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Sammanfattning 

Syftet med detta projekt är att utvärdera om man kan ersätta rullar av stål med keramer i lager i 

vindkraftverk ute till havs. Därför har provkroppar av kiselnitrid och aluminiumoxid använts till 

utförandet av friktions- och nötningsprov. Stålprover har också använts som referens för att se 

hur keramerna skiljer sig från stålet. För att bestämma graden av nötning mättes vikten på 

brickorna, som provkropparna kördes mot, före och efter körning. Resultaten av båda testerna 

presenteras i tabell 7. 

Keramerna visade sig ha högre friktion än stålet, ett resultat som anses vara oväntat då keramer 

allmänt har en finare yta. Något som kan ligga som grund för detta är att smörjmedlet, vars 

användningsområde är för hårt belastade och långsamtgående rullager av stål, ej är anpassat för 

keramiska material. 

Nötningen hos respektive material bestämdes genom studerandet av viktförändringen för de 

provkroppar och brickor som låg till grund för de tre timmar långa nötningstesterna. Därefter 

konstaterades det att keramerna hade nötts mer än stålet vilket förmodligen berodde på deras 

hårdhet och dess högre friktion. 

I vilken utsträckning ytfinheten har påverkat friktionen respektive nötningen går ej att bestämma 

då mätningarna av Ra-värdet för varje provkropp gjordes längs två sträckor som inte var 

desamma före test som efter test.  

På grund av den korta provtiden har ingen påtaglig viktförändring skett för provkropparna. 

Livslängden har inte heller varit möjlig att bestämma då viss nödvändig data för att utföra 

beräkningarna saknats. Detta innebär att vidare studier krävs för att komma fram till om stålrullar 

kan tänkas ersättas av keramiska rullar i lagren. 
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Abstract 

The purpose of this project is to determine whether ceramic rollers are a suitable replacement for 

steel rollers in bearings used in offshore wind turbines. Samples of silicon nitride and aluminum 

oxide have been used to conduct tests aiming to determine friction and wear. Steel samples have 

also been tested in order to compare with the ceramics samples. 

The samples which were tested against the washers were weighed before and after the test in 

order to determine the degree of wear they were subjected to. The results show that the ceramics 

rollers had been worn down to a greater extent than the steel ones. However, the difference was 

only at the scale of ten-thousands of grams. This result is most likely explained by the hardness 

of the ceramics as well as its friction which proved to be somewhat higher than that of steel. This 

large friction was probably due to the fact that the lubricate used was designed for slow-moving 

steel bearings and not hybrid bearings.    

The average roughness, Ra, was measured for each of the samples tested. The Ra was measured 

along two lines which intersected each other. Because of the fact that the Ra measured after the 

test was made along two different lines, it is not possible to determine how the surface properties 

of the samples really have changed. Therefore, the extent of the roughness’ influence on the 

friction and wear is unknown. 

Because the samples were tested under such a short amount of time, hardly any difference in the 

weight of the samples was noted. 

Due to lack of necessary data, calculating the life expectancy of hybrid bearings was not 

possible. In order to perform such calculations and thereby conclude whether or not ceramics 

rollers can be used instead of steel ones deeper studies are required 
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NOMENKLATUR 

Här listas de beteckningar och förkortningar, som används i detta examensarbete.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Area (m
2
) 

a Antal växlingssteg 

b Kontaktytans halva bredd (m) 

d Diameter (m) 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

E’ Effektiv elasticitetsmodul (Pa) 

F Kraft (N) 

g Tyngdaccelerationen (m/s
2
) 

l Längd (mm) 

M Moment (Nm) 

m Massa (kg) 

n Varvtal (varv/min) 

P Effekt (W) 

p Tryck (Pa) 

Ra Ytfinhet (m) 

r Radie (m) 

v Periferihastighet (m/s) 

z Antal rullar i huvudlagret 

η Verkningsgrad 

ν Poissons tal  

ω Vinkelhastighet (rad/s) 

Förkortningar 

Al2O3 Aluminiumoxid 

CAD ComputerAided Design 

Si3N4 Kiselnitrid 
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver organisation, bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 

examensarbetet. 

1.1 Organisation 

Uppdragsgivare: 

Ulf Sellgren, Maskinkonstruktion, KTH  08-790 73 87  ulfs@md.kth.seU 

Handledare: 

Ulf Sellgren  08-790 73 87  ulfs@md.kth.se 

Jens Wahlström  08-790 78 60  jensw@md.kth.se 

Projektgrupp: 

André Widéen  073-777 20 74 andreol@kth.se 

Filip Säterbrink 073-615 63 37  filipsa@kth.se 

1.2 Bakgrund 

Vindkraftverk blir en allt mer populär producent av förnybar energi. Dess princip går ut på att 

omvandla vindens kinetiska energi till elektrisk ström. Vindkraftverk förekommer i flera olika 

typer, men delas in i två huvudgrupper, vertikala samt horisontella vindkraftverk. Givetvis har de 

olika utformningarna sina för- och nackdelar.  

Vertikala vindkraftverk är konstruerade så att dess huvudaxel är stående vertikalt och 

vindkraftverkets blad roterar kring denna axel. Denna utformning medför att vindkraftverket är 

oberoende av vindriktningen vilket medför en simplare konstruktion eftersom vindkraftverket ej 

behöver förflyttas då vindriktningen ändras. En annan positiv företeelse med denna konstruktion 

är att vindkraftverkets generator och en eventuell växellåda är placerbara nära marken, vilket 

underlättar underhållningen till skillnad från horisontella vindkraftverk som kräver att man utför 

arbete på en hög höjd, vilket är dyrare och mer riskfyllt.  

Trots att vertikala vindkraftverk kan utnyttja vinden maximalt oavsett vindriktning så är de ej 

lika effektiva som horisontella vindkraftverk, vilket gör dem mindre användbara i de områden 

där en stor mängd energi skall produceras. 

Ett traditionellt horisontellt vindkraftverk har lager som i dagsläget är konstruerade av stål, 

problematiken med detta är att ”läckströmmar” uppkommer. Dessa ”läckströmmar ” går sedan 

igenom vindkraftverkets rullager och ger då upphov till en hög värmekoncentration i lagrens 

kontaktareor vilket medför en adhesiv nötning av lagren. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka om dagens stållager skulle kunna ersättas av s.k. 

hybridlager[1] vars rullar består av keramiska material i motsats till de av stål. Hybridlagren är 

dyrare att tillverka än konventionella stållager, däremot erbjuder de en hårdare och jämnare yta 

vilket innebär lägre friktion och därmed en mindre förslitning av lagerrullarna samtidigt som 

man kan spara pengar på smörjmedel. Utöver detta är de keramiska rullarna lättare vilket ger 

mindre statisk påfrestning vid frånvaro av vind samt snabbare acceleration av lagret. Målet är 
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därför att utföra friktions- och nötningstester på provkroppar baserade på kiselnitridpulver 

(Si3N4) samt aluminiumoxidpulver (Al2O3) för att utvärdera keramerna. 

1.4 Målgrupp och intressenter 

Diamorph är ett keramproducerande forsknings- och utvecklingsföretag som arbetar tillsammans 

med ett europeiskt företag inom vindkraftverksbranschen med att utveckla hybridlager som 

skulle kunna tänkas ersätta dagens stållager i vindkraftverk för att erhålla förbättrad livslängd 

och minska dagens servicekostnader. Diamorph ansvarar för sintring och slipning av de 

provkroppar som ligger till underlag för de tester som utförs. 

Hybridlager har eftersökta egenskaper, vilket gör dem intressanta för andra hårt belastade 

konstruktioner där tåliga lager är nödvändiga. Det är därför viktigt att inte bara se denna uppgift 

som en utredning av ett specifikt problem för vindkraftsindustrin utan även att sätta hybridlagren 

i ett allmänt perspektiv för att kunna dra en slutsats om övriga användningsområden. 

1.5 Avgränsning 

Projektet kommer fokusera på ett vindkraftverk i storleksordningen 1,5 MW placerat ute till 

havs. 

För att undvika en allt för frekvent service av vindkraftverken krävs en lång livslängd hos lagren. 

Lagren i detta fall skall beräknas klara av upp till 30 år i drift (vilket diskuterades under ett möte 

med Diamorph), trots en fuktig och salthaltig miljö. Därför ska två keramiska material, 

kiselnitrid respektive aluminiumoxid, prövas eftersom de antas fördelaktiga i den ogynnsamma 

miljön jämfört med stål. 

1.6 Metod 

Maskinhuset där huvudaxellagret återfinns, tillsammans med växellåda och generator kommer 

isoleras. Fokus ligger på själva huvudlagret. En beräkningsmodell kommer ställas upp med hjälp 

av Maskinelement handbok[2] och Advanced engineering design: Lifetime performance and 

reliability[3] för att kunna beräkna befintliga krafters påverkan på lagret. Tribologiska tester 

kommer utföras på keramerna enligt ”pinne-på-skiva” för att få en uppfattning om materialens 

beskaffenhet. Sedan kommer tidigare nämnd modelluppställning användas för att jämföra keram 

materialen med referenskroppar av stål för att undersöka om det förekommer någon effektökning 

(i fråga om livslängsförändring) och om den är betydande nog för en motiverad övergång från 

konventionella stållager till hybridlager. 
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2  REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för den 

utförda studien. 

2.1 Transmission 

Ett horisontellt vindkraftverks transmission består huvudsakligen av fem delar; blad, nav, 

huvudaxel, växellåda samt generator. Hur transmissionen fungerar beskrivs nedan. 

