänningen av lagren 
Den axiella inspänningen av lagrens olika komponenter ger upphov till deformation av 
lagerbanan enligt figur 23.  

 

Figur 23. Lagerbanans deformation vid axiell inspänning 

Deformationen som uppstår ger en minskning av lagerbansradien för de olika komponenterna 
i lagret enligt tabell 19. I tabellen presenteras även hur stor del av rullkroppens radie som 
minskningen motsvarar samt den maximala spänningen som uppstår varje komponent.  
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Tabell 19. Deformation och spänning vid axiell inspänning 

 Minskning av 
lagerbansradien [μm] 

Procent av 
rullkroppsradien [%] 

Största spänning 
[MPa] 

Kullagrets innerring  2,3 0,026 120 

Kullagrets ytterring 7,3 0,084 200 

Rullagrets innerring - - 60 

Rullagrets ytterring - - 180 

Ett kullager har innan montering en lagerbansradie som motsvarar cirka 51,5-53procent av 
rullkroppens diameter [18]. Skillnaden mellan rullkroppsradien och lagerbansradien innan 
montering är alltså gott och väl större än den minskning som sker på grund av den axiella 
inspänningen. 

4.7 Undersökning av friktionsbrickan 
Undersökningen av friktionsbrickan resulterade i en rad olika bilder som visar på olika 
egenskaper för brickan.  

4.7.1 Friktionsbrickans ytstruktur 
Den första undersökningen som gjordes syftade till att undersöka egenskaperna för den 
obehandlade referensbrickan som kom direkt från leverantören. Figur 24 visar brickans 
struktur och figur 25 koncentrationen av diamanter på provbiten som kom direkt från 
leverantör. 

 

Figur 24. Brickans struktur vid leverans från tillverkaren.  
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Figur 25. Friktionsbrickans diamantkoncentration vid leverans. De svarta områdena representerar diamanter. 
Observera att det finns tomma platser där det tidigare suttit diamanter. Detta är dock helt normalt enligt 

tillverkaren och är ett resultat av den tillverkningsmetod man använder sig av [28]. 

En intressant iakttagelse som gjordes vid undersökningen av brickorna var att koncentrationen 
av diamantpartiklar var något lägre i närheten av brickornas kanter. Generellt var även 
koncentrationen av partiklar ojämnt fördelad över brickans yta [29].  

För att se om det skett någon tydlig förändring av strukturen efter belastning undersöktes 
brickan som utsatts för 250 MPa och den bricka som hade körts i motorn. Vid denna 
undersökning kunde ingen märkbar skillnad i partikelkoncentration konstateras jämfört med 
referensbrickan. Eftersom det inte skett någon förändring i strukturen på brickan som utsatts 
för 250 MPa gjordes inga vidare undersökningar på brickorna som utsatts för de lägre 
yttrycken. Inte heller undersökningarna av brickan som böjts en aning visade på någon synlig 
strukturförändring. 

4.7.2 Defekter på ytbeläggningen 
En intressant iakttagelse som gjordes vid undersökningen var att det längs brickornas kanter 
fanns defekter i ytbeläggningen som närmast liknade bubblor. I figur 26 visas en sådan bubbla 
som identifierats på referensbrickan. 
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Figur 26. En bubbla längs referensbrickans kant 

Vid andra bubblor fanns tendenser till att matrismaterialet hade släppt från basmaterialet. I 
figur 27 visas en bubbla på referensbrickan där det lossat en bit av ytbeläggningen.  

 

Figur 27. Ytdefekt längs kanten på referensbrickan 

För att verifiera att denna defekt inte var något som enbart fanns på referensbrickan gjordes 
även en undersökning av kanterna på brickan som använts i prototypmotorn. Denna 
undersökning visade att defekterna även fanns här. Figur 28 visar en defekt längs kanten på 
denna bricka. I figuren syns det tydligt att en del av ytbeläggningen har avlägsnats. 
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Figur 28. En bubbla på referensbrickan där det tycks ha lossat en bit av ytbeläggningen. 

Undersökningen av kanten på brickan som körts i prototypmotorn visade även på att det fanns 
lösa flagor av ytbeläggningen enligt figur 29. Denna flaga tycks inte kunna kopplas till någon 
bubbla [29].  

Enligt leverantören av brickorna är flagorna som lossnat från brickorna en uppenbar defekt 
som inte ska förekomma vid normal hantering [28]. Leverantören hävdar i stället att 
defekterna kan ha uppkommit på grund av ovarsam hantering. 

 

Figur 29. Lös flaga på brickan som körts i prototypmotorn. 

I figur 29 ser man även att det finns sprickor i matrismaterialet. Denna typ av sprickor 
förekom på flera ställen på den använda brickan. 
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Vid undersökningen av friktionsbrickorna gjordes även en undersökning av matrismaterialets 
tjocklek samt hur långt in i matrismaterialet som diamanterna tränger in. Undersökningarna 
visade att matrismaterialets tjocklek i området som undersöktes var ca 6.5 μm. Detta ligger 
inom ramen för vad matrisens tjocklek ska vara enligt datablad. Diamanternas inträngning i 
matrismaterialet verkade variera i olika punkter. Konstateras kunde dock att diamanterna i 
vissa fall trängde hela vägen ned i brickans basmaterial. I bilaga D visas de figurer som ligger 
till grund för dessa slutsatser. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel redovisas slutsatser och diskussionspunkter utifrån de resultat som 
presenterats i analysavsnittet och teorierna som presenteras i referensramsavsnittet. 
Slutsatserna ger svar på de mest relevanta frågeställningarna som presenteras i 
introduktionsavsnittet.  

5.1 Diskussion  
Med rekommenderade passningar för huset fås ett relativt kraftigt grepp mellan hus och lager. 
Eftersom ytterringen inte är utsatt för någon roterande last bör det dock inte vara nödvändigt 
att ha detta kraftiga grepp här. Med bakgrund till detta resonemang bör passningen här kunna 
reduceras utan att det är nödvändigt att använda en friktionsbricka. En fördel med att undvika 
att använda friktionsbricka här är att man då inte behöver riskera att skada ett eventuellt 
isolationsskikt på lagrets yta. 

En uppenbar risk som finns om man reducerar greppet mellan lager och axel är att man får 
problem med fretting eftersom passningarna som rekommenderas ger betydligt kraftigare 
grepp än vad passningarna vid den nya konstruktionen. Detta problem ska inte underskattas 
eftersom följderna av detta problem kan göra att lagret havererar totalt genom till exempel att 
en lagerring spricker. Vid samtal med lagertillverkarna har denna faktor lyfts fram som en 
avgörande faktor för om reduceringen av greppet ska vara möjligt. Det är dock svårt att utföra 
simuleringar för att ta reda på om fretting utgör ett problem. Även tester är svåra eftersom 
fretting uppkommer efter ett anta miljoner belastningscykler.  

