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Sammanfattning 

Detta arbete utförs på uppdrag av Skara Sommarland. Arbetet belyser den korta 

lagerlivslängden hos en maskin som finns på karusellen Spinner. Arbetet belyser även 

identifieringen av orsaken till lagerhaveriet samt möjliga parametrar som påverkar orsaken. 

Oförutsägbara haverier medför höga kostnader dels på grund av att underhåll utförs alltför 

ofta och dels att en oftare uppehållstid leder till färre kunder, vilket resulterar i ekonomiska 

förluster för företaget. 

En mikroskopiundersökning på några havererade lager utfördes, för att kunna identifiera, 

kategorisera samt jämföra mikroskopibilderna med SKF:s referensbilder för liknade typ och 

orsak av skada.  

Resultatet av genomförda analyser visar att olämpliga belastningarna inte är den 

huvudsakliga parametern till haveriorsaken. Resultatet av mikroskopanalysen visar tydliga 

skador i form av repor, spår och fördjupningar som uppstår på grund av inträngda partiklar i 

lagrets innerdelar.  

För att undvika eller åtminstone minimera den korta lagerlivslängden bör hänsyn till nämnda 

förbättringar i arbetet beaktas. Ett exempel på förbättringsförslag är att använda någon form 

av skydd för att minska eller förhindra insläpp av fukt och vatten.  

Två skyddskoncept har utvecklats som förslag på hur ett sådant skydd kan se ut. Koncepten 

har utvecklats med avseende på först och främst insläpp av vatten. För att få ett mer 

noggrant och säkert resultat på att det är just föroreningar som orsakar haveriet bör flera 

antal lager analyseras under ett mikroskop i framtiden. 
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Abstract 

The short lifespan of a bearing is analyzed in a carousel wheel at Skara Sommarland. The aim 

of this report is to find the cause of failure for the bearing. The machine that is to be 

analyzed is mounted on the ground between the rails. Unpredictable breakdowns for the 

machine causes high expenses, as maintenance has to be carried out and the carousel has to 

be shut down, which makes it unable to generate revenue from customers. A number of 

bearings was analyzed using a microscope. The purpose of this analysis was to identify, 

categorize and compare the microscope pictures with SKF’s reference pictures. Results from 

the analysis show that the unsuitable loads have very little effect on bearing failure. Results 

from the microscope analysis shows clear images of damage in the bearing. Traces of 

scratches and indentations on the inside indicates that dust and particles have contaminated 

the bearing. The pictures also show rust on the inside of the bearing. To avoid or minimize 

the problem of short bearing life, some improvements are suggested. One suggestion is to 

make some sort of cover to lower or prevent moisture and water from entering the bearing. 

Two concepts for the cover were developed for suggestions on how these bearing covers 

might look like. The concepts were mainly developed to keep water out of the bearing. To 

ensure that contaminations are the biggest cause of bearing failure, more microscope 

analyses of the bearings should be performed in the future.  
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Skara Sommarland byggdes år 1984 och ägs av Parks & Resorts Scandinavia AB. Skara 

Sommarland räknas vara en av de största nöjesparkerna i norden med ungefär 800 000 

besöka årligen. I Skara Sommarland finns det ungefär 43 blandade åkkaruseller 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

1.2 Problembeskrivning  

Uppgiften handlar om att analysera ett lagerhaveri på en maskin som är monterad på 

karusellen Spinner. Kullagren sitter i en maskin med tre hjul, två kullager på varje hjul (varsin 

sida), se Figur 1. Hjulen drivs med en monterad motor på undersidan. Maskinens funktion är 

att skicka upp vagnen med en bestämd fart för att föras vidare längs hela banan.  

 

Figur 1. Maskinen som ska undersökas. 