Rotorbladen är aerodynamiskt utformade, se figur 1, för att maximera energiutbytet och kan 

jämföras med vingarna hos ett flygplan. Bladens utformning[4] medför att vinden kommer färdas 

med en högre hastighet på ovansidan än undersidan. Denna hastighetsskillnad medför en 

tryckskillnad vilken bildar en lyftande kraft som sätter rotorbladen i rörelse eftersom luften 

strävar efter tryckutjämning. 

 

Figur 1. Exempel på två aerodynamiskt utformade bladprofiler. 

Bladen är monterade på ett nav, se figur 2. Navet överför bladens rotation till en huvudaxel; dock 

är dess rotationshastighet väldigt långsam, ca 20 varv per minut, vilket medför att 

rotationshastigheten måste ökas för att generatorn skall kunna alstra elektrisk ström under en god 

verkningsgrad. 

 

Figur 2. Illustrativ bild över nav och rotorblad. 

För att växla upp huvudaxelns rotationshastighet används oftast en växellåda vars uppväxling 

sker i tre steg, Det är även vanligt att planetväxlar används som växellådor. En planetväxel har 
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hög verkningsgrad och består av flera rörliga delar, se figur 3, som tillsammans höjer eller sänker 

varvtalet. Om ytterringen är fix och planetbäraren används som ingående axel kommer solhjulet 

som då fungerar som utgående axel erhålla en högre rotationshastighet än den ingående axeln. 

Planetväxlar används framförallt i vindkraftverk som använder sig av en mångpolig 

synkrongenerator som klarar av låga varvtal. Det förekommer även i dag vindkraftverk som ej 

använder sig av någon växellåda utan har generatorn direktkopplad till huvudaxeln. 

 

 

 

Figur 3. Planetväxelns delar, ytterring (röd), solhjul(gul), planethjul(blå) och planetbärare(grön). 

I vindkraftverk är det vanligt förekommande att generatorn är av asynkrontyp, d.v.s. att den 

utgående axeln från växellådan driver asynkronmotorns rotor med en rotationshastighet som är 

högre än den elektriska frekvensen vilket innebär att kinetisk energi omvandlas till elektrisk. 

Generatorn är i sin tur kopplad till en transformator som transformerar den utvunna spänningen 

och strömmen så den passar det utgående elnätet.  

2.2 Effektivitet 

Trots faktumet att de ingående delarna i transmissionen har en hög verkningsgrad finns det en 

övre gräns för hur mycket ett vindkraftverk kan utnyttja vindens energi. Enligt Albert Betz[5] fås 

den teoretiskt utvinningsbara effekten som  

 𝑃 =
𝜌𝜋𝑟2

2

 𝑣2 − 𝑣2
2  𝑣 + 𝑣2 

2
 (1) 

där 𝜌 är luftens densitet, r rotorns radie, v och v2 är vindens hastighet före respektive efter 

vindkraftverket. Eftersom vindkraftverket i praktiken utgör ett hinder när vinden blåser kommer 

𝑣2 alltid vara lägre än v. För att utvinna så mycket effekt som möjligt önskar man att differensen 

mellan hastigheterna är så stor som möjligt, dock kan ingen av dem bli noll. Sambandet har ett 

maximum när hastigheten efter vindkraftverket är en tredjedel av den ursprungliga, vilket ger 

nedanstående uttryck för effekten, betecknat Betz lag 

 𝑃 =
𝜌𝜋𝑟2

2

16

27
𝑣3 (2) 

Den maximala mängd energi som teoretiskt går att utvinna ur vinden är 
16

27
, alltså 59,3 %. 
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2.3 Diamorph 

Givna materialdata för de olika keramerna som erhållits från Diamorph presenteras i tabellen 

nedan tillsammans med antagandet att det rostfria stålets elasticitetsmodul är 210 GPa och har 

Poissons tal 0,3.  

Tabell 1. Materialdata för provkropparna, där värdena för Sialon och Aluminiumoxidkomposit erhållits 

från Diamorph medan materialdata för det rostfria stålet antagits.   

Material E-modul [GPa] Poissons tal 

Si3N4 290 0,25 

Al2O3 400 0,20 

Stål 210 0,30 

Från Diamorph erhålls även en pdf, se bilaga 1, som innehåller en friläggning av de krafter och 

moment som påverkar huvudlagret, se figur 4, samt storlek och riktning på de olika momenten 

och krafterna under de mest extrema påfrestningarna som återfinns i tabell 2. 

 

Figur 4. Navets koordinatsystem med dess origo i centrum av huvudlagret samt de krafter och moment som påverkar 

lagret. XN- är längst rotoraxeln, ZN- vinkelrätt mot XN med positiv riktning uppåt. YN- är orienterad horisontellt i 

sidled så att XN, YN och ZN bildar ett koordinatsystem m.h.a högerhandsregeln.  
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Tabell 2. Sammanställning av maximala och minimala extremlaster med inräknade säkerhetsfaktorer. 

 Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Fyz [kN] Myz [kNm] 

Max -499 466 312 41 6014 -1272 561 6147 

Min -429 -28 -665 37 -6648 1462 665 6807 

Max -429 -455 -486 37 -4084 5445 665 6807 

Min -6 -4 -659 47 1109 -5442 659 5554 

Utav Diamorph erhålls en ritning över huvudlagret, se figur 5, med dess dimensioner. Ur 

ritningen framgår det att lagret är ett tvåradigt koniskt rullager som huvudsakligen är 

konstruerade för att bära tunga axiella och radiella laster.   

 

Figur 5. Ritning över huvudlagret med insatta mått. 
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Proverna som erhålls slipas av ett utomstående företag på uppdrag av Diamorph. På grund av 

ekonomiska skäl slipas ej provkropparna så att deras kontaktareas form överensstämmer med de 

verkliga rullarnas, utan provkropparnas kontaktarea erhålls som en approximation av den 

verkliga arean, se figur 6. 

 

 

Figur 6. Ritning över provkropparnas approximerade kontaktarea. 
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3  METOD 

Detta kapitel beskriver utvärdering av givna data och beräkningar som utgör grunden för 

kommande tester. Alla ekvationer evalueras i datorprogrammet MATLAB[6]. 

3.1 Utvärdering av givna data 

I föregående avsnitt sammanställdes de data som erhölls från Diamorph. Dessa värden 

kontrolleras sedan genom beräkningar för att undersöka vad vindkraftverkets maximala avgivna 

effekt är.  Ur tabell 3 i bilaga 1 fås ett antal belastningsnivåer, där värdena för det maximala 

momentet samt varvtalet avläses och sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 3. Väsentlig information från tabell 3 i bilaga 1 för beräkning av maximal utgående effekt hos 

vindkraftverket. 

Lastnivå Mhuvudaxel [kNm] n [varv/min] 

10 1920 18,8 

För att beräkna den effekt som rotorbladen i det givna vindkraftverket ger upphov till i 

huvudaxeln används den grundläggande mekanikformeln för rotationseffekt som fås ur [2] 

 𝑃 = 𝑀 ∙ 𝜔 (3) 

där ω är huvudaxelns vinkelhastighet och M dess rotationsmoment.  Eftersom endast axelns 

varvtal, n, är känt beräknas denna om till huvudaxelns vinkelhastighet genom ekvationen nedan 

 𝜔 =
𝜋 ∙ 𝑛

30
 (4) 

Med insatt värde för axelns rotationshastighet från tabell 3 erhålls en vinkelhasighet på 1,97 

rad/s.  

Då utväxlingen mellan huvudaxeln och generatorns axel vanligen sker i tre steg antas det även 

gälla för det givna fallet från Diamorph. Verkningsgraden för respektive kugghjul i 

vindkraftverkets växellåda antas vara 99 % medan för generatorn antas en verkningsrad på 80 %. 

Transmissionssystemets totala verkningsgrad erhålls genom multiplikation av de ingående 

komponenternas verkningsgrader 

 𝜂𝑡𝑜𝑡 = 𝜂𝑘𝑢𝑔𝑔 ℎ𝑗𝑢𝑙
2∙𝑎 ∙ 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟  (5) 

där a är antal växlingssteg i växellådan. Den maximala effekten som generatorn avger fås genom 

att huvudaxelns effekt multipliceras med transmissionssystemets totala verkningsgrad. Ekvation 

(4), (5) insatt i (3) ger 

 𝑃𝑢𝑡 = 𝜂𝑘𝑢𝑔𝑔 ℎ𝑗𝑢𝑙
2∙𝑎 ∙ 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑀 ∙ 𝜔 (6) 

Med huvudaxelns maximala moment, från tabell 3, dess uträknade vinkelhastighet, 

transmissionens totala verkningsgrad samt att utväxlingen sker i tre steg erhålls en maximal 

effekt på 2,85 MW, vilket medför att vindkraftverket anses vara av storleksordningen 2,8 MW då 

förlusteffekterna i elkablar, transformatorer har försummats. Detta medför att det tidigare 

avgränsningsområdet att vindkraftverkets effekt är 1,5 MW anses vara orimligt och ett nytt 

antagande på ett 2,8 MW vindkraftverk anses mer korrekt eftersom att de givna värdena från 

Diamorph då är användbara i beräkningsmodellen, vilket underlättar beräkningarna avsevärt.    
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3.2 Beräkningsmodell 

Beräkningsmodellen ligger till grund för de tryck som skall verka på provkropparnas kontaktarea 

för kommande friktions- och nötningstester. För att beräkna trycket på den mest påkända rullen i 

lagret används först den kraftanalys som sedan tidigare erhållits av Diamorph. Den radiella 

kraften, Fr, som påverkar lagret fås genom resultanten av de krafter som verkar på lagret i Y- 

respektive Z-led. 