Lagertillverkarna har under hela examensarbetet varit högst ovilliga att lämna ut korrekta 
geometrier för lagren vilket har försvårat arbetet en aning. På grund av detta är geometrierna 
som använts vid simuleringarna med all säkerhet inte helt korrekta. Geometrierna bör dock 
inte skilja sig jättemycket från de korrekta geometrierna. Geometrierna som använts bygger 
på de förenklade CAD-modeller som lagertillverkarna ger ut på respektive hemsida. Dessa 
modeller har sedan modifierats utifrån de geometriska förhållanden som råder internt i ett 
lager enligt Tedric [18].  

På grund av osäkerheten kring geometrierna finns även en viss osäkerhet kring den modell 
som ställts upp för FEM-beräkningar. Modellens egenskaper har dock visat sig stämma väl 
överens med de teoretiska beräkningarna vilket kan tyda på att geometrierna är tillräckligt 
korrekta för beräkningarna. En annan parameter som påverkar FEM-modellen är osäkerheten 
kring materialparametrarnas spridning. Vid modellerandet har ingen hänsyn tagits till 
materialparametrarnas spridning på grund av avsaknad av denna information.   

Glappberäkningarna som utförts har enbart baserats på lager med rullkroppar tillverkade av 
stål. För att elektriskt isolera lagren kan som tidigare förklarats även hybridlager med 
rullkroppar av kiselnitrid användas. Glappet före montering i hybridlager är lika stort som i 
lager med stålrullkroppar. Kiselnitrid har dock en lägre termisk utvidgningskoefficient än stål 
varför glappminskningen på grund av höga temperaturer i lagret med kiselnitridrullkroppar 
bör bli mindre än i fallet med stål rullkroppar. Med bakgrund till detta resonemang bedömdes 
simuleringar av hybridlagers interna glapp vara överflödigt.  

Det är svårt att säga hur stor glappminskning under drift som kan tolereras eftersom detta 
beror på vilket glapp som finns kvar efter montering. Totala minskningen av glappet bör dock 
inte överstiga glappet som finns innan montering eftersom det då uppstår interna spänningar i 
lagret. 
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Temperaturen i lagren kommer sannolikt att alltid vara högre på innerringen än ytterringen 
eftersom lagrets innerring värms av rotorns förluster. Dessutom kommer ytterringen att kylas 
bättre i och med att denna sitter placerad i skölden som är i direkt kontakt med 
omgivningsluften. Dessa antaganden har verifierats vid mätningar av lagret. Vid mätningarna 
av temperaturen på lagret syntes ingen tydlig förändring av temperaturen över tiden. Den 
förändring som observerade kan antas ligga inom ramen för mätfel. 

Vid modellerandet i FEM-programmet Comsol Multiphysics [27] har temperaturen på de 
olika delarna förts in som en homogen temperatur. I verkligheten kommer sannolikt 
temperaturen i framförallt huset att vara olikformig. Huset har förmodligen en lägre 
temperatur en bit ifrån lagret än i närheten av detta. Detta gör att huset kommer att utvidgas 
en aning mindre än vad som framgår av modellerandet.  

Åtdragningsmoment som beräknats för skruvarna som ska hålla lagren på plats bygger på att 
medelgod smörjning råder i såväl gäng som kontaktyta mellan skruv och underlag. Dessa 
faktorer är svåra att ha kontroll över varför resultatet från dessa beräkningar endast bör 
användas som riktvärden för åtdragningsmomentet. 

Lasten som förts in vid beräkningen av lagrens snedställning motsvarar enbart den radiella 
lasten från axelns och rotorns egenvikt. Ingen hänsyn har tagits till att axeln även utsätts för 
ett vridande moment. Detta moment bör dock ha endast marginell inverkan på axelns 
utböjning. Rotorns inverkan vid simuleringen har endast förts in som en last som motsvarar 
rotorns vikt. Ingen hänsyn har tagits till att axelns styvhet blir en aning högre med en rotor 
monterad. En styvare axel gör dock att axeln böjer ut mindre än fallet som simulerats. De 
beräknade snedställningarna bör således i verkligheten vara en aning mindre. Modellen ger 
alltså en något sämre snedställning för lagren än man kan förvänta sig.  

Vid modellerandet av den axiella inspänningen har ingen hänsyn tagits till att lagerringarna är 
monterade i hus och på axel. Därmed har eventuell inverkan från dessa komponenter 
förbisetts. Om dessa komponenter hade inkluderats hade deformationen förmodligen blivet en 
aning annorlunda. Inverkan antas dock vara tillräckligt liten för att kunna försummas.  

Mätningar för att se om det förekommer lagerströmmar har inte utförts. I induktionsmaskiner 
förekommer dock detta fenomen alltid. Det är därför nödvändigt att använda sig av ett lager 
som har någon form av elektrisk isolation.  

Vid undersökningen av friktionsbrickan rengjordes brickan som körts i prototypmotorn för att 
undvika att svepelektronmikroskopet skulle skadas (bli smutsigt). Rengörningen gjordes 
genom att brickan placerades i ett bad med etanol och utsattes för ultraljud. Denna behandling 
bör dock inte ha påverkat brickans egenskaper eftersom brickorna även vid tillverkningen 
genomgår en ultraljudsbehandling för att ta bort partiklar (diamanter) som inte fastnat 
ordentligt i matrismaterialet. För att kunna applicera tillräckligt högt tryck samt för att enklare 
kunna placera provbitarna i mikroskopet klipptes bitar av brickorna ut. Vid undersökningen 
gjordes dock inga undersökningar av ytstrukturen i närheten av snittet för att undvika 
osäkerhet kring om snittet gett upphov till skador.  

Förberedningen av friktionsbrickorna inför undersökningen i svepelektronmikroskopet 
gjordes genom att ett yttryck applicerades kontrollerat i en press. För att applicera yttrycket 
mot brickorna användes två stycken provbitar av stål. Hårdheten för detta material var ca 380 
HV (uppmätt) vilket kan jämföras med hårdheten i lagerringarnas stål som är 700 HV [1]. 

Längs friktionsbrickorna kanter fanns en rad olika ytdefekter. Bubblor konstaterades på flera 
ställen på flera brickor. Dessutom konstaterades sprickor i matrismaterialet. Båda dessa 
defekter kan antas vara en källa till att det lossnar flagor från brickan [30].  

Tillverkarna av friktionsbrickorna ser ingen naturlig förklaring till sprickdefekterna som 
konstaterats på brickans ytstruktur. De hänvisar i stället till att brickorna förmodligen 
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hanterats ovarsamt vid montering/demontering. Vid monteringen har dock inte brickan utsatts 
för någon ovarsam hantering (slag, punktlaster etc). Om brickorna inte klarar den hantering 
som de utsatts för vid monteringen i detta fall finns det mycket som talar för att de inte heller 
kommer att klara monteringen vid en eventuell serietillverkning.  