 

1.3 Produktbeskrivning & Projektavgränsningar 

Karusellen Spinner är byggd år 2011 av ett tyskt företag (Maurer Söhne). Maskinen som 

analyseras består av tre hjul och en motor som är monterad på undersidan. Varje hjul består 

av två nav, två kullager och en axel, se figur 2. Hjulen är parallellplacerade och är kopplade 
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till varandra via dubblaremmar, se Figur 2. Haveriet inträffar alltför ofta på karusellen 

Spinner. Detta leder till ett slöseri av olika resurser till exempel, ekonomi, personal och 

material. Det är precis motsatsen till vad ett hållbart samhälle kräver. Företaget Skara 

Sommarland önskar en undersökning till haveriorsaken samt att ge förslag på möjliga 

åtgärder i fall om att problematiken är identifierad. Detta projekt ska begränsas med en 

undersökning till lagerhaveriet samt att finna eventuella åtgärder. Företaget har inga 

ritningar på karusellen. Dock finns det information om hur krafterna agerar från motorn och 

vagnen, samt mått på hjulen, nav och axel. Skara Sommarland bistår med att besvara frågor 

angående arbetet med erfaren personal som har en stor inblick för detta problem. 

 

Figur 2. a) Två nav b) Kullager och c) axel och nav. 

1.4 Syfte och Mål 

Syftet är att analysera och hitta orsaker till lagerhaveriet samt att undersöka möjliga 

parametrar som påverkar haveriet. Målet är att identifiera haveriorsaken och ge företaget 

förslag på möjliga åtgärder. 

2. Metod 

Under detta kapitel kommer en beskrivning av vilka metoder som används för 

genomförandet av projektet. De benämnda metoderna nedan används för att uppnå 

projektets syfte och mål.   

2.1 PTC Creo simulerings program 

CAD simulerings program används i arbetet för att modellera olika koncept. Dessutom 

används programmet för att simulera olika lagerkomponenter. 

2.2 Mikroskopanalys  

a b c 
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Mikroskopet används för att undersöka samt kategorisera lagerskador, exempelvis vad det är 

för skadetyp samt möjliga orsaker till skadorna. De lagren som skall undersökas med 

mikroskopet är två havererade lager samt ett nytt kullager. Resultatet av mikroskopibilderna 

studeras och jämförs mot SKF:s bildmaterial för skadeidentifiering.    

2.3 Diskussioner under fältstudier   

Diskussioner med personalen om problematiken/projektet utförs för att bland annat angripa 

problemet på ett korrekt sätt samt att inskaffa relevant information. Ett exempel på vad 

diskussionerna handla om är: var, när och hur havererar lagren i maskinen.  

2.4 Litteraturgenomgång 

Under litteratursökningen införskaffas relevanta kunskaper till projektet. Detta utförs för att 

inskaffa grundläggande information om projektet. Dessa kunskaper baseras på studier som 

skaffats från bland annat, böcker, SKF:s kataloger, likadana examensarbeten och andra 

hemsidor.  

2.5 Teori 

Någon form av rullningslager förekommer i många av dagens industriella maskiner, bilar och 

vissa redskap. Ett rullningslager har två grundläggande funktioner, först ska lagret möjliggöra 

relativrörelser, sedan ska lagret ta emot och överföra laster i andra riktningar. Rullningslager 

uppfanns under 1800-talet och var (och är än idag) en perfekt lösning för problematik med 

kombinationen av krafter och rörelse. Mellan 1800- och 1900-talet utvecklades samt tillkom 

nya typer av rullningslager t.ex. ett sfäriskt kullager och axialkullager. Utvecklingen av 

rullningslager pågår fortfarande idag, exempel på några parametrar som konstant utvecklas 

är material, livslängden, precisionen och friktionsmomentet i de ingående delarna i ett 

rullningslager (Harris & Kotzalas, 2006, s. 256). 

Enligt (Mägi & Melkersson, 2014, s. 210)” arbetsprincipen för de flesta maskiner ställer krav 

på relativrörelse mellan olika ingående maskindelar. Relativrörelsen förväntas försiggå vid 

minsta möjliga rörelsemotstånd. Samtidigt skall delarna kunna överföra krafter i ritningar 

som är vinkelräta (ortogonala) mot rörelseriktningen. Konstruktioner som uppfyller sådana 

krav kallas lager, leder, rät styrningar m.m. alltefter typ av relativrörelse som konstruktionen 

skall medge. Inom mekaniken behandlas motsvarande som rörelsetvång ” se  

Figur 3. 
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Figur 3 CAD modell av kullagret. 