 𝐹𝑟 =  𝐹𝑌
2 + 𝐹𝑍

2 (7) 

Med insatta värden för krafterna i Y- och Z-led från tabell 2 fås den radiella kraften till 665,7 

kN. Därefter beräknas den kraft, Flager, som lagrets egentyngd bidrar med genom 

 𝐹𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑚𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∙ 𝑔 (8) 

där mlager är lagrets massa och g är tyngdaccelerationen, vilken kan antas vara 9,81 m/s
2
. Vidare 

kontrolleras om lagrets egentyngd är försumbar eller ej genom att lagrets tyngdkraft divideras 

med den maximala radiella kraften som påverkar lagret.  

 
𝐹𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

𝐹𝑟
 (9) 

Referensstållagret antas ha en liknande massa som det koniska rullagret BT2B 328310/HA4 från 

lagertillverkaren SKF vars massa är 1045 kg. Med de insatta värdena för lagrets vikt, den 

maximala radiella kraften samt tyngdaccelerationen i ekvation (9) erhålls en kvot på 0,015. Då 

kvoten understiger 10 % anses lagrets egentyngd varan försumbar. Eftersom ett rent stållager 

normalt sett är tyngre än hybridlager av samma dimension antas även egentyngden från 

hybridlagren vara försumbara.  

Då vindkraftverkets huvudlager är ett koniskt rullager tar den upp radiella samt axiella krafter 

vilket medför att den kraft som verkar normalt mot rullarnas mantelyta erhålls av rullarnas 

lutning. Rullarnas lutning framgår dock ej ur den givna ritningen över lagret vilket leder till att 

efter en visuell kontroll antas rullarnas lutning vara 45°, se figur 7. 

 

Figur 7. Figur över lagret med dess påkända krafter, blå pil är axiell kraft medan röd pil är radiell kraft. 
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Eftersom lutningen mellan den axiella samt radiella kraften är 45° fås den kraftkomposant som 

verkar normalt mot rullarnas mantelyta genom ekvationen nedan 

 𝐹𝑁 =  𝐹𝑟 sin 45 +  𝐹𝑎  cos 45 =
𝐹𝑟 +  𝐹𝑎  

 2
 (10) 

Med insatta värden för den redan uträknade radiella kraften, Fr, samt den givna radiella kraften, 

Fa,(= Fx) från tabell 2 i ekvationen ovan erhålls en normalkraft på 774 kN. Enligt Stribecks 

formel från [1] kan kraften, Fpåkänd, som verkar på den mest påkända rullen i huvudlagret antas ur 

formeln  

 𝐹𝑝å𝑘ä𝑛𝑑 =
5

𝑧
∙ 𝐹𝑁  (11) 

där z är antalet rullar i lagret, vilket kan antas vara 56 stycken då lagret anses vara av liknande 

dimension som SKFs rullager NNU 41/1500 K30M/W33. Med det nyligen uträknade värdet för 

normalkraften erhålls Fpåkänd till 34,6 kN. För att beräkna de tryck, se figur 8, som skall verka på 

respektive provkroppsmaterial används Hertz’ yttryck för normal linjekontakt.  

 

Figur 8. Illustrativ bild över tryckfördelning på kontaktytan. 

Ekvationen för medeltrycket, pm, som verkar på den mest påkända rullen fås genom ekvation 

(4.23) ur [3] 

 𝑝𝑚 =
𝐹

2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙
 (12) 

där F är kontaktkraften, b kontaktytans halva bredd och l kontaktytans längd d.v.s längden hos 

en av rullarna. Nedanstående beräkningar görs här för stål mot stållager. Eftersom lagret består 

av fler kroppar krävs att kontaktpunktens effektiva elasticitetsmodul, E’, beräknas med hjälp av 

ekvation (4.2) ur [3]  

 𝐸′ =  
1

2
 

1 − 𝜈1
2

𝐸1
+

1 − 𝜈2
2

𝐸2
  

−1

 (13) 

där ν är tvärkontraktionstalet (Poissons tal), index 1 står för rullkropparnas material och index 2 

för ytter- och innerringarnas material. Med insatta materialdata för stål från tabell 1 erhålls en 

effektiv elasticitetsmodul på 231 GPa. Därefter beräknas kontaktytans halva bredd, b, genom 

ekvation (4.20) ur [3] vilket ger 

 𝑏 =  
8 ∙ 𝐹 ∙ 𝑟

𝜋 ∙ 𝐸′ ∙ 𝑙
 (14) 
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där r är rullarnas radie och l dess längd. Då dessa värden ej är givna mättes de upp ur ritningen 

över lagret och presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 4. Uppmätt geometri för godtycklig rulle. 

 Radie [mm] Längd [mm] 

Godtycklig lagerrulle 74,7 103 

Med de beräknade värdena för kontaktkraften på den mest påkända rullen, F, den effektiva 

elasticitetsmodulen, E’, samt rullarnas radie, r, och längd, l, från tabell 4 fås halva 

kontaktbredden för stål mot stållager till 0,50 mm. Det nu uträknade värdet för halva 

kontaktbredden insatt tillsammans med rullarnas längd i ekvation (12) ger ett medelkontakttryck 

på 0,34 GPa.  

Det maximala tryck som verkar på lagrets mest påkända rulle fås med ekvation (4.22) ur [3] 

 𝑝𝑚𝑎𝑥 =
4 ∙ 𝑝𝑚
𝜋

 (15) 

Med det tidigare beräknade värde för medelkontakttrycket, pm, insatt i ekvationen ovan erhålls 

ett maximalt kontakttryck på 0,43 GPa. 

Ovanstående beräkningar för Hertz’ yttryck utförs även för de två kerammaterialen och 

redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 5. Uträknade värden för effektiva elasticitetsmodulen, halva kontaktbredden, medeltrycket samt det 

maximala trycket som verkar på den mest påkända rullen för respektive material. 

Material E’ [GPa] b [mm] pm [GPa] pmax [GPa] 

Stål 231 0,50 0,34 0,43 

Al2O3 297 0,46 0,36 0,46 

Si3N4 264 0,49 0,34 0,44 

De brickor som provkropparna skall testas mot består av kullagerstål. För att brickorna skall 

erhålla samma rotationshastighet under testet som huvudlagrets rullkroppar anpassas deras 

rotationshastighet med hjälp av grundläggande mekaniksamband. Eftersom lagrets 

vinkelhastighet, ω, är densamma som den redan uträknade vinkelhastigheten för huvudaxeln från 

ekvation (4) kan rullkropparnas periferihastighet, v, beräknas ur [2] 

 𝑣 = 𝑟𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 ∙ 𝜔 (16) 

där rkontakt är radien från huvudlagrets centrum till kontaktpunkten mellan rullkropparna och 

lagrets innerring. Radien, R, approximeras till  

 𝑟𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 =
𝑑1 + 𝑑2

4
 (17) 

där d1 är lagrets innerdiameter och d2 diametern mellan centrum av två rullkroppar, se figur 5. 

Med insatta värden för d1 och d2 i ekvation (17) erhålls rkontakt till 764 mm, vilket insatt i ekvation 

(16) ger en periferihastighet på 1,50 m/s.   

Då glidning i stort sett inte sker i rullager görs ett konservativt antagande att glidning sker på 2-4 

% av kontaktytan enligt Friction and Wear Charachterisation of Revolving Contacts[7]. Detta 

antagande medför en glidhastighet som är 0,06 m/s, vilket är 4 % av den tidigare uträknade 

periferihastigheten. 

Eftersom glidhastigheten får anses vara konstant under testet erhålls brickans vinkelhastighet 

genom en omskrivning av ekvation (16) vilket ger 
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 𝜔𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 =
𝑣𝑔𝑙𝑖𝑑

𝑟𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
 (18) 

där rmedel är radien från brickans centrum till kontaktpunkten där provkroppen placeras, se figur 

9, 𝜔𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘 𝑎  brickans vinkelhastighet och vglid rullens glidhastighet. 

 

Figur 9. Illustrativ bild över brickan med dess dimensioner.  

Då provkroppen placeras på brickans medelradie, rmedel, erhålls radien som medelvärdet av 

brickans ytter- samt innerradie. 

 𝑟𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝑟𝑖 + 𝑟𝑦

2
 (19) 

Med insatta värden från figur 9 fås medelradien till 16,7 mm. Eftersom rullens glidhastighet och 

brickans medelradie är beräknade erhålls skivans vinkelhastighet ur ekvation(18) vilket ger en 

vinkelhastighet hos brickan på 3,6 rad/s. Därefter erhålls brickans rotationshastighet, nbricka, 

genom omskrivning av ekvation (4) 

 𝑛𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 =
30 ∙ 𝜔𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎

𝜋
 (20) 

Med insatt värde för brickans vinkelhastighet fås dess rotationshastighet till 34 varv per minut, 

vilket är den rotationshastighet som ställs in under testerna.  
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3.3 Tribometer 

De tribologiska tester som utförs görs med en så kallad tribometer, se figur 10.  

 

Figur 10. Tribometer, där 1) visar skivans inställda varvtal, 2) skivan som testbrickan monteras på, 3) hållare för 

testkroppen, 4) motvikt som ger aktuellt tryck på testkroppen, 5) givare som mäter den kraft som uppkommer av 

dragkraften som påverkar provkroppen under testet. 