En faktor som inte studerats är vad som händer om ett lager med ett elektriskt isolerande 
ytskikt pressas mot en friktionsbricka. Sannolikt är dock att diamanterna på friktionsbrickan 
penetrerar det isolerande skiktet. Detta bedöms dock som ofarligt eftersom diamanter inte 
leder elektricitet. 

Det finns en del uppenbara risker med den nya lagerinbyggnaden som man måste ha koll på. 
Vid monteringen är den mest uppenbara risken att man glömmer att montera friktionsbrickan. 
Om detta sker är risken mycket stor att lagret kommer att valsvandra under drift med ett 
möjligt haveri som konsekvens. Vid service av motorerna finns dels samma risk som vid 
monteringen och dels risken att en skadad bricka återanvänds. Sker detta kan den skadade 
brickan göra att även lagren skadas med betydligt förkortad livslängd som konsekvens.    

En av anledningarna till att man vill byta från en traditionell inbyggnad till den nya är att man 
vill förenkla montaget av lagren och underlätta servicen. Man kan dock ställa sig frågan hur 
mycket enklare montaget verkligen blir om man förutom friktionsbrickan även måste använda 
sig av lim i kontakten mellan lager och axel för att undvika fretting. Limmet kan även göra att 
servicen blir försvårad på grund av försvårad demontering. 

5.2 Slutsatser  
• Lagertemperaturen som mätts upp i motorns N-sida under drift ligger relativt högt. För 

att förenkla valet av smörjmedel samt möjligheterna för att uppnå en lång 
lagerlivslängd bör möjligheten att kyla lagret bättre undersökas. Om inte 
temperaturstegringen sänks blir det svårt att hitta ett fett som klarar av att smörja hela 
temperaturspannet och hela livslängden som det ska klara. Mätningarna som utförts 
har gjorts på en prototypmotor vid de inledande provningarna av konstruktionen.  

• Glappet som fås i ett C3-lager om man använder j6 och K7-passning ligger i samma 
storleksordning som ett C4-lager får med rekommenderade passningar. Ur detta 
avseende finns det därför inga problem med att förändra konstruktionen. Det är till och 
med så att risken för att lagret blir förspänt redan vid monteringen är mindre om man 
använder sig av denna konstruktion. Generellt är det kvarstående glappet med den nya 
konstruktionen marginellt större än med den gamla konstruktionen.  

• Minskningen av lagerglappet under drift beror helt och hållet av temperaturdifferensen 
som uppstår mellan inner och ytterring i lagret. Om temperaturdifferensen blir stor 
kommer det beroende på hur stort glapp man har kvar efter montering sannolikt att 
uppstå inre spänningar i lagret. Det är viktigt att man ser till att detta inte händer 
eftersom det leder till att lagret slits snabbare och att temperaturen i lagret ökar. Ökad 
temperatur kan i sin tur påverka fettet och ytterligare minska glappet. 
Glappminskningen under drift är ungefär likvärdig i kullagret och rullagret. 

• Glappminskningen vid drift är mindre i hybridlager än glappminskningen i 
traditionella lager med stålrullkroppar.  

• Med de nya passningarna mellan lager och axel/hus reduceras greppet mot både axel 
och hus markant. Denna minskning av greppet kan leda till att man får problem med 
passningsrost (fretting) mellan framförallt lager och axel [31]. För att minska risken 
för detta kan ett lim appliceras i kontakten mellan axel och lager.  
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• Snedställningen som uppstår vid lagren på grund av krafterna som verkar på axeln 
ligger inom ramen för vad som kan accepteras (För kullager kan man acceptera en 
snedställning på 2-10 vinkelminuter och för rullager maximalt 4 vinkelminuter.). Vid 
beräkningarna har de eventuella effekter som en koppling på axeln kan ha utelämnats 
eftersom dessa med största sannolikhet endast har marginell påverkan på 
snedställningen.  

• Om skruvarna som spänner lagren axiellt dras åt till rekommenderat 
åtdragningsmoment kommer kontakttrycket mellan lager och friktionsbricka att bli 
tillräckligt högt. Centrummuttern på motorns drivsida bör dras till minst 1100 Nm om 
man vill vara säker på att få tillräckligt högt yttryck mot friktionsbrickan. 

• Ingen skillnad i ytstrukturen kunde konstateras mellan referensbrickan och de brickor 
som utsatts för last. På brickornas kanter kunde det dock konstateras att ytdefekter 
förekom. Ytdefekterna som konstaterats består av material (ytbeläggning) som lossat 
från brickans basmaterial. Slutsatsen av ovan nämnda resultat är att det finns en 
osäkerhet kring om leverantören av brickorna kan garantera att det inte lossa partiklar 
från brickorna. Vid samtal med leverantören hänvisar de till att monteringen skett 
ovarsamt men om brickorna inte klarar den montering som gjordes, vad talar då för att 
de ska hålla vid framtidens montering? 

• Motorn bör förses med ett elektriskt isolerat lager i åtminstone en ände för att undvika 
problem med lagerströmmar.  
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6. REKOMMENDATIONER 
I detta avsnitt presenteras rekommendationer baserat på resultaten som presenteras i 
examensarbetet.  

Oavsett om man väljer att använda sig av den nya lösningen eller inte måste man se till att öka 
kylningen på icke drivsidans (N-sidans) lager. Detta är viktigt både för att öka lagrets 
tillförlitlighet samt underlätta för smörjningen. (Förändringar för att öka kylningen på lagren 
är planerade till nästa serie [2].)  

Den nya lagerinbyggnaden är tillämpbar förutsatt att man kan försäkra sig om att det aldrig 
lossar partiklar från friktionsbrickorna. Om det finns en risk att det lossa partiklar från 
brickorna är den nya lösningen klart olämplig eftersom risken då är uppenbar att partiklar från 
brickan hamnar i lagren. Osäkerheten kring detta kan endast redas ut av tillverkaren av 
brickorna. 

Eftersom lagrets ytterring inte är utsatt för en roterande last bör man överväga att inte använda 
friktionsbricka här. Genom att göra detta minimeras även risken för att skada ett eventuellt 
isolationsskikt på lagret.  

Vid valet av lager bör ett lager med elektriskt isolerande egenskaper väljas.  

Vid monteringen på axeln bör man överväga att använda sig av ett lim för att minska risken 
för att det uppstår fretting (passnigsrost) mellan lagret och axeln.  
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BILAGA A: DATABLAD FÖR FRIKTIONSBRICKAN 

 



 ii

BILAGA B: MATLAB-KOD FÖR BERÄKNING AV 
INTERNT LAGERGLAPP  

%-------------------------------------------------------------------------- 
%----------------Teoretisk beräkning av det interna glappet i kullager----- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Observera att programmet förutsätter stål i både lagerhus, axel och lager.  
  