 

 

2.6 Lagerkomponenter 

2.6.1 En inner- och ytterring 

I dessa ringar finns det som kallas för rullbanor, se figur 4. Rullbanornas viktigaste funktion är 

att hålla rullkropparna stabila på sina spår, rullbanorna är som glidbanorna/spår för 

rullkropparna.  

 

Figur 4 Inner- samt ytterring med rullbanor. 
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2.6.2 Rullkroppar 

Rullkroppar är de komponenterna som möjliggör relativrörelsen i ett kullager genom att ha 

så lite friktion så möjligt. Antal rullkroppar har en betydelse för hur fort ett kullager roterar 

och vilken belastning ett kullager tål. Ju mindre antalet är, desto fortare varvar kullagret vid 

drift. Belastningsförmågan blir sämre när antal rullkroppar reduceras, se figur 5. Rullkroppar 

tillverkas oftast av härdat specialstål med en hög precision m. a. p. hårdhet, ytjämnhet och 

måttnoggrannhet. Det finns olika typer av rullkroppar så som sfäriska kullor, cylindriska, och 

koniska rullkroppar (SKF, 2016). 

 

Figur 5. Rullkroppar. 

2.6.3 Hållare 

Hållarens funktion är att stabilisera rullkropparna i rullbanorna samt att fördela ut 

rullkropparna på rätt avstånd. Detta för att undvika skadorna som uppstår på grund av 

glidkontakten mellan de inre delarna i kullagret t.ex. glidkontakten mellan rullkropparna, se 

Figur 6. Det är inte alla kullager som har en hållare. Kullager som inte har en hållare (full-

komplementlager) tål mer belastning då de innehåller fler rullkroppar. Hållaren tillverkas av 

olika material så som brons, plast och stål (SKF, 2016). 

 

Figur 6. Rullkroppar samt hållare. 
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2.6.4 Tätningar 

Lagertätning är den delen som håller bort små smutspartiklar att komma in i ett 

rullningslager, se Figur 7. Det är viktigt med effektiva tätningar, då smutspartiklar har en stor 

inverkan på lagrets livslängd. Tätningars andra uppgift är att hålla kvar smörjmedlet i de inre 

delarna för att lagret ska uppnå den maximala bruksbarhetstiden (SKF, 2016). 

 

Figur 7. Tätningen mellan ringarna. 

2.7 Typ och orsak av lagerskador 

Det finns många typer av lagerskador med många olika inblandade parametrar som orsakar 

skadorna. Nedan är några typer av lagerskador som är mest relevanta för detta arbete. 

2.7.1 Smetning 

Glidkontakten mellan två material kan innebära ytskador. Glidkontakten mellan delarna i ett 

kullager skapar friktion. Detta leder till temperaturhöjning mellan ytorna. 

Temperaturhöjningen ökar risken för sprickbildning och utmattning i ett kullager. 

Anledningen till att smetning sker är bland annat felmontering och alltför lite 

smörjningsmedel, se Figur 8. En annan anledning är för höga belastningar och acceleration 

(SKF, 2015). 

 

Figur 8. Smetning som har orsakats pga. glidkontakt mellan två ytor med hög hastighet (NSK, 2016). 
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2.7.2 Sprickor 

En av de vanligaste typerna av lagerskador är sprickor, se Figur 9. Sprickor uppstår i lagret på 

grund av bland annat överhettning, dålig smörjning, hög interferens, rost och smetning. Fel 

behandling vid montering kan anses vara en stor anledning för sprickbildning i ett lager. Ett 

trångt lagerhus som är monterad på en stor axel är ett exempel på fel montering (Harris & 

Kotzalas, 2006).  