Det sedan tidigare beräknade varvtalet som skivan (2) roterar med ställs in med hjälp av en 

regulator och det inställda varvtalet visas sedan på en display (1). Därefter monteras den aktuella 

provbrickan fast på skivan (2). Sedan fästs provkroppen på en hållare (3), hållaren monteras på 

hävarmen och som i sin tur ställs in horisontellt med hjälp av ett vattenpass. En vikt (4) hängs 

fast längst ut på hävarmen. Hävarmens utformning medför att kraften som verkar på 

provkroppens kontaktyta blir den dubbla påhängda kraften. En givare (5) mäter den momentana 

kraft som uppkommer horisontellt mot provkroppen då skivan roterar, givaren sänder värdet på 

det uppmätta värdet till en dator som registrerar den kraft som uppkommer vid varje inställd 

tidsenhet. All uppmätt data exporteras sedan till MATLAB. Friktionskoefficienten beräknas  

genom grundläggande mekanik enligt vilken friktionskoefficienten fås genom att dragkraften 

som påverkar provkroppen divideras med den normalkraft som erhålls av påhängda vikten under 

testet. 

3.4 Tryckjämförelse 

Kontaktarean hos de slipade provkropparna fås ur ekvationen för arean för en cirkel. 

 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣 = 𝜋  
𝑑

2
 

2

= 1,26 ∙ 10−5𝑚2 (21) 

Med provkroppens kontaktdiameter från figur (6) insatt erhålls Aprov till 12,6 mm
2
. Eftersom den 

maximala vikt som är monterbar under testet är 6 kg blir den kraft som påverkar provkroppen 

normalt mot skivan, Fprov, 117,7 N. Det maximala tryck som verkar på kontaktarean fås genom 

att kraften som påverkar provkroppen divideras med provkroppens kontaktarea 
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 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣 =
𝐹𝑝𝑟𝑜𝑣

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣
 (22) 

vilket med insatta värden ger ett maximalt tryck på 9,37 MPa. Detta tryck divideras med de 

tidigare beräknade medel- samt maximala tryck som påverkar den mest påkända rullen i lagret 

för respektive material och redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 6. Jämförelse mellan det maximala trycket som används under testet och det maximala trycket samt 

medeltrycket enligt tidigare beräkningar. 

Material pprov / pm pprov / pmax 

Stål 0,027 0,020 

Al2O3 0,026 0,020 

Si3N4 0,027 0,020 

Eftersom högre vikter ej är att tillgå får detta accepteras. 

3.5 Uppmätning av Ra-värde 

 För att få en uppfattning om hur materialens olika Ra-värden inverkar på testresultaten mättes de 

upp med Maskinkonstruktionsinstitutionens apparat för mätning av ytfinhet, se figur 11, både 

före och efter varje test. Värdena dokumenterades och en graf över de olika värdena skrevs ut.  

 

Figur 11. Apparat för mätning av ytfinhet. 
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3.6 Smörjmedel  

Eftersom lagret är hårt belastat och dess rotationshastighet är mycket låg användes SKF:s 

högviskositetslagerfett LGEM 2[8] vid testerna. Smörjmedlet är ett mineraloljebaserat fett som 

framställs med en bas av litiumsåpa som innehåller grafit och molybdendisulfid. Fettet har en 

svart färg, gott vattenmotstånd, men har även en god oxidationsstabilitet vilket är nödvändigt i 

den utsatta miljön lagret befinner sig. Dock är fettet framtaget för stållager och det är då svårt att 

förutsäga hur det påverkar kerammaterialen. 

3.7 Tester 

En av de viktigaste delarna vid glidning är friktionen. För att få en uppfattning om de olika 

materialens friktionskoefficient utförs tre kortare tester på 15 minuter vardera av respektive 

material. Under dessa tester appliceras smörjmedlet kontinuerligt för att testet skall bli så 

verklighetstroget som möjligt. Därefter beräknas ett medelvärde av friktionskoefficienten under 

testerna med hjälp av MATLAB. 

För att undersöka hur de olika materialen påverkas under en längre tids påfrestning utförs tester 

under tre timmar för respektive prov. I stället för att provbrickan placeras direkt på den roterande 

skivan monteras den först i en ”kopp” se figur 12. Därefter fästs koppen på den roterande skivan 

för att sedan fyllas med smörjmedel. 

 

 

Figur 12. Kopp som provbrickan monteras i. 

De uppmätta värdena för tid, normalkraft, temperatur och luftfuktighet exporteras till MATLAB 

där friktionskoefficienten sedan plottas som funktion av tiden. De testade provkropparna vägs 

och dess Ra-värde mäts upp och dokumenteras, vartefter resultatet utvärderas. 
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4  RESULTAT  

I detta kapitel sammanställs de resultat som uppnåtts med de metoder som beskrivits tidigare, 

samt analyseras och jämförs med den existerande kunskap och teori som presenterades i 

referenskapitlet. 

Varje material levererades i tio till tolv exemplar men endast fyra av varje användes då antalet 

brickor var begränsat. Varje bricka och provkropp numrerades, vilket ses i första kolumnen i 

tabell 7. Till en början användes sista provkroppen i kiselnitridsserien för att provköra 

tribometern, detta skedde utan smörjning. Omedelbart började testet skära sig varför 

provkroppen, brickan samt provresultatet förkastades. Vid nästa testkörning användes en 

provkropp av stål samt smörjmedel. Då tribometern självmant stängde av sig vid två tillfällen 

under testet ansågs den vara opålitlig varpå nya tester påbörjades med annan tribometer. Av 

ovanstående nämnda anledning förekommer ej stålets första provkropp i resultatet. 

4.1 Ytfinhet 

I tabell 7 redovisas samtliga testresultat. Som tidigare nämnts i metoden mättes Ra-värdet för 

provkropparna både före och efter varje test. Ytfinheten mättes i två riktningar som korsar 

varandra och tillsammans bildar ett kryss. Före testet mättes ytfinheten längs två godtyckliga 

riktningar, medan efter testet mättes ytfinheten längs glidsträckan samt tvärs över den, därav två 

mätvärden i varje ruta. I kolumnen för det eftermätta Ra-värdet representerar det översta värdet 

ytfinheten längs glidsträckan. För grafisk presentation av provkropparnas ytfinhet se bilaga 2.  

Mätningarna av för provkropparnas ytfinhet före provet visade på stora differenser, upp till tre 

gånger så mycket jämfört med de av Diamorph utlovade 0,05 - 0,10 μm. Detta skulle möjligtvis 

kunna förklaras av att nålen som mäter ojämnheterna i ytan framförts i för hög hastighet under 

mätning så att den hoppat på vissa ställen och gett ett för högt värde. 

Efter testet visade nya mätningar att Ra-värdet blivit lägre med undantag för vissa fall, där 

ytfinheten minskat. 

Tabell 7. Erhållna resultat efter tester. 

Material Ra före 

[μm] 

Ra efter 

[μm] 

Friktions- 

koefficient 

Vikt före  

[g] 

Vikt 

efter [g] 

Vikt 

bricka 

före [g] 

Vikt 

bricka 

efter [g] 

Stål 2 1,4465 

2,4733 

2,0445 

3,8623 

0,117 8,8828 8,8827   

Stål 3 3,2153 

4,1797 

3,0956 

3,1770 

0,124 8,7769 8,7768   

Stål 4 1,1309 

1,3323 

2,0144 

0,9074 

0,112 8,8280 8,8277   

Stål 5 4,0293 

2,7205 

3,4155 

2,1653 

 8,7202 8,7202 19,3664 19,3668 

Si3N4 1 0,2143 

0,2059 

0,2017 

0,2340 

0,152 3,7293 3,7293   

Si3N4 2 0,2721 

0,2536 

0,2793 

0,2548 

0,143 3,7277 3,7279   

Si3N4 3 0,2339 

0,2027 

0,2182 

0,2184 

0,139 3,7275 3,7277   
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Si3N4 4 0,2488 

0,2391 

0,2143 

0,1910 

 3,7281 3,7281 19,3610 19,3572 

Alu2O3 1 0,1901 

0,2574 

0,1942 

0,2119 

0,143 4,2479 4,2479   

Alu2O3 2 0,3062 

0,2089 

0,2436 

0,2908 

0,142 4,2265 4,2265   

Alu2O3 3 0,2340 

0,2350 

0,1584 

0,2205 

0,135 4,2182 4,2183   

Alu2O3 4 0,2009 

0,1942 

0,2696 

0,2715 

 4,2161 4,2163 19,3692 19,3685 

4.2 Friktion 

Fyra provkroppar av varje material testades där de tre översta för respektive material användes 

för att bestämma dess friktionskoefficient under tre stycken 15-minuters prov. På grund av det 

korta tidsspannet och faktumet att samma bricka användes upp tre gånger för respektive material 

vägdes aldrig brickorna efteråt ty dess viktförändring då anses obetydlig, varpå dessa rutor 

lämnas tomma i tabell 7. Grafer över friktionskoefficienten som funktion av provtiden påträffas i 

bilaga 3. Resultatet för stålets friktionskoefficient är jämnt vilket även kan ses i figur 13.  

 

Figur 13. Exempel på stålets friktionskoefficient som funktion av provtiden. 

Även kiselnitriden uppvisar en tydligare konsekvens i dess resultat, dock har materialet en 

tendens att skära då smörjmedel ej kontinuerligt tillförs, se figur 14. Resultatet för 

aluminiumoxid hade en lägre spridning. Resultat från provkropp nummer ett visas i figur 15.  
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Figur 14. Friktionstest ett av kislnitrid, där den kraftiga piken visar då materialet skar, därefter tillsattes smörjmedel 

kontinuerligt för samtligaprov. 