%Indata som kan varieras 
%Indata här är för lager SKF 6214 med C4 
%S=shaft, H=house,  
clear all;close all;clc 
  
%Axelgeometrier 
d_S=75*10^(-3);             %Axeln nominella ytterdiameter      [m] 
u_av_S=32*10^(-6);          %Undre gräns för axelns avmått p6   [m] 
o_av_S=51*10^(-6);          %Övre gräns för axelns avmått p6    [m] 
d_hole_S=0;                 %Om axeln är ihålig                 [m] 
  
% Lagerhusgeometrier 
d_H=130*10^(-3);            %Husets nominella diameter          [m] 
o_av_H=-40*10^(-6);         %Undre gräns för husets avmått M7   [m] 
u_av_H=0*10^(-6);           %Övre gräns för husets avmått M7    [m] 
dH_utv=2*87*10^(-3);        %utvändig dimension lagerhus        [m] 
  
%Lagergeometrier 
d=75*10^(-3);               %Nominellt hålvärde för Lager       [m] 
u_av_d=0;                   %Undre gräns för hålets avmått      [m] 
o_av_d=-15*10^(-6);         %Övre gräns för hålets avmått       [m] 
glapp_min=90;               %Minsta glapp                       [micro m] 
glapp_max=125;               %maximalt glapp                    [micro m] 
d1=88.5*10^(-3);            %Innerringens ytterdiameter         [m] 
  
D=130*10^(-3);              %Nominell ytterdiameter Lager       [m] 
o_av_D=0;                   %Övre gräns för ytterdiameter avmått[m] 
u_av_D=-18*10^(-6);         %Undre gräns för ytterdiameter avmått[m] 
D1=114*10^(-3);             %Ytterringens innerdiameter         [m] 
  
do=0.1185;%2*57.08*10^(-3);         %Yttre lagerbansdiametern   [m]              
di=0.0885;%2*40.42*10^(-3);         %Inre lagerbansdiametern    [m]              
dk=(do-di)/2;               %rullens diameter                   [m] 
  
alpha=12*10^-6;             %Temperaturutvidgningskoefficient   [/K] 
Ti=55;                     %Temp. innerring                     [grad C/K] 
To=55;                     %Temp. ytterring                     [grad C/K] 
Ta=25;                      %Temp. omgivning                    [grad C/K] 
  
%Materialparametrar 
%axel och lager             %viss approximation 
E_BS=205*10^9;              %elasticitetsmodul                  [Pa] 
v_BS=0.28;                  %poissons tal                       [] 
ro_BS=7850;                 %desitet                            [kg/m^3] 
alpha_BS=12*10^(-6);        %Temperaturutvidgningskoefficient   [/K] 
  
%Hus 
E_H=170*10^9;               %Elasticitetsmodul 
v_H=0.25;                   %poissons tal 
ro_H=7200;                  %densitet 
alpha_H=12.5*10^(-6);       %Temperaturutvidgningskoefficient 
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%_________________________________________________________________________ 
I_S_prob_u=37*10^(-6);      %Min Sannolikt grepp AXEL enligt SKF p6 [m]          
I_S_prob_o=65*10^(-6);      %Max Sannolikt grepp AXEL enligt SKF p6 [m] 
  
I_H_prob_u=-11*10^(-6);     %Min Sannolikt grepp HUS enligt SKF M7  [m] 
I_H_prob_o=33*10^(-6);      %Max Sannolikt grepp HUS enligt SKF M7  [m] 
%__________________________________________________________________________ 
%______________________________Beräkningar_________________________________ 
%__________________________________________________________________________ 
  
%Beräkning av teroetiskt grepp 
  
I_S_teo_u=u_av_S-u_av_d;    %Min Teoretisk grepp/spel  Axel & lager [m] 
I_S_teo_o=o_av_S-o_av_d;    %Max Teoretisk grepp/spel  Axel & lager [m] 
  
I_H_teo_u=u_av_D-u_av_H;    %Min Teoretisk grepp/spel  Hus & lager  [m] 
I_H_teo_o=o_av_D-o_av_H;    %Max Teoretisk grepp/spel  Hus & lager  [m] 
  
I_S=[I_S_teo_u I_S_teo_o I_S_prob_u I_S_prob_o]; 
I_H=[I_H_teo_u I_H_teo_o I_H_prob_u I_H_prob_o]; 
  
%------------------------------------------ 
%Uppskattningsmodell av det interna glappet enligt FAG! 
  
up_delta_S=0.8.*I_S.*10^6;  %Teoretisk exapansion av innerring av I [micro 
m] 
up_delta_H=0.7.*I_H.*10^6;  %Teoretisk kontraktion av ytterring av I[micro 
m] 
up_delta_p=up_delta_H+up_delta_S; 
%kvarstående glapp efter montering 
up_s_min_mont=[glapp_min-up_delta_p(2),glapp_min-up_delta_p(4)];   %[micro 
m] 
up_s_max_mont=[glapp_max-up_delta_p(1),glapp_max-up_delta_p(3)];   %[micro 
m] 
up_mont=[glapp_min-up_delta_p(2),glapp_max-up_delta_p(1),glapp_min-
up_delta_p(4),glapp_max-up_delta_p(3)]; 
  
%Glappminsk. pga temp.differens 
dM=(d+D)/2;                                 %Medeldiameter          [m] 
up_delta_T=alpha*dM*(Ti-To)*10^6;                                  %[micro 
m] 
  
%Uppskattning av den totala glappminskningen under drift 
up_TOT_delta=up_delta_p+up_delta_T;                     %           [micro 
m] 
  
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%-------------Exaktare modell av glappet (enligt Tedric)------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%från essential... 
%Passning lager/axel 
  
if d_hole_S<=0 
    delta_S=I_S.*(d_S/d1); 
    else 
        delta_S=I_S.*(d1/d_S).*(((d_S/d_hole_S)^2-1)/((d1/d_hole_S)^2-1)); 
end 
  