 

Figur 9. Spricka på kullager (NSK, 2016). 

2.7.3 Korrosion 

Korrosion är en annan typ av lagerskador där vatten och luft är den primära orsaken. Dålig 

smörjning leder till ett dåligt skydd runt om rullkropparna och löpbanorna. Detta i sin tur 

leder till att lager blir mottagliga för korrosionsskador, se Figur 10. Bristfälliga tätningar 

spelar en stor roll för korrosionsskador då fukt och vatten kan komma in. Korrosion delas i 

två huvudsakliga delar. Gravrost och passningsrost. Gravrost är en typ av rost där djupa 

rostangrepp kommer i föremålet. Gravrost är allvarligt och är nästan omöjligt att återställa. 

Passningsrost är enklare att återställa och är inte lika allvarlig som gravrost. Passningsrost 

kan uppstå på grund av de inre rörelserna (konstanta små vibrationer) mellan exempelvis 

lager och lagerhus, då det finns små glapp mellan dessa delar som riskerar insläpp av fukt 

och vatten (SKF, 2015). 

 

Figur 10. Korrosionsskada på lager (NSK, 2016). 
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2.7.4 Slitage 

Slitage är en typ av lagerskada där många olika parametrar har betydelse för orsaken, 

exempelvis vibrationer, smutspartiklar, dålig smörjning och överbelastning. Små 

smutspartiklar och dåliga driftförhållanden hör ihop, därför har dessa parametrar en stor 

inverkan på slitageskador, se figur 11. Därför är det viktigt att tänka på vilken miljö 

monteringen av ett kullager sker i (SKF, 2015). 

 

Figur 11. Slitageskada (NSK, 2016). 

2.7.5 Partiklar 

Insläppta smutspartiklar orsakar allvarliga lagerskador. Främmande partiklar kan komma in i 

lagret vid montering alternativt under drift, även att partiklar kan komma in när maskinen 

stått still under en längre period. Inträngda partiklar orsakar oftast slitageskador, exempelvis 

när en partikel kommer mellan rullkropparna och rullbanorna uppstår det skador i form av 

repor, slitage och fördjupningar. Slitage uppvisar en matt yta och alla delar i lagret kommer 

att utsättas för slitage samtidigt. Mängden partiklar som slits bort från lagrets delar ökar med 

tiden, på grund av ett ökat antal slitande partiklar i smörjmedlet. Bristande cirkulation samt 

effektivitet på smörjmedlet leder till att förloppet sker snabbare (Harris & Kotzalas, 2006).  

2.7.6 Hållare 

Det är svårt att veta anledningen till den typen av skada för att den kan bero på flera olika 

parametrar. Några exempel på dessa parametrar är slitage, korrosion, vibrationer, hög 

hastighet, insläppta smutspartiklar, felmontering och för höga belastningar, se  

Figur 12 (SKF, 2015).   

 
Figur 12. Hållarskada pga. slitage (NSK, 2016). 
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2.8 Lagerlivslängd 

Ekvationerna som används idag för beräkningen av lagerlivslängden grundar sig från början 

på Weibulls statiska teori som handlar om spröda materials (SKF Evolution, 2013). Formlerna 

(ekvationerna) utvecklades sedan av Gustaf Lundbergs och Arvid Palmgrens projekt inom SKF 

1947. Dessa formler tar hänsyn till inflytandet av spänningarna som kommer från de yttre 

belastningarna och de tribologiska spänningarna i kontaktytorna i ett rullningslager. Vid 

kända belastningar samt varvtal kan livslängden på ett rullningslager beräknas. 

Lagerlivslängd är en viktig parameter för att få en inblick på lagrets prestanda samt att kunna 

välja rätt lagertyp för det önskade användningsområdet. Antalet varv eller drifttimmar är 

definitionen av lagerlivslängd. D.v.s. hur många antal varv eller timmar ett rullningslager 

klarar innan utmattning uppkommer (lagerhaveri). Det finns många olika anledningar till hur 

långt ett lager håller. De benämnda parametrarna nedan har stora inverkningar på lagrets 

livslängd. 