 

Figur 15. Friktionsprov för aluminiumoxid nummer ett med kontinuerligt tillfört smörjmedel.  
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4.3 Nötning 

Ett exemplar av respektive material användes för längre tester för nötningsprov, dessa 

representeras av de rader i tabell 7 där även skivornas vikt före och efter prover är uppmätta. För 

att få så bra noggrannhet som möjligt användes en bricka för varje provkropp till skillnad från de 

korta friktionstesterna, detta på grund av att mätandet av vikten ska vara godtagbart.  

Varje provkropp kördes i ett tidsspann om tre timmar för att över huvud taget kunna urskilja en 

viktförändring. Som tabell 7 visar utgör stålet det enda fall där vikten faktiskt ökat, dock handlar 

det (även i de övriga två fallen) endast om tiotusendels gram. När fettet reagerar med stålet 

bildas ett skyddande oxidskikt, något som kan ha bidragit till den minimala viktökningen. Det 

skulle även kunna bero på smuts som smugit sig ner i porerna och bidragit med lite extra vikt. 

Eftersom viktökningen är så liten kan man tänka sig att tillståndet är oförändrat, alltså att det inte 

skett någon nötning. Detta bör anses rimligt då provtiden var relativt kort. Graf över hur stålets 

friktionskoefficient varierar över provtiden plottades i MATLAB och visas i figur 16. 

 

Figur 16. Stålets friktionskoefficient som funktion av provtiden vid nötningstest. 

De två övriga fallen resulterade i tydligare skillnader, speciellt för kiselnitriden. Trots att 

keramerna sägs ha en slätare yta som har lägre friktion är resultatet som presenteras här inte 

särskilt förvånande. Det har tidigare konstaterats att provets förutsättningar endast gynnat stålet. 

Keramerna har under dessa mätningar haft högre friktion än stålet vilket bidragit till att de har 

nött ned brickorna mycket mer. Noterbart denna gång gällande aluminiumoxiden är att dess 

varierande friktionskoefficient successivt sjunker med tiden, se figur 17. Dock ses resultatet av 

kiselnitriden som något ovisst då fuktighetsnivån i detta fall är på uppemot 80 % ty testrummets 

kylanläggning varit påslagen under natten till testet. Efter testet upptäcktes att brickan till en liten 

del korroderat, ett faktum som med all förmodan på negativt sätt påverkat friktionen. En 

resulterande graf över friktionskoefficienten för kiselnitrid under nötningstestet visas i figur 18.  
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Figur 17. Graf över friktionskoefficienten för aluminiumoxid som funktion av tiden under nötningstest. 

 

Figur 18. Graf över friktionskoefficienten för kiselnitrid som funktion av tiden under nötningstest. 
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 

5.1 Diskussion 

Ytfinheten är ett av de centrala begreppen när man talar om ytor som kommer i kontakt med 

varandra under rörelse. Den påverkar storleken på friktionen och hur mycket energi som går 

förlorad, för att inte nämna de ekonomiska kostnaderna. I detta projekt mättes ytfinheten genom 

att bestämma Ra-värdet för samtliga provkroppar, dock ej för brickorna. Kanske hade ett före-

och-efter-resultat kunnat säga något mer om nötningen för att se om materialen slipats till en 

jämnare yta under testet, vilket skulle innebära lägre friktion, lägre slitage och lägre 

energiåtgång. Speciellt det senare är av betydelse för vindkraftverk då de har som livsuppgift att 

producera energi. Nackdelen med Ra-värdet är dock att det endast är ett medelvärde av 

ytfinheten som även om det är lågt egentligen inte säger så mycket. Oturligt nog i de mätningar 

som gjorts finns det inget samband mellan de Ra-värden som bestämdes innan testen och de som 

bestämdes efteråt, vilket beror på att sträckorna som mättes inte var desamma. För att kunna 

jämföra båda fallen borde en markering ha gjorts på varje provkropp för att precist kunna 

urskönja en förändring i ytfinheten. Något som också är nödvändigt att påpeka är avvikelserna 

från de i början utlovade Ra-värdena 0,05 - 0,10 μm. Då detta jämförs med de uppmätta värdena 

konstaterades att inget Ra-värde underskrider 0,10 μm, vilket möjligtvis skulle kunna förklaras 

av att nålen som mäter ojämnheterna i ytan har framförts med en för hög hastighet under 

mätningen och att den då ”hoppar över” vissa delar av ytan och på så sätt registrerat ett högre 

värde. En annan tänkbar och mer realistisk orsak till differensen är att provkropparna slipats till 

ett felaktigt Ra-värde. Då provkropparna ej hade något bestämt Ra-värde utan var inom ett spann 

av två värden och att så få tester utfördes är det mer eller mindre omöjligt att koppla samman Ra-

värdet till resultatet.  

Smörjmedlet som användes var ett fett avsett för stållager (och är ej anpassat för keramiska 

material), ty det ej fanns något annat att tillgå och att utföra tester utan smörjmedel är ej tänkbart 

då detta anses ge ett större fel på resultatet. Det är inte orimligt att påstå att det bidragit till det 

sämre resultatet för de keramiska provkropparna, frågan är dock till vilken grad. Keramiska 

rullar används i hybridlager som tack vare sina egenskaper behöver mindre mängder 

smörjmedel, därför borde inte samma mängd smörjmedel som används i stållager påverka 

keramerna negativt. Man kan tycka att keramerna torde klara sig bra ändå.  

Antalet provkroppar som testades var begränsat på grund av antalet brickor. De tre materialen 

levererades i grupper om tio till tolv stycken medan brickorna endast var tio sammanlagt. För att 

erhålla ett mer pålitligt resultat bör fler mer exakta tester utföras, vilket ej var möjligt då 

leveransen av provkropparna var en aning försenad. Även tiden under vilka nötningstesterna 

utfördes var begränsad, vilket därav gav den minimala viktförändringen av brickorna. För att ett 

mer realistiskt nötningsresultat skall erhållas bör proverna testas under en längre tid, förslagsvis 

ett dygn, vilket ej var möjligt. 

Utformningen av provkropparnas kontaktarea kan ifrågasättas då det tryck som verkar på dem 

endast är upp till cirka två procent av det verkliga trycket på den mest påkända rullen i lagret, 

detta medför att resultatet är en aning svårmotiverat.  
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5.2 Slutsats 

Syftet med detta projekt var att utföra friktions- och nötningstester på tre olika material, stål, 

kiselnitrid och aluminiumoxid, för att sedan utvärdera huruvida keramerna är lämpliga ersättare 

av de stålrullar som för närvarande används i lager i vindkraftverk. 

Tre stycken prover gjordes för att bestämma friktionskoefficienten för respektive material, 

resultaten är presenterade i tabell 8 nedanför. Stål visade sig vara det bättre alternativet med den 

lägsta friktionen, vilket sannolikt beror på smörjmedlet som var avsett för just stållager. 

De keramiska materialen uppbringade en friktion som var högre än förväntat i jämförelse med 

stålet, speciellt kiselnitriden som lätt skar ihop. Kiselnitriden uppskattas ha högre 

friktionskoefficient än de övriga materialen. 

Tabell 8. Friktionskoefficienter för respektive material. 

Friktionstest Stål Kiselnitrid Alumniumoxid 

1 0,117 0,152 0,143 

2 0,124 0,143 0,142 

3 0,112 0,139 0,135 

Nötningstester utfördes på endast ett exemplar av varje material, där vikten på brickan, som 

respektive materials provkropp testats mot, vägdes före och efter testet för att bestämma hur 

mycket som nötts bort. Tabell 9 nedanför redovisar resultatet för dessa mätningar. 

Tabell 9. Brickornas viktförändring efter nötningstest. 

Vikt bricka Stål Kiselnitrid Aluminiumoxid 

Före körning [g] 19,3664 19,3610 19,3692 

Efter körning [g] 19,3668 19,3572 19,3685 

Efter mätning visade det sig att brickans vikt ändrats vid nötningstestet av samtliga material, 

även om det dock endast handlar om tiotusendelars gram för aluminiumoxid- och 

stålprovkroppen. Kiselnitriden antas ha slipat brickan en aning då dess vikt minskat med över en 

hundradels gram vid endast tre timmars prov. Tydligare och framförallt säkrare resultat hade 

erhållits om flertalet provkroppar av respektive material testats, dock under en längre period. 

Som tabell 9 visar har keramerna stått för en större viktförändring, framförallt kiselnitriden. 

Anledningen till detta är att keramerna har en hårdare yta och som friktionstesterna visade, en 

något högre friktionskoefficient. 

Varje materials ytfinhet, Ra-värde, uppmättes vilket visas i tabell 10. De flesta provkropparna 

har erhållit ett lägre Ra-värde, med vissa undantag. Orsaken till det ojämna resultatet beror på att 

mätningarna före testet gjorts med två korsade linjer som ej överstämmer med de två efter testet, 

vilket medför att någon slutsats om Ra-värdet förändrats ej går att förbinda med testresultaten. 

Tabell 10. Ra-värden samt vikter för samtliga provkroppar. 