%Passning lager/hus 
  
delta_H=(2*I_H*(D/D1))/(((D/D1)^2-1)*((((D/D1)^2+1)/((D/D1)^2-
1)+v_BS)+(E_BS/E_H)*(((dH_utv/D)^2+1)/((dH_utv/D)^2-1)-v_H))); 
  



 iv

delta_H_verk=[0 delta_H(2) 0 delta_H(4)];       %(negativ interferens ej 
möjlig, detta ger glapp) 
  
delta_p=delta_S+delta_H_verk                    %minskning 
  
%Temperaturdifferens 
  
delta_T=alpha*(do*(To-Ta)-di*(Ti-Ta));          %ÖKNING/minskning av 
internt glapp 
  
delta_T_di=alpha_BS*di*(Ti-Ta);                  %innerringens utvidgning 
delta_T_do=alpha_BS*do*(To-Ta);                  %ytterringens utvidgnign 
delta_T_dk=alpha_BS*dk*((Ti+To)/2-Ta);           %kulans utvidgning 
  
delta_T_SKF=do+delta_T_do-(di+delta_T_di)-2*(dk+delta_T_dk);              
%glapp_efter_montering=[glapp_min- 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%---------------------------------utdata----------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
  
initialt_glapp=[glapp_min glapp_max] 
  
delta_tot=(delta_T-delta_S-delta_H_verk)*10^6  
 
delta_tot=(delta_T_SKF-delta_S-delta_H_verk)*10^6 
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BILAGA C: MATLAB-KOD FÖR BERÄKNING AV 
TRYCK MOT FRIKTIONSBRICKAN 

%__________________________________________________________________________ 
%_____________Teoretisk beräkning av grepp mellan axel och lager___________ 
%__________________________________________________________________________ 
%Modellerna som används nedan har hämtats ur handboken i maskinelement som 
%ges ut av KTH 
  
clear all;clf;close all;clc; global all; 
E=206*10^9;                          %Elasticitetsmodul för lagret 
Ea=E;                                %Axelns elasticitetsmodul 
En=170*10^9;                         %Husets elasticitetsmodul 
  
my=0.15;                             %Friktionstal stål/stål (mellan 
axel/nav/hus) 
ny=0.3;                              %Poissons tal för lagret 
  
%beräkningarna förutsätter stål i både axel och hus. 
  
%Kullageränden 
di=30*10^(-3);                       %Axeln approximeras till massiv 
dy=[70.0320 70.0510].*10^(-3);       %Axelns ytterdiameter (med tolerans 
p6) 
  
Di=[69.982 70.0].*10^(-3);           %Lagrets håldiameter  
Dy=[87.1].*10^(-3);                  %Innerringens ytterdiameter 
  
max_int=dy(2)-Di(1);                 %Maximal interferens mellan lager och 
axel 
min_int=dy(1)-Di(2);                 %Minimal interferens mellan lager och 
axel 
  
b=24*10^(-3);                        %kullagrets bredd 
upp=1000;                            %upplösning 
  
alpha_a=mean(dy)/mean(di);              %approximation 
alpha_n=mean(Dy)/mean(Di); 
  
inter_kullager_axel=[];M_kullager_axel=[]; 
for j=0:1:upp 
    inter=min_int+(max_int-min_int)*j/upp; 
    inter_kullager_axel=[inter_kullager_axel inter]; 
    %Trycket i kontakten mellan lager och hus 
    p=inter/((((alpha_n^2+1)/(alpha_n^2-1)+ny)/E+((alpha_a^2+1)/(alpha_a^2-
1)+ny)/E)*mean(dy)); 
    %friktionskraften i kontakten 
    F=pi*mean(dy)*b*p*my; 
    %överförbvart moment 
    M_i=F*mean(dy)/2; 
    M_kullager_axel=[M_kullager_axel M_i]; 
end 
  
subplot(2,2,1) 
plot(inter_kullager_axel*10^6,M_kullager_axel) 
title('Överförbart moment mellan axel och kullager') 
xlabel('Interferens (grepp) [mym]') 
ylabel('Moment [Nm]') 
  
%Grepp mot hus: 
di=[108]*10^(-3);                       %Yttre lagerringens innerdiameter 
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dy=[124.982 125]*10^(-3);               %Yttre lagerringens ytterdiameter 
Di=[124.960 125]*10^(-3);               %lagerhusets innerdiameter M7 
Dy=[160]*10^(-3);                       %lagerhusets ytterdiameter 
  
max_int=dy(2)-Di(1);                    %Maximal interferens mellan lager 
och hus 
min_int=dy(1)-Di(2);                    %Minimal interferens mellan lager 
och hus 
  
alpha_a=mean(dy)/mean(di);              %approximation 
alpha_n=mean(Dy)/mean(Di); 
  
inter_kullager_hus=[];M_kullager_hus=[]; 
for j=0:1:upp 
    inter=min_int+(max_int-min_int)*j/upp; 
    inter_kullager_hus=[inter_kullager_hus inter]; 
    %Trycket i kontakten mellan lager och hus 
    p=inter/((((alpha_n^2+1)/(alpha_n^2-
1)+ny)/En+((alpha_a^2+1)/(alpha_a^2-1)+ny)/Ea)*mean(dy)); 
    %friktionskraften i kontakten 
    F=pi*mean(dy)*b*p*my; 
    %överförbvart moment 
    M_i=F*mean(dy)/2; 
    if M_i<=0 
        M_i=0; 
    end 
    M_kullager_hus=[M_kullager_hus M_i]; 
end 
subplot(2,2,2) 
plot(inter_kullager_hus*10^6,M_kullager_hus) 
title('Överförbart moment mellan hus och kullager') 
xlabel('Interferens (grepp) [mym]') 
ylabel('Moment [Nm]') 
  
%__________________________________________________________________________ 
%Rullageränden 
  
%grepp mot axeln 
di=0;                                %Axeln  massiv 
dy=[75.0320 75.0510].*10^(-3);       %Axelns yttetdiameter (med tolerans 
p6) 
  
Di=[74.982 75.0].*10^(-3);           %Lagrets håldiameter  
Dy=[87.1].*10^(-3);                  %Innerringens ytterdiameter 
  
max_int=dy(2)-Di(1);                 %Maximal interferens mellan lager och 
axel 
min_int=dy(1)-Di(2);                 %Minimal interferens mellan lager och 
axel 
  
b=25*10^(-3);                        %rullagrets bredd%--------------------
------------------------------------------------------ 
%----------------Teoretisk beräkning av det interna glappet i kullager----- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Observera att programmet förutsätter stål i både lagerhus, axel och lager.  
  