2.8.1 Kvalitet på smörjmedlet och hur det används 

Otillräcklig smörjning riskerar temperaturhöjning och ökad glidkontakt mellan ytorna, vilket 

resulterar i tidigt lagerhaveri. Smörjmedels kvalitet påverkar lagerlivslängden¸ exempelvis 

hög kvalitet på smörjmedlet och korrekt smörjning ökar lagrets brukbarhetstid och 

driftsäkerhet. Tabellen nedan visar vilka positiva aspekter ett smörjmedel har (SKF, 2016). 

Tabell 1. Fördelar med smörjning (SKF, 2016). 

Ökar/förbättrar 

 

Minskar 

• Produktiviteten • Energiförbrukningen tack vare minskad friktion 

• Driftsäkerheten • Värmealstringen till följd av friktion 

• Tillgängligheten och hållbarheten • Slitage till följd av friktion 

• Maskinernas drifttid • Förhöjd ljudnivå till följd av friktion 

• Serviceintervallen • Driftstopp 

• Säkerheten • Driftskostnaderna 

• Arbetsmiljön • Produktföroreningar 

• Hållbarheten • Underhålls- och reparationskostnader 

  • Smörjmedelsförbrukning och Korrosion 
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2.8.2 Belastningspåverkan  

Livslängden på ett lager beror på storleken och riktningen på den applicerade belastningen. 

Storleken på ett lager bestäms utifrån vilka belastningar lagret skall klara. Till exempel, ett 

rullager klarar mer axiell/radiell belastning än ett kullager i samma storlek. När ett lager 

utsätts för en överbelastning uppkommer utmattning, det är den maximala skjuvspänningen 

som initierar utmattningen (Collins, Busby, & Staab, 2003). De skador som uppkommer på 

grund av utmattning brukar vara på kontaktytorna t.ex. mellan löpbanor och rullkroppar eller 

yttersidan av ytterringen. När dessa skador inträffas, uppkommer det oftast oljud, glapp och 

vibrationer i lagrets innerdelar, intryckningar och plana ytor (Mägi & Melkersson, 2014). 

2.8.3 Driftvarvtalet och väderkondition 

En faktor som påverkar livslängden är drifttemperaturen och driftvarvtalet. Hög friktion 

mellan rullningskropparna och rullbananorna medför temperaturökning på grund av dålig 

smörjning, insläppta partiklar och höga varvtal, detta leder till en kortare lagerlivslängd.  

Förorenade miljöer kan leda till minskad lagerlivslängd, eftersom lager är känsliga mot 

förorenade miljöer, speciellt utomhusmiljö där risken för insläpp av vatten, fukt och 

föroreningar är mycket stora (SKF, 2016). 

2.8.4 Monteringsprocess och miljö 

Hur ett lager monteras och vilka verktyg som används vid monteringen har en stor betydelse 

för livslängden. För att förlänga lagrets brukbarhetstid samt undvika tidiga lagerskador, är 

det viktigt att monteringsprocessen sker rätt och tidseffektivt. Monteringsprocessen sker i de 

flesta fallen manuellt, därför kan smutspartiklar tränga sig genom lagrets inre delar om 

miljön inte är anpassad för sådana processer. Ett exempel på en säker monteringsprocess är 

att anliggningsplanen och underlaget som lagerhuset ska placeras på bör vara i ett anpassat 

rum, d.v.s. ett slutet rum med en ren miljö för att undvika insläpp av smutspartiklar (SKF, 

2015).  