Friktionstest Ra före test [μm] Ra efter test [μm] Vikt före test 

[g] 

Vikt efter test 

[g] 

1 Stål 1,4465 

2,4733 

2,0445 

3,8623 

8,8828 8,8827 

2 Stål 3,2153 

4,1797 

3,0956 

3,1770 

8,7769 8,7768 

3 Stål 1,1309 

1,3323 

2,0144 

0,9074 

8,8280 8,8277 

1 Si3N4 0,2143 0,2017 3,7293 3,7293 
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0,2059 0,2340 

2 Si3N4 0,2721 

0,2536 

0,2793 

0,2548 

3,7277 3,7279 

3 Si3N4 0,2339 

0,2027 

0,2182 

0,2184 

3,7275 3,7277 

1 Alu2O3 0,1901 

0,2574 

0,1942 

0,2119 

4,2479 4,2479 

2 Alu2O3 0,3062 

0,2089 

0,2436 

0,2908 

4,2265 4,2265 

3 Alu2O3 0,2340 

0,2350 

0,1584 

0,2205 

4,2182 4,2183 

Nötningstest     

Stål 4,0293 

2,7205 

3,4155 

2,1653 

8,7202 8,7202 

Si3N4 0,2488 

0,2391 

0,2143 

0,1910 

3,7281 3,7281 

Alu2O3 0,2009 

0,1942 

0,2696 

0,2715 

4,2161 4,2163 

Vikten för alla provkroppar mättes före och efter test, resultatet redovisas i tabell 10. Varje test 

har pågått under väldigt kort tid, därför har ingen utmärkande förändring skett, i annat fall 

handlar det om tiotusendels gram vilket kan bero på små partiklar som smugit sig ned i porerna.  

Friktions- och nötningstest har utförts, dock går det ej att uttala sig om hur lämpligt det är att 

använda keramiska rullar i stället för stålrullar i lager i vindkraftverk. Detta beror på att det ej 

gått att beräkna lagerlivslängden ty all nödvändig data ej är framtaget för att kunna använda 

SKFs kända ekvationer som krävs i beräkningen. De tester som utförts kan endast användas för 

att jämföra materialen med varandra, de säger tyvärr inget om vad deras tillämpning som 

lagermaterial skulle resultera i. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och/eller framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer och framtida arbete 

För att få tillförlitligare resultat bör fler tester utföras, fler provkroppar bör användas inte bara för 

att få mer substans för att bestämma friktionskoefficienterna utan även för att bestämma nötning.  

Bättre resultat gällande nötning kan uppnås om testerna utförs under en mycket längre tidsrymd, 

ett dygn kan utgöra ett rimligt mål. 

Vid vidare studier bör även provkropparnas kontaktarea approximeras så att kontakttrycket 

överensstämmer med det verkliga provets. 

Mer information i fråga om lagerteori bör tas fram för att kunna utföra de beräkningar som krävs 

för att bestämma livslängden för hybridlager. Detta kräver också att man kan utföra tester med 

ekvivalenta tryck på de rullar som ska provas.  
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BILAGA 1: Wind Turbine Bearing Specification.pdf 
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BILAGA 2: Ra-värden 
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BILAGA 3: Grafer 
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BILAGA 4: MaTLAB-fil 

%% Kandidatexamensarbete 
%André Widéen & Filip Säterbrink 
clc 
clf 
clear all 
close all 
disp('Kandidatarbete André Widéen & Filip Säterbrink') 
disp(' ') 

  
%%Givna värden 
antal = 2 * 28; %Antal rullar i lagret (SKF som källa) NNU 41/1500 K30M/W33 
r_rulle = (210 * 1.6 / 4.5) * 10 ^ -3; %Antagande från bilden i pdf  
l_rulle = (210 * 2.2 / 4.5) * 10 ^ -3; %Antagande från bilden i pdf  

  
r_mitt_lager = (((1613.92+1440)/2) / 2)*10^-3; % Från skiss över lager pdf 
z = 56; %lager NNU 41/1500 K30M/W33 från SKF 

  
%Rullarna av Sialon-material 
E_Sialon= 290*10^9; 
pos_Sialon = 0.25 ; 

  
%Rullarna av Aluminiumoxidkomposit -material 
E_Alukomp = 400*10^9; 
pos_Alukomp = 0.20; 

  
%Rullar och Lager av Rostfritt stål 
E_Stal = 210 * 10^9 ; 
pos_Stal = 0.30; 

  
%Utskrivning av givna värden 
disp('Geometri av rullaran: ') 
disp(['Rullarnas radie är: ' num2str(r_rulle * 10^3) ' mm']) 
disp(['Rullarnas längd är: ' num2str(l_rulle * 10^3) ' mm']) 
disp(' ') 
disp('Material data: ') 
disp('Sialon ') 
disp(['E-modul: ' num2str(E_Sialon*10^-9) ' GPa']) 
disp(['Poissons tal: ' num2str(pos_Sialon) ]) 
disp(' ') 
disp('Aluminiumoxidkomposit ') 
disp(['E-modul: ' num2str(E_Alukomp*10^-9) ' GPa']) 
disp(['Poissons tal: ' num2str(pos_Alukomp) ]) 
disp(' ') 
disp('Stål ') 
disp(['E-modul: ' num2str(E_Stal*10^-9) ' GPa']) 
disp(['Poissons tal: ' num2str(pos_Stal) ]) 
disp(' ') 

  
%Kontroll om värden från pdf kan användas 
n = [16.6, 11.0, 18.8]; %Varv/min 
Mx = [119, 642, 1920].*10^3; % Nm 

  
antal_vxl_steg = 3; %Antal växelsteg i växellådan 
eta_kugg = 0.99; %Verkningsgrad per kuggväxel i växellådan 
eta_generator = 0.80;%Verkningsgrad generator 
W = n.*pi./30; %Huvudaxdelns vinkelhastighet 

  
P = Mx.*W; % Effekten som verkar på huvudaxeln 
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P_ut = P * eta_generator * eta_kugg^(2*antal_vxl_steg); % Beräknar den 

maximala utgående effekten 

  
disp(['Den maximala effekten som vinkraftverket kan leverera är : ' 

num2str(P_ut(end)*10^-6) ' MW']) 
disp(' ') 
%% Analys av krafter som påverkar lagret. 

  
%Värden från tabell 2 
%Max i z-led 
F_axiell = -429; %kN 
F_y = -455; %kN 
F_z = -486; %kN 

  
F_radiell = sqrt(F_y^2 + F_z^2); %kN 

  
F_normal_rulle = ((F_radiell + abs(F_axiell)) / sqrt(2)) * 10^3; %Beräknar 

den maximala kraften som verkar normalt mor rullarna. 
disp('Krafter som påverkar lagret: ') 
disp(['Den maximala axiella kraften är: ' num2str(F_axiell) ' kN']) 
disp(['Den maximala radiella kraften är: ' num2str(F_radiell) ' kN']) 
disp(['Vilket medför att kraften som påverkar lagret med antagandet att 

rullarna har en lutning på 45 grader är: ' num2str(F_normal_rulle*10^-3) ' 

kN']) 
disp(' ') 
%% Hertz' yttryck vals mmot plan 

  
%Kraften på den mest påkända rullen 
F_pakand = (5 / z) * F_normal_rulle / 2; %Antagande,  /2 ty två rullar är i 

kontakt samtidigt.  
disp(['Den kraft som verkar på den mest påkända rullen är: ' 

num2str(F_pakand*10^-3) ' kN']) 
disp(' ') 

  
% Stål mot stål 
E_eff_Stal = (0.5 * ((1-pos_Stal^2) /E_Stal + (1-pos_Stal^2)/E_Stal))^-1; 

%Effektivelasticitetsmodulen för stål mot stål 

  
b_Stal = sqrt(8 * F_pakand * r_rulle * ( 1 - pos_Stal^2) / (pi * E_eff_Stal * 

l_rulle)); % Kontaktytans halva bredd sid 91 maskinelementhandboken 

  
p_medel_Stal = F_pakand / (2 * b_Stal * l_rulle); % Medeltrycket på den mest 

påkända rullen ekv (4.23) trib 

  
p_max_Stal = 4 * p_medel_Stal / pi; %Max trycket på den mest påkända rullen 

ekv (4.22) trib 

  
% Sialon mot stål  
E_eff_Sialon = (0.5 * ((1-pos_Sialon^2) /E_Sialon + (1-pos_Stal^2)/E_Stal))^-

1; %Effektivelasticitetsmodulen för sialon mot stål 

  
b_Sialon = sqrt(8 * F_pakand * r_rulle / (pi * E_eff_Sialon * l_rulle)); 

%Kontaktytans halva bredd, sid 91 maskinelement 

  
p_medel_Sialon = F_pakand / (2 * b_Sialon * l_rulle); %Medeltrycket på den 

mest påkända rullen ekv (4.23) trib 

  
p_max_Sialon = 4 * p_medel_Sialon / pi; %Max trycket på den mest påkända 

rullen ekv (4.22) trib 

  
%Aluminiumoxidkomposit mot Stål 
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E_eff_Alukomp = (0.5 * ((1-pos_Alukomp^2) /E_Alukomp + (1-

pos_Stal^2)/E_Stal))^-1; %Effektivelasticitetsmodulen för 

aluminiumoxidkomposit mot stål 

  
b_Alukomp = sqrt(8 * F_pakand * r_rulle / (pi * E_eff_Alukomp * l_rulle)); 

%Kontaktytans halva bredd, sid 91 maskinelement 

  
p_medel_Alukomp = F_pakand / (2 * b_Alukomp * l_rulle); %Medelkontakttrycket, 

ekv (4.23) trib 

  
p_max_Alukomp = 4 * p_medel_Alukomp / pi; %Max kontaktrycket ekv (4.22) trib 
%Skriver ut de uträknade trycken samt kontaktytans halva bredd 
disp('Hertz yttryck vals mmot plan:') 
disp(' ') 
disp('Stål mot stål') 
disp(['Kontaktytans halva bredd är: ' num2str(b_Stal*10^3) ' mm']) 
disp(['Medelkontakttrycket är ' num2str(p_medel_Stal*10^-9) ' GPa']) 
disp(['Det maximala kontakttrycket är: ' num2str(p_max_Stal*10^-9) ' GPa']) 
disp(' ') 
disp('Sialon mot stål') 
disp(['Kontaktytans halva bredd är: ' num2str(b_Sialon*10^3) ' mm']) 
disp(['Medelkontakttrycket är ' num2str(p_medel_Sialon*10^-9) ' GPa']) 
disp(['Det maximala kontakttrycket är: ' num2str(p_max_Sialon*10^-9) ' GPa']) 
disp(' ') 
disp('Aluminiumoxidkomposit mot stål') 
disp(['Kontaktytans halva bredd är: ' num2str(b_Alukomp*10^3) ' mm']) 
disp(['Medelkontakttrycket är ' num2str(p_medel_Alukomp*10^-9) ' GPa']) 
disp(['Det maximala kontakttrycket är: ' num2str(p_max_Alukomp*10^-9) ' 