%Indata som kan varieras 
%Indata här är för lager SKF 6214 med C4 
%S=shaft, H=house,  
clear all;close all;clc 
  
%Axelgeometrier 
d_S=75*10^(-3);             %Axeln nominella ytterdiameter      [m] 
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u_av_S=32*10^(-6);          %Undre gräns för axelns avmått p6   [m] 
o_av_S=51*10^(-6);          %Övre gräns för axelns avmått p6    [m] 
d_hole_S=0;                 %Om axeln är ihålig                 [m] 
  
% Lagerhusgeometrier 
d_H=130*10^(-3);            %Husets nominella diameter          [m] 
o_av_H=-40*10^(-6);         %Undre gräns för husets avmått M7   [m] 
u_av_H=0*10^(-6);           %Övre gräns för husets avmått M7    [m] 
dH_utv=2*87*10^(-3);        %utvändig dimension lagerhus        [m] 
  
%Lagergeometrier 
d=75*10^(-3);               %Nominellt hålvärde för Lager       [m] 
u_av_d=0;                   %Undre gräns för hålets avmått      [m] 
o_av_d=-15*10^(-6);         %Övre gräns för hålets avmått       [m] 
glapp_min=90;               %Minsta glapp                       [micro m] 
glapp_max=125;               %maximalt glapp                    [micro m] 
d1=88.5*10^(-3);            %Innerringens ytterdiameter         [m] 
  
D=130*10^(-3);              %Nominell ytterdiameter Lager       [m] 
o_av_D=0;                   %Övre gräns för ytterdiameter avmått[m] 
u_av_D=-18*10^(-6);         %Undre gräns för ytterdiameter avmått[m] 
D1=114*10^(-3);             %Ytterringens innerdiameter         [m] 
  
do=0.1185;        %Yttre lagerbansdiametern   [m]              
di=0.0885;        %Inre lagerbansdiametern    [m]              
dk=(do-di)/2;               %Rullens diameter                   [m] 
  
alpha=12*10^-6;             %Temperaturutvidgningskoefficient   [/K] 
Ti=55;                     %Temp. innerring                     [grad C/K] 
To=55;                     %Temp. ytterring                     [grad C/K] 
Ta=25;                      %Temp. omgivning                    [grad C/K] 
  
%Materialparametrar 
%axel och lager             %viss approximation 
E_BS=205*10^9;              %elasticitetsmodul                  [Pa] 
v_BS=0.28;                  %poissons tal                       [] 
ro_BS=7850;                 %desitet                            [kg/m^3] 
alpha_BS=12*10^(-6);        %Temperaturutvidgningskoefficient   [/K] 
  
%Hus 
E_H=170*10^9;               %Elasticitetsmodul 
v_H=0.25;                   %poissons tal 
ro_H=7200;                  %densitet 
alpha_H=12.5*10^(-6);       %Temperaturutvidgningskoefficient 
  
%_________________________________________________________________________ 
I_S_prob_u=37*10^(-6);      %Min Sannolikt grepp AXEL enligt SKF p6 [m]          
I_S_prob_o=65*10^(-6);      %Max Sannolikt grepp AXEL enligt SKF p6 [m] 
  
I_H_prob_u=-11*10^(-6);     %Min Sannolikt grepp HUS enligt SKF M7  [m] 
I_H_prob_o=33*10^(-6);      %Max Sannolikt grepp HUS enligt SKF M7  [m] 
%__________________________________________________________________________ 
%______________________________Beräkningar_________________________________ 
%__________________________________________________________________________ 
  
%Beräkning av teroetiskt grepp 
  
I_S_teo_u=u_av_S-u_av_d;    %Min Teoretisk grepp/spel  Axel & lager [m] 
I_S_teo_o=o_av_S-o_av_d;    %Max Teoretisk grepp/spel  Axel & lager [m] 
  
I_H_teo_u=u_av_D-u_av_H;    %Min Teoretisk grepp/spel  Hus & lager  [m] 
I_H_teo_o=o_av_D-o_av_H;    %Max Teoretisk grepp/spel  Hus & lager  [m] 
  
I_S=[I_S_teo_u I_S_teo_o I_S_prob_u I_S_prob_o]; 
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I_H=[I_H_teo_u I_H_teo_o I_H_prob_u I_H_prob_o]; 
  
%------------------------------------------ 
%Uppskattningsmodell av det interna glappet enligt FAG! 
  
up_delta_S=0.8.*I_S.*10^6;  %Teoretisk exapansion av innerring av I [micro 
m] 
up_delta_H=0.7.*I_H.*10^6;  %Teoretisk kontraktion av ytterring av I[micro 
m] 
up_delta_p=up_delta_H+up_delta_S; 
%kvarstående glapp efter montering 
up_s_min_mont=[glapp_min-up_delta_p(2),glapp_min-up_delta_p(4)];   %[micro 
m] 
up_s_max_mont=[glapp_max-up_delta_p(1),glapp_max-up_delta_p(3)];   %[micro 
m] 
up_mont=[glapp_min-up_delta_p(2),glapp_max-up_delta_p(1),glapp_min-
up_delta_p(4),glapp_max-up_delta_p(3)]; 
  
%Glappminsk. pga temp.differens 
dM=(d+D)/2;                                 %Medeldiameter          [m] 
up_delta_T=alpha*dM*(Ti-To)*10^6;                                  %[micro 
m] 
  
%Uppskattning av den totala glappminskningen under drift 
up_TOT_delta=up_delta_p+up_delta_T;                     %           [micro 
m] 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%-------------Exaktare modell av glappet (enligt Tedric)------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%från essential... 
%Passning lager/axel 
  
if d_hole_S<=0 
    delta_S=I_S.*(d_S/d1); 
    else 
        delta_S=I_S.*(d1/d_S).*(((d_S/d_hole_S)^2-1)/((d1/d_hole_S)^2-1)); 
end 
  
%Passning lager/hus 
  
delta_H=(2*I_H*(D/D1))/(((D/D1)^2-1)*((((D/D1)^2+1)/((D/D1)^2-
1)+v_BS)+(E_BS/E_H)*(((dH_utv/D)^2+1)/((dH_utv/D)^2-1)-v_H))); 
  
delta_H_verk=[0 delta_H(2) 0 delta_H(4)];       %(negativ interferens ej 
möjlig, detta ger glapp) 
  
delta_p=delta_S+delta_H_verk                    %minskning 
  
%Temperaturdifferens 
  
delta_T=alpha*(do*(To-Ta)-di*(Ti-Ta));          %ÖKNING/minskning av 
internt glapp 
  
delta_T_di=alpha_BS*di*(Ti-Ta);                  %innerringens utvidgning 
delta_T_do=alpha_BS*do*(To-Ta);                  %ytterringens utvidgnign 
delta_T_dk=alpha_BS*dk*((Ti+To)/2-Ta);           %kulans utvidgning 
  
delta_T_SKF=do+delta_T_do-(di+delta_T_di)-2*(dk+delta_T_dk);              
%glapp_efter_montering=[glapp_min- 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%---------------------------------utdata----------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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initialt_glapp=[glapp_min glapp_max] 
  
delta_tot=(delta_T-delta_S-delta_H_verk)*10^6  
  
delta_tot=(delta_T_SKF-delta_S-delta_H_verk)*10^6 
  
M_min=mean(dy)/2*(min_int)*pi*my*E*b/2*(1-(mean(dy)/Dy)^2); 
M_max=mean(dy)/2*(max_int)*pi*my*E*b/2*(1-(mean(dy)/Dy)^2); 
  