2.9 Standard SKF:s ekvationer för lagerlivslängd 

2.9.1 Lagrets nominella livslängd 

Den nominella livslängden      
 

 
 
 
               där       beskriver hur många 

miljoner varv ett lager skall klara innan utmattning inträffas. Om varvtalet är konstant, kan 

      beräknas som antal drifttimmar        
    

    
    . Den beräknade nominella 
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livslängden       motsvarar sällan den verkliga brukbarhetstiden. Detta är på grund av att 

ekvationen inte tar hänsyn till de andra faktorerna som har en inverkan på livslängden, 

exempelvis kvalitet på smörjmedel, smutspartiklar, temperatur osv. Det dynamiska 

bärighetstalet (lasten som ger livslängd 1 miljon varv)          finns tabellerad i bland annat 

SKF:s kataloger. Det dynamiska bärighetstalet varierar beroende på lagergeometrin och 

används för beräkning av livslängden på lager med en dynamisk belastning, alltså rotation 

samt belastning. Den ekvivalenta dynamiska belastningen          är den belastningen som 

ansätts på ett rullningslager under driften. Livslängdsexponenten     är en faktor för 

kontaktytan där       för kullager och    
  

 
  för rullager (SKF, 2016). 

2.9.2 SKF nominell livslängd 

SKF:s nominella livslängds             
 

 
 
 

[miljoner varv]. Den ekvationen är en 

komplettering av den nominella livslängds ekvation      . Denna ekvation tar hänsyn till de 

andra faktorerna som påverkar livslängden till exempel viskositetsförhållandet 

     utmattningsbelastning  
  

 
  och nivån för föroreningspartiklar    . Värdet på      och 

tillförlitlighetsfaktorn    finns tabellerade på SKF:s kataloger (SKF Evolution, 2013). 

3.  Analys 
3.1 Spårkullager (6006-2RS1)* 

De kullagren som är monterade på maskinen kallas för enradigt spårkullager med betäckning 

(6006-2RS1)*, se figur 13 och tabell 2. Kullagret som är markerad med (*) innebär att det har 

tillverkats med det som kallas för SKF Explorers prestandaklass. D.v.s. en bättre uppgradering 

av de standardrullagren, med hänsyn till bland annat material, värmebehandlingen och 

precision. Därför skall fokus läggas på enbart den typen av kullager (6006-2RS1)* under detta 

arbete. Egenskaperna för det enradiga spårkullagret (6006-2RS1)* är bland annat ett rostfritt 

stål, enkel konstruktion, billig, en gummitätning på varsin sida, engångs-smord och lättskött 

vid drift. Det smörjmedlet som används kallas för MT47 (SKF, 2015). 
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Figur 13. Vilka inbyggnadsmått som ingår på kullagret 6006-2RS1 (SKF, 2015). 

Tabell 2. Beteckningar till figur 13. 

 

3.2 Livslängds beräkning för kullagret (6006-2RS1)* 

Lagerslivslängden beräknas enligt den nominella livslängden och SKF:s nominella livslängd. 

Detta för att jämföra resultaten från respektive ekvation (1), (2) samt beakta inverkan av 

vissa faktorer så som viskositetsförhållanden och föroreningspartiklar. 

Den nominella livslängden      
 

 
 
 
               (1)  

Insättning i ekvation (1) ger 

     
       

    
 
 

                   , där 5 kN är den verkande kraften från vagnen (
     

 
) 

då det sitter två kullager i varje hjul.  

Beteckning Förklaring 

B Bredden 

r1 Radien för en rundad kant 

r2 Radien för en rundad kant 

D Ytterringens diameter 

D2 Diameter för hacktättingens yttre ring 

d Innerringens diameter 

d1 Diametern för ytter sidan av innerringen 

2RS1 Tätningar på varsin sida av kullagret 
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Bärighetstalen   och livslängdsexponenten     finns i tabellerad i SKF:s kataloger (SKF, 

Förslutna enradiga spårkullager, 2014). 

Den nominella livslängden kan beräknas till antalet drifttimmar enligt beräkningarna nedan 

     
   

     
     

       
       

       
                       , där n är antalet varv som är konstant. 

SKF:s nominella livslängd             
 

 
 
 
                (2) 

              
 

 
 
    

   
               , där n är antalet varv som är konstant 

     , då driftsäkerheten antas vara     . Detta innebär att sannolikheten för haveri är 

    . (SKF, 2014) 

Faktorn      är tabellerad och för att kunna få fram      faktorn måste det finnas 

kännedom till andra faktorer exempelvis viskositetsförhållandet      utmattningsbelastning 

 
  

 
  och nivån för föroreningspartiklar    . 