GPa']) 
%% Jämförelse av maximalt och medeltryck och det tryck som fås av proven 
g = 9.81; % Tyngdaccelerationen 
m_last = 6 *2; % Vikten som belastar provkroppen *2 ty hävarmen ger att 

tyngden mot skivan blir dubbelt så stor som viketen som läggs på [kg]  
F_last = m_last * g; % Kraften som belastar provkroppen [N] 
A_prov = pi*(2*10^-3)^2; %Kontaktarean för resp. provkropp 

  
p_prov = F_last/A_prov; %Trycket som verkar mot skivan 
%Jämförelse 
p_m_p_prov_alu = p_prov / p_medel_Alukomp 
p_max_p_prov_alu = p_prov /p_max_Alukomp 

  
p_m_p_prov_sialon = p_prov / p_medel_Sialon 
p_max_p_prov_sialon = p_prov /p_max_Alukomp 

  
p_m_p_prov_stal = p_prov / p_medel_Sialon 
p_max_p_prov_stal = p_prov /p_max_Alukomp 

  
%% Beräkning av inställd hastighet för prov 
r_skiva = ((25+41.8)/4)*10^-3; %mittenradien på provskivan där provkroppen 

placeras under test 

  
v_per = W(end)*r_mitt_lager; %Periferihastigheten hos rullarna 

  
v_per_prov = v_per*0.04; %Glidhastigheten vid 4% glidning 

  
W_skiva = v_per_prov/r_skiva %Skivans vinkelhastighet 

  
n_prov = 30*W_skiva/pi %Det uträknade varvtalet som ställs in under testet 

 
%% Prov resultat 

  



88 

%Aluminiumkomposit friktionsprov 
%i = 1 Alu nr 1 mot skiva nr 6 
%i = 2 Alu nr 1 mot skiva nr 6 
%i = 3 Alu nr 1 mot skiva nr 6 
for i = 1:3 
% Time  Force   Temp    Fukt  
[Alu_i] = testdata_alu_frik(i); %Hämtar provdata för respektive 15 min prov 

  
Tid_Alu_i = Alu_i(:,1);     %Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_Alu_i = Alu_i(:,2);      %Plockar ur Normalkraftsvektorn för provet 
Temp_Alu_i = Alu_i(:,3);    %Plockar ur Temperaturvektorn för provet 
Fukt_Alu_i = Alu_i(:,4);    %Plockar ur Fuktighetsvektorn för provet 

  
friktionskoeff_Alu_medel(i)=sum(FN_Alu_i)/(F_last*length(FN_Alu_i)) 

%Medelfriktionskoefficienten under teste 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(i) 
plot(Tid_Alu_i./60, FN_Alu_i./F_last, Tid_Alu_i./60, 

friktionskoeff_Alu_medel(i),'r') 
title(['Friktionsprov för aluminiumoxid nr: ' num2str(i) ' mot skiva nr: 6']) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [min]') 
ylabel('Friktionskoefficient ') 
axis([0 900/60 min(FN_Alu_i./F_last) max(FN_Alu_i./F_last)]) 
break 
%plockar ut sista 3min av testet 
Tid_Alu_i = Alu_i(7200:9000,1);     %Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_Alu_i = Alu_i(7200:9000,2);      %Plockar ur Normalkraftsvektorn för 

provet 
Temp_Alu_i = Alu_i(7200:9000,3);    %Plockar ur Temperaturvektorn för provet 
Fukt_Alu_i = Alu_i(7200:9000,4);    %Plockar ur Fuktighetsvektorn för provet 

  
friktionskoeff_Alu_medel_3min(i)=sum(FN_Alu_i)/(F_last*length(FN_Alu_i));%Med

elfriktionskoefficienten under testets sista 3 min 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(100+i) 
plot(Tid_Alu_i./60, FN_Alu_i./F_last, Tid_Alu_i./60, 

friktionskoeff_Alu_medel_3min(i),'r') 
title(['Friktionsprov för aluminiumoxid nr: ' num2str(i) ' mot skiva nr: 6']) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [min]') 
ylabel('Friktionskoefficient ') 
axis([720/60 900/60 min(FN_Alu_i./F_last) max(FN_Alu_i./F_last)]) 
end 

  
%Sialonprov friktionsprov 
%i = 4 Sialon nr 1 mot skiva nr 4 
%i = 5 Sialon nr 2 mot skiva nr 5 
%i = 6 Sialon nr 3 mot skiva nr 5 
i=4; 
for i = 4:6 
% Time  Force   Temp    Fukt  
[Sialon_i] = testdata_sialon_frik(i); %Hämtar provdata för respektive 15 min 

prov 

  
Tid_Sialon_i = Sialon_i(:,1);    %Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_Sialon_i = Sialon_i(:,2);     %Plockar ur Normalkraftsvektorn för provet 
Temp_Sialon_i = Sialon_i(:,3);   %Plockar ur Temperaturvektorn för provet 
Fukt_Sialon_i = Sialon_i(:,4);   %Plockar ur Fuktighetsvektorn för provet 
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friktionskoeff_Sialon_medel(i-

3)=sum(FN_Sialon_i)/(F_last*length(FN_Sialon_i)); 

%Medelfriktionskoefficienten under testet 
    if i==4 % används för att dispa rätt skivnr och provnr i graferna 
        j = 1; 
        jj = 4; 
    elseif i == 5 
        j = 2; 
        jj = 5; 
    elseif i == 6 
        j = 3; 
        jj = 5; 
    end 
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(i) 
plot(Tid_Sialon_i./60, 

FN_Sialon_i./F_last,Tid_Sialon_i./60,friktionskoeff_Sialon_medel(i-3),'r')  
title(['Friktionsprov för kiselnitrid nr: ' num2str(j) ' mot skiva nr: ' 

num2str(jj)]) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [min]') 
ylabel('Friktionskoefficient') 
axis([0 900/60 min(FN_Sialon_i./F_last) max(FN_Sialon_i./F_last)]) 

  
%plockar ut data från de 3 sista min av testet 
Tid_Sialon_i = Sialon_i(7200:9000,1);    %Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_Sialon_i = Sialon_i(7200:9000,2);     %Plockar ur Normalkraftsvektorn för 

provet 
Temp_Sialon_i = Sialon_i(7200:9000,3);   %Plockar ur Temperaturvektorn för 

provet 
Fukt_Sialon_i = Sialon_i(7200:9000,4);   %Plockar ur Fuktighetsvektorn för 

provet 

  
friktionskoeff_Sialon_medel_3min(i-

3)=sum(FN_Sialon_i)/(F_last*length(FN_Sialon_i)); 

%Medelfriktionskoefficienten under de sista 3 min av testet 
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden sista 3 min 
figure(100+i) 
plot(Tid_Sialon_i./60, 

FN_Sialon_i./F_last,Tid_Sialon_i./60,friktionskoeff_Sialon_medel_3min(i-

3),'r')  
title(['Friktionsprov för kiselnitrid nr: ' num2str(j) ' mot skiva nr: ' 

num2str(jj)]) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [min]') 
ylabel('Friktionskoefficient') 
axis([720/60 900/60 min(FN_Sialon_i./F_last) max(FN_Sialon_i./F_last)]) 
end 

  
%Stålprov friktionsprov 
%i = 7 Stål nr 2 mot skiva nr 3 
%i = 8 Stål nr 2 mot skiva nr 5 
%i = 9 Stål nr 3 mot skiva nr 5 
i=7; 
for i = 7:9 
% Time  Force   Temp    Fukt  
[Stal_i] = testdata_stal_frik(i); %Hämtar provdata för respektive 15 min prov 

  
Tid_Stal_i = Stal_i(:,1);    %Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_Stal_i = Stal_i(:,2);     %Plockar ur Normalkraftsvektorn för provet 
Temp_Stal_i = Stal_i(:,3);   %Plockar ur Temperaturvektorn för provet 
Fukt_Stal_i = Stal_i(:,4);   %Plockar ur Fuktighetsvektorn för provet 
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friktionskoeff_Stal_medel(i-6)=sum(FN_Stal_i)/(F_last*length(FN_Stal_i)); 

%Medelfriktionskoefficienten under testet 
if i==7 %Används för att dispa rätt skivnr och provnr i graferna 
    j = 2; 
    jj = 3; 
elseif i == 8 
    j = 3; 
    jj = 3; 
elseif i == 9 
    j = 4; 
    jj = 3; 
end 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(i) 
plot(Tid_Stal_i./60, 

FN_Stal_i./F_last,Tid_Stal_i./60,friktionskoeff_Stal_medel(i-6),'r')  
title(['Friktionsprov för stål nr ' num2str(j) ' mot skiva nr: ' 

num2str(jj)]) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [min]') 
ylabel('Friktionskoefficient') 
axis([0 900/60 min(FN_Stal_i./F_last) max(FN_Stal_i./F_last)]) 