M_rullager_axel=[];inter_rullager_axel=[]; 
upp=1000;       %upplösning 
for j=0:1:upp 
    inter=min_int+(max_int-min_int)*j/upp; 
    inter_rullager_axel=[inter_rullager_axel inter]; 
    M_j=mean(dy)/2*(inter)*pi*my*E*b/2*(1-(mean(dy)/Dy)^2); 
    M_rullager_axel=[M_rullager_axel M_j]; 
end 
  
subplot(2,2,3) 
plot(inter_rullager_axel*10^6,M_rullager_axel) 
title('Överförbart momnet mellan axel och rullager') 
xlabel('Interferens (grepp) [mym]') 
ylabel('Moment [Nm]') 
  
%Grepp mot hus: 
di=[114]*10^(-3);                       %Yttre lagerringens innerdiameter 
dy=[129.982 130]*10^(-3);               %Yttre lagerringens ytterdiameter 
Di=[129.960 130]*10^(-3);               %lagerhusets innerdiameter 
Dy=[160]*10^(-3);                       %lagerhusets ytterdiameter 
  
max_int=dy(2)-Di(1);                    %Maximal interferens mellan lager 
och hus 
min_int=dy(1)-Di(2);                    %Minimal interferens mellan lager 
och hus 
  
alpha_a=mean(dy)/mean(di);              %approximation 
alpha_n=mean(Dy)/mean(Di); 
  
inter_rullager_hus=[];M_rullager_hus=[]; 
for j=0:1:upp 
    inter=min_int+(max_int-min_int)*j/upp; 
    inter_rullager_hus=[inter_rullager_hus inter]; 
    %Trycket i kontakten mellan lager och hus 
    p=inter/((((alpha_n^2+1)/(alpha_n^2-
1)+ny)/En+((alpha_a^2+1)/(alpha_a^2-1)+ny)/Ea)*mean(dy)); 
    %friktionskraften i kontakten 
    F=pi*mean(dy)*b*p*my; 
    %överförbvart moment 
    M_i=F*mean(dy)/2; 
    if M_i<=0 
        M_i=0; 
    end 
    M_rullager_hus=[M_rullager_hus M_i]; 
end 
subplot(2,2,4) 
plot(inter_rullager_hus*10^6,M_rullager_hus) 
title('Överförbart momnet mellan hus och rullager') 
xlabel('Interferens (grepp) [mym]') 
ylabel('Moment [Nm]') 
%__________________________________________________________________________ 
%_________________beräkning av den axiella kraften mot friktionsbrickan____ 
%__________________________________________________________________________ 
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%friktionskoefficient mellan friktionsbricka och axel/hus 
my_frik=0.3;                                    
%beräkning av vilken kraft som behövs för rotation 
r_kul_A=[73 79.5]*10^(-3)/2;                    %utgår från mått på 
friktions- 
r_kul_H=[116 122]*10^(-3)/2;                    %bricka, radier på lager 
av- 
r_rul_A=[78 85.0]*10^(-3)/2;                    %dragna 
r_rul_H=[120 127]*10^(-3)/2; 
  
r_mean_kul_A=(r_kul_A(1)+r_kul_A(2))/2;         %friktionsbrickans 
Medelradie 
r_mean_kul_H=(r_kul_H(1)+r_kul_H(2))/2; 
r_mean_rul_A=(r_rul_A(1)+r_rul_A(2))/2; 
r_mean_rul_H=(r_rul_H(1)+r_rul_H(2))/2; 
  
A_kul_A=(r_kul_A(2)^2-r_kul_A(1)^2)*pi;         %Kontaktarea bricka 
axel/hus 
A_kul_H=(r_kul_H(2)^2-r_kul_H(1)^2)*pi; 
A_rul_A=(r_rul_A(2)^2-r_rul_A(1)^2)*pi; 
A_rul_H=(r_rul_H(2)^2-r_rul_H(1)^2)*pi; 
  
Ftan_kul_A=M_kullager_axel/r_mean_kul_A;        %tangentiell kraft 
Ftan_kul_H=M_kullager_hus/r_mean_kul_H; 
Ftan_rul_A=M_rullager_axel/r_mean_rul_A; 
Ftan_rul_H=M_rullager_hus/r_mean_rul_A; 
  
Fax_kul_A=Ftan_kul_A/my_frik;                   %axiell kraft mot 
friktionsbrickan 
Fax_kul_H=Ftan_kul_H/my_frik; 
Fax_rul_A=Ftan_rul_A/my_frik; 
Fax_rul_H=Ftan_rul_H/my_frik; 
  
P_kul_A=Fax_kul_A/A_kul_A;                      %kontakttryck 
P_kul_H=Fax_kul_H/A_kul_H; 
P_rul_A=Fax_rul_A/A_rul_A; 
P_rul_H=Fax_rul_H/A_rul_H; 
%__________________________________________________________________________ 
%                                 Åtdragningmoment                      
%__________________________________________________________________________ 
  
%Minsta tryck som behövs på friktionsbrickan 50 Mpa 
  
p_min_b=50*10^6; 
Fax_min_b=p_min_b*A_rul_A; 
  
%rullageränden 
%Data för mutter, smörjning osv... 
dm=73*10^(-3);                      %mutterns medeldiameter 
dy=85*10^(-3);                      %mutterns ytterdiameter 
dh=75.5*10^(-3);                    %mutterns håldiameter 
p=2*10^(-3);                        %Gängans stigning 
myg=0.2;                            %friktionskoeff. i gängan (sid 76) 
myu=0.2;                            %frikt.koeff. mutter/underlag 
beta=60*pi/180;                     %profilvinkel 
  
tana=p/(pi*dm); 
alpha=atan(tana);                   %stigningsvinkeln 
myg_prim=myg/(cos(alpha)*cos(beta/2)); 
D=(dy+dh)/2; 
%Åtdragningsmoment vid axeln 
M_ot_rul_A=(Fax_rul_A.*dm/2).*((tana+myg_prim)/(1-myg_prim*tana)+myu*D/dm); 
%minsta åtdragningsmoment för att uppnå tillräckligt kontakttryck mot 
%friktionsbrickan 
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M_ot_rul_A_min_bricka=(Fax_min_b.*dm/2).*((tana+myg_prim)/(1-
myg_prim*tana)+myu*D/dm); 
  
figure(2) 
subplot(2,2,1) 
plot(M_ot_rul_A,P_rul_A) 
hold on 
plot(M_ot_rul_A_min_bricka, p_min_b,'ro') 
xlabel('Åtdragningsmoment [Nm]');ylabel('Kontakttryck [Pa]') 
title('Mutter på axel M75x2 i rullager/axel') 
legend('Toleransområde','Minsta kontakttryck') 
%__________________________________________________________________________ 
%Åtdragning vid axel/kullager sidan 
n=3;                                %Antal skruvar 
p_min_b=50*10^6; 
Fax_min_b_kul_A=p_min_b*A_kul_A/n; 
  