  
 

  
 där   

   

 
  är den verkliga viskositeten för smörjmedlet vid driftstemperatur, och 

   
   

 
  är smörjmedlets erforderliga viskositet som enbart beror på medeldiametern för 

kullagret och dess varvtal. Värdet för den verkliga viskositeten       
   

 
  vid 40oC fås 

genom SKF:s tabell för de termiska specifikationerna (SKF, 2014). Värdet på den erforderliga 

viskositeten         
   

 
  avläsas från ett diagram som finns på SKF:s tabell (SKF, 2014). 

Detta ger ett viskositetsförhållande   
  

   
         

Utmattningsbelastning  
  

 
  fås genom SKF:s tabell (SKF, 2014), utmattningsbelastning blir 

 
     

 
           där 5kN är den verkande belastningen ifrån vagnen på ett lager.  

Faktorn för föroreningspartiklar      är ett uppskattningsvärde som ligger i ett intervall 

mellan 1 till 0,1. Värdet 1 är mycket ren och 0.1 är väldigt smutsig miljö. De olika 

uppskattningsvärden för typiska fasta föroreningar fås genom SKF:s tabell (SKF, 2014) 

Faktorn      bestäms enligt ett diagram som finns på SKF:s tabell (SKF, 2014). Faktorn      

avläsas i diagrammets y-axel. Den andra axeln, alltså x-axeln visar föroreningsnivån      
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multiplicerat med utmattningsbelastning  
  

 
 . Viskositetsförhållanden     visas i kurvorna 

mellan axlarna y-x från 0,1 till 4. 

3.3 Antaganden 

Några antaganden redovisas nedan för att kontrollera hur några parametrar påverkar 

lagerslivslängden. Dessa följande antaganden nedan beräknas enligt SKF:s nominella 

livslängd               
 

 
 
 

 
   

   
                 där   är varvtalet som är konstant. 

Faktorn      och temperaturen (oC) är två väsentliga parametrar som påverkar livslängden. 

Temperaturhöjningen påverkar viskositetsförhållanden, högre temperatur ger lägre 

viskositet. Detta innebär sämre effektivitet och egenskaper i smörjmedlet. Temperaturen kan 

öka dels på grund av väderkonditionen, då maskinen är i en yttermiljö utan någon form av 

skydd för sol, regn osv. Inträngda föroreningspartiklar är en annan faktor som ökar 

temperaturen. När små smutspartiklar kommer in mellan de inre delarna i ett kullager blir 

ytorna på rullbanorna ojämna. Detta leder till friktionsvärme på grund av glidkontakten 

mellan de ojämna ytorna. Dock kan den temperaturökningen skilja sig mellan ett rullager och 

ett kullager vid insläppta partiklar. Detta för att ett rullager har mer kontaktyta mellan 

rullkropparna och rullbanorna jämfört med kullager som har punktkontakt. Därför är 

sannolikheten större, att rullagrets temperatur ökar mer vid inträngda smutspartiklar. 

Temperaturen antas vara konstant i antaganden nedan och är 40oC. Anledningen till att 

temperaturen antas vara 40oC är att dels på grund av att maskinen inte är igång för att mäta 

den relativa temperaturen, och dels för att det är en bra referenstemperatur att utgå ifrån 

enligt intervjun med Sjöberg1.  

3.3.1 Antagande 1 

            
 

 
 
 

 

      

    , då föroreningsnivån antas vara extrem ren. 

  
 

  
 

      
   

 
      40oC 

                                                        
1 Fredrik Sjöberg, SKF 2016-11-10  
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 ,       är belastningen från vagnen (

     

 
) då det sitter två kullager i varje hjul. 