  
Tid_Stal_i = Stal_i(7200:9000,1);    %Plockar ur Tidsvektorn för de 3 sista 

min  
FN_Stal_i = Stal_i(7200:9000,2);     %Plockar ur Normalkraftsvektorn för 

provet 
Temp_Stal_i = Stal_i(7200:9000,3);   %Plockar ur Temperaturvektorn för provet 
Fukt_Stal_i = Stal_i(7200:9000,4);   %Plockar ur Fuktighetsvektorn för provet 

  
friktionskoeff_Stal_medel_3min(i-

6)=sum(FN_Stal_i)/(F_last*length(FN_Stal_i)); %Medelfriktionskoefficienten 

under tesets sista 3 min 
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden sista 3 min 
figure(100+i) 
plot(Tid_Stal_i./60, 

FN_Stal_i./F_last,Tid_Stal_i./60,friktionskoeff_Stal_medel_3min(i-6),'r')  
title(['Friktionsprov för stål nr: ' num2str(j) ' mot skiva nr: ' 

num2str(jj)]) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [min]') 
ylabel('Friktionskoefficient') 
axis([720/60 900/60 min(FN_Stal_i./F_last) max(FN_Stal_i./F_last)]) 
end 

  
%Aluminiumoxidkomposit nötningsprov 3 tim 
i = 10; 
% Time  Force   Temp    Fukt  
[Alu_not_i] = testdata_alu_not(i); %Hämtar provdata för 3 tim prov 

  
Tid_not_Alu_i = Alu_not_i(:,1);     %Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_not_Alu_i = Alu_not_i(:,2);      %Plockar ur Normalkraftsvektorn för 

provet 
Temp_not_Alu_i = Alu_not_i(:,3);    %Plockar ur Temperaturvektorn för provet 
Fukt_not_Alu_i = Alu_not_i(:,4);    %Plockar ur Fuktighetsvektorn för provet 

  
friktionskoeff_not_Alu_medel(i-

9)=sum(FN_not_Alu_i)/(F_last*length(FN_not_Alu_i)); 

%Medelfriktionskoefficient för testet 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
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figure(i) 
plot(Tid_not_Alu_i./(60*60), FN_not_Alu_i./F_last, 

Tid_not_Alu_i./(60*60),friktionskoeff_not_Alu_medel,'r') 
title(['Nötningsprov för aluminiumoxid nr: ' num2str(i-6) ' mot skiva nr: 

7']) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Friktionskoefficient ') 
axis([Tid_not_Alu_i(1)/(60*60) Tid_not_Alu_i(end)/(60*60) 

min(FN_not_Alu_i./F_last) max(FN_not_Alu_i./F_last)]) 

  
%plockar ut sista 30 min 
Tid_not_Alu_i = Alu_not_i((Alu_not_i(end,1)-30*60)/10:end,1);     %Plockar ur 

Tidsvektorn för provet 
FN_not_Alu_i = Alu_not_i((Alu_not_i(end,1)-30*60)/10:end,2);      %Plockar ur 

Normalkraftsvektorn för provet 
Temp_not_Alu_i = Alu_not_i((Alu_not_i(end,1)-30*60)/10:end,3);    %Plockar ur 

Temperaturvektorn för provet 
Fukt_not_Alu_i = Alu_not_i((Alu_not_i(end,1)-30*60)/10:end,4);    %Plockar ur 

Fuktighetsvektorn för provet 

  
friktionskoeff_not_Alu_medel_slut(i-

9)=sum(FN_not_Alu_i)/(F_last*length(FN_not_Alu_i)); 

%Medelfriktionskoefficienten för de sista 30 min av testet 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(100+i) 
plot(Tid_not_Alu_i./(60*60), FN_not_Alu_i./F_last, Tid_not_Alu_i./(60*60), 

friktionskoeff_not_Alu_medel_slut(i-9),'r') 
title(['Nötningsprov för aluminiumoxid: ' num2str(i-6) ' mot skiva nr: 7']) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Friktionskoefficient ') 
axis([Tid_not_Alu_i(1)/(60*60) Tid_not_Alu_i(end)/(60*60) 

min(FN_not_Alu_i./F_last) max(FN_not_Alu_i./F_last)]) 

  
%Sialon nötningsprov 3 tim 
i = 11; 
% Time  Force   Temp    Fukt  
[Sialon_not_i] = testdata_sialon_not(i); %Hämtar provdata för 3 tim prov 

  
Tid_not_Sialon_i = Sialon_not_i(:,1);     %Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_not_Sialon_i = Sialon_not_i(:,2);      %Plockar ur Normalkraftsvektorn för 

provet 
Temp_not_Sialon_i = Sialon_not_i(:,3);    %Plockar ur Temperaturvektorn för 

provet 
Fukt_not_Sialon_i = Sialon_not_i(:,4);    %Plockar ur Fuktighetsvektorn för 

provet 

  
friktionskoeff_not_Sialon_medel(i-

10)=sum(FN_not_Sialon_i)/(F_last*length(FN_not_Sialon_i)); 

%Medelfriktionskoefficienten för testet 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(i) 
plot(Tid_not_Sialon_i./(60*60), FN_not_Sialon_i./F_last, 

Tid_not_Sialon_i./(60*60),friktionskoeff_not_Sialon_medel,'r') 
title(['Nötningsprov kiselnitrid nr ' num2str(i-7) ' mot skiva 8']) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Friktionskoefficient ') 
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%plockar ut sista 30 min 
Tid_not_Sialon_i = Sialon_not_i((Sialon_not_i(end,1)-30*60)/10:end,1);     

%Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_not_Sialon_i = Sialon_not_i((Sialon_not_i(end,1)-30*60)/10:end,2);      

%Plockar ur Normalkraftsvektorn för provet 
Temp_not_Sialon_i = Sialon_not_i((Sialon_not_i(end,1)-30*60)/10:end,3);    

%Plockar ur Temperaturvektorn för provet 
Fukt_not_Sialon_i = Sialon_not_i((Sialon_not_i(end,1)-30*60)/10:end,4);    

%Plockar ur Fuktighetsvektorn för provet 

  
friktionskoeff_not_Sialon_medel_slut(i-

10)=sum(FN_not_Sialon_i)/(F_last*length(FN_not_Sialon_i)); 

%Medelfriktionskoefficienten för de sista 30 min av testet 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(100+i) 
plot(Tid_not_Sialon_i./(60*60), FN_not_Sialon_i./F_last, 

Tid_not_Sialon_i./(60*60), friktionskoeff_not_Sialon_medel_slut(i-10),'r') 
title(['Nötningsprov kiselnitrid nr ' num2str(i-7) ' mot skiva 8']) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Friktionskoefficient ') 
axis([Tid_not_Sialon_i(1)/(60*60) Tid_not_Sialon_i(end)/(60*60) 

min(FN_not_Sialon_i./F_last) max(FN_not_Sialon_i./F_last)]) 

  
%Stål nötningsprov 3 tim 
i = 12; 
% Time  Force   Temp    Fukt  
[Stal_not_i] = testdata_stal_not(i); %Hämtar provdata för 3 tim prov 

  
Tid_not_Stal_i = Stal_not_i(:,1);     %Plockar ur Tidsvektorn för provet 
FN_not_Stal_i = Stal_not_i(:,2);      %Plockar ur Normalkraftsvektorn för 

provet 
Temp_not_Stal_i = Stal_not_i(:,3);    %Plockar ur Temperaturvektorn för 

provet 
Fukt_not_tal_i = Stal_not_i(:,4);    %Plockar ur Fuktighetsvektorn för provet 

  
friktionskoeff_not_Stal_medel(i-

11)=sum(FN_not_Stal_i)/(F_last*length(FN_not_Stal_i)); 

%Medelfriktionskoefficienten för testet 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(i) 
plot(Tid_not_Stal_i./(60*60), FN_not_Stal_i./F_last, 

Tid_not_Stal_i./(60*60),friktionskoeff_not_Stal_medel,'r') 
title(['Nötningsprov stål nr ' num2str(i-7) ' mot skiva 9']) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Friktionskoefficient ') 

  
%plockar ut sista 30 min 
Tid_not_Stal_i = Stal_not_i((Stal_not_i(end,1)-30*60)/10:end,1);     %Plockar 

ur Tidsvektorn för provet 
FN_not_Stal_i = Stal_not_i((Stal_not_i(end,1)-30*60)/10:end,2);      %Plockar 

ur Normalkraftsvektorn för provet 
Temp_not_Stal_i = Stal_not_i((Stal_not_i(end,1)-30*60)/10:end,3);    %Plockar 

ur Temperaturvektorn för provet 
Fukt_not_Stal_i = Stal_not_i((Stal_not_i(end,1)-30*60)/10:end,4);    %Plockar 

ur Fuktighetsvektorn för provet 
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friktionskoeff_not_Stal_medel_slut(i-

11)=sum(FN_not_Stal_i)/(F_last*length(FN_not_Stal_i)); 

%Medelfriktionskoefficeinten för sista 30 min 

  
%Plottar Friktionskoefficienten sfa tiden 
figure(100+i) 
plot(Tid_not_Stal_i./(60*60), FN_not_Stal_i./F_last, Tid_not_Stal_i./(60*60), 

friktionskoeff_not_Stal_medel_slut(i-11),'r') 
title(['Nötningsprov stål nr ' num2str(i-7) ' mot skiva 9']) 
legend('Friktionskoefficienten','Medelfriktionskoefficeienten') 
xlabel('Tid [h]') 
ylabel('Friktionskoefficient ') 
axis([Tid_not_Stal_i(1)/(60*60) Tid_not_Stal_i(end)/(60*60) 

min(FN_not_Stal_i./F_last) max(FN_not_Stal_i./F_last)]) 
disp('Klar') 