%M10-skruvar OBS M10 nu 
d_hal_M10=11*10^(-3);%9*10^(-3);            %Håldiameter 
d_nyck_M10=17*10^(-3);%13*10^(-3);          %Skruvskallens diameter 
p_M10=1.5*10^(-3);%1.25*10^(-3);            %Stigning 
dm_M10=9.03*10^(-3);%7.19*10^(-3);          %medeldiameter 
myg=0.2;                             %friktionskoeff. i gängan (sid 
76) 
myu=0.2;                                    %frikt.koeff. mutter/underlag 
beta=60*pi/180;                             %profilvinkel 
  
tana_M10=p_M10/(pi*dm_M10); 
alpha_M10=atan(tana_M10);                   %stigningsvinkeln 
myg_prim_M10=myg/(cos(alpha_M10)*cos(beta/2)); 
D_M10=(d_hal_M10+d_nyck_M10)/2; 
Fax_M10=Fax_kul_A./n; 
M_ot_M10=(Fax_M10.*dm_M10/2).*((tana_M10+myg_prim_M10)/(1-
myg_prim_M10*tana_M10)+myu*D_M10/dm_M10); 
M_ot_kul_A_min_bricka_M10=(Fax_min_b_kul_A.*dm_M10/2).*((tana_M10+myg_prim_
M10)/(1-myg_prim_M10*tana_M10)+myu*D_M10/dm_M10); 
  
subplot(2,2,2) 
plot(M_ot_M10,P_kul_A) 
hold on 
plot(M_ot_kul_A_min_bricka_M10, p_min_b,'ro') 
xlabel('Åtdragningsmoment [Nm]');ylabel('Kontakttryck [Pa]') 
title('3 st M10 vid kullager/axel') 
legend('Toleransområde','Minsta kontakttryck') 
%__________________________________________________________________________ 
%Åtdragningsmoment för lagerlock/hus i kullagerände 
n=6;                                %Antal skruvar 
p_min_b=50*10^6;                    %minsta tryck mot frik. bricka 
Fax_min_b_kul_H=p_min_b*A_kul_H/n;  %minsta axiella kraft mellan 
kullager/hus 
  
%M10-skruvar 
d_hal_M10=11*10^(-3);               %Håldiameter 
d_nyck_M10=17*10^(-3);              %Skruvskallens diameter 
p_M10=1.5*10^(-3);                  %Stigning 
dm_M10=9.03*10^(-3);                %medeldiameter 
myg=0.2;                            %friktionskoeff. i gängan (sid 76) 
myu=0.2;                            %frikt.koeff. mutter/underlag 
beta=60*pi/180;                     %profilvinkel 
  
tana_M10=p_M10/(pi*dm_M10); 
alpha_M10=atan(tana_M10);                %stigningsvinkeln 
myg_prim_M10=myg/(cos(alpha_M10)*cos(beta/2)); 
D_M10=(d_hal_M10+d_nyck_M10)/2; 
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Fax_M10=Fax_kul_H./n; 
  
M_ot_M10=(Fax_M10.*dm_M10/2).*((tana_M10+myg_prim_M10)/(1-
myg_prim_M10*tana_M10)+myu*D_M10/dm_M10); 
  
M_ot_kul_H_min_bricka_M10=(Fax_min_b_kul_H.*dm_M10/2).*((tana_M10+myg_prim_
M10)/(1-myg_prim_M10*tana_M10)+myu*D_M10/dm_M10); 
%figure(4) 
subplot(2,2,4) 
plot(M_ot_M10,P_kul_H) 
hold on 
plot(M_ot_kul_H_min_bricka_M10, p_min_b,'ro') 
xlabel('Åtdragningsmoment [Nm]');ylabel('Kontakttryck [Pa]') 
title('6st M10 vid kullager/hus') 
legend('Toleransområde','Minsta kontakttryck') 
%__________________________________________________________________________ 
%Åtdragningsmoment för lagerlock/hus i rullagerände 
n=6;                                %Antal skruvar 
p_min_b=50*10^6;                    %minsta tryck mot frik. bricka 
Fax_min_b_rul_H=p_min_b*A_rul_H/n;  %minsta axiella kraft mellan 
rullager/hus 
  
%M10-skruvar 
d_hal_M10=11*10^(-3);               %Håldiameter 
d_nyck_M10=17*10^(-3);              %Skruvskallens diameter 
p_M10=1.5*10^(-3);                  %Stigning 
dm_M10=9.03*10^(-3);                %medeldiameter 
myg=0.2;                            %friktionskoeff. i gängan (sid 76) 
myu=0.2;                            %frikt.koeff. mutter/underlag 
beta=60*pi/180;                     %profilvinkel 
  
tana_M10=p_M10/(pi*dm_M10); 
alpha_M10=atan(tana_M10);           %stigningsvinkeln 
myg_prim_M10=myg/(cos(alpha_M10)*cos(beta/2)); 
D_M10=(d_hal_M10+d_nyck_M10)/2; 
Fax_M10=Fax_rul_H./n; 
  
M_ot_M10_rul=(Fax_M10.*dm_M10/2).*((tana_M10+myg_prim_M10)/(1-
myg_prim_M10*tana_M10)+myu*D_M10/dm_M10); 
  
M_ot_rul_H_min_bricka_M10=(Fax_min_b_rul_H.*dm_M10/2).*((tana_M10+myg_prim_
M10)/(1-myg_prim_M10*tana_M10)+myu*D_M10/dm_M10); 
  
subplot(2,2,3) 
plot(M_ot_M10_rul,P_rul_H) 
hold on 
plot(M_ot_rul_H_min_bricka_M10, p_min_b,'ro') 
xlabel('Åtdragningsmoment [Nm]');ylabel('Kontakttryck [Pa]') 
title('6st M10 vid rullager/hus') 
legend('Toleransområde','Minsta kontakttryck') 
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BILAGA D: UNDERSÖKNING AV FRIKTIONSBRICKA 

 
Figur D1. Mätning av nickelmatrisens tjocklek. Mätningen gjordes i närheten av området där 

brickan klippts isär. I dessa områden sprack nickelskiktet vilket möjliggjorde mätning av 
skiktets tjocklek. 

 
Figur D2. På bilden syns det klart att diamanten tränger igenom hela matrismaterialet och in i 

basmaterialet. 
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Figur D3. I figuren syns tydliga tecken på sprickor i matrismaterialet. Den övre sprickan 

verkar gå mellan en rad av diamantpartiklar. 

 