Utmattningsbelastning  
     

 
        

    
  
 

   

   
     

 
         

          då        och     
  

 
         

             
    

 
 
 

 
   

       
                   

3.3.2 Antagande 2  

            
 

 
 
 

 

       

       , då föroreningsnivån antas vara mycket ren. 

  
 

  
 

      
   

 
      40oC 

        
   

 
  

  
  

   
      

 
  

 
 ,   är kraften från vagnen. 

Utmattningsbelastning  
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          , då        och     
  

 
          

             
    

 
 
 

 
   

       
                   

3.3.3 Antagande 3 

            
 

 
 
 

 

       

       , då föroreningsnivån antas vara ren. 

  
 

  
 

      
   

 
      40oC 

        
   

 
 .  

  
  

   
      

 
  

 
    är kraften från vagnen 

Utmattningsbelastning  
     

 
        

    
  
 

   

     
        

    
          

         , då        och     
  

 
          

             
    

 
 
 

 
   

       
                   

3.3.4 Antagande 4 

            
 

 
 
 

 

       

       , då föroreningsnivån antas vara lite förorenad. 

  
 

  
 

      
   

 
      40oC 
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 , där   är kraften från vagnen 

Utmattningsbelastning  
     

 
        

    
  
 

   

     
        

    
          

           då        och     
  

 
          

             
    

 
 
 

 
   

       
                   

3.3.5 Antagande 5 

            
 

 
 
 

 

       

       , då föroreningsnivån antas vara förorenad. 

  
 

  
 

      
   

 
      40oC 

        
   

 
   

  
  

   
      

 
  

 
 , där   är kraften från vagnen 

Utmattningsbelastning  
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        , då        och     
  

 
          

            
    

 
 
 

 
   

       
                   

3.3.6 Antagande 6  

            
 

 
 
 

 

       

       , då föroreningsnivån antas vara mycket förorenad. 

  
 

  
 

      
   

 
      40oC 

        
   

 
  

  
  

   
      

 
  

 
   där   är kraften från vagnen 

Utmattningsbelastning  
     

 
        

    
  
 

   

     
        

    
          

         , då        och     
  

 
          

             
    

 
 
 

 
   

       
                   

3.4 Totalt antal varv vid vagnpassage 

Enligt antagande 6 ovan skall lagren klara cirka 800 drifttimmar då föroreningsnivån antas 

vara extrem. Vagnen är inte på hjulen konstant under dessa drifttimmar. Utan att vagnen 

belastar hjulen under några sekunder när den passerar. Därför skall dessa antal 

drifttimmarna omvandlas till antal varv då vagnen är på hjulen. Denna omvandling görs enligt 

beräkningarna nedan.     
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Maskinen är i drift i 10 timmar/dag. En färd på attraktionen tar cirka 6 minuter, under en dag 

tar det 100 passager på hjulet. Lagerhaveri sker efter ungefär 800 drifttimmar som motsvarar 

33 dagar. En beräkning utifrån dessa antagande genomfördes för att ta fram den totala antal 

timmar som lagern är i drift medan de är belastade. 

Vagnen har en chassits längd (l) 200 cm och en radie (r) 40 cm. Ekvation (3) ger en vinkel   

som motsvarar 10 r medan vagnen passerar ett hjul.  

  
 

 
  (3) 

Medan vagnen passerar, roterar hjulet 1,6 varv enligt ekvation (4). 

  

  
           (4) 

Med avseende på ovanstående förutsättningar, tar vagnen 3300 passager per dag, se 

ekvation (5) 

                         (5) 

Detta ger en totala varvtalet på 5280 varv, innan haveriet sker, se ekvation (6). Detta varvtal 

antas enbart medan kullagret är pålastat. 

              varv. (6) 

4. Analys av extremfall vid felmontering av hjulen 

Extremfallen är antagande för ett scenario där ett av hjulen kan monteras fel. 

Felmonteringen kan vara att ett av hjulen monteras högre upp än de andra hjulen eller ett 

hjul monteras snedställd. Dessa antaganden studeras för att säkerställa att kullagren inte 

utsätts för en olämplig kraft till exempel en axiellkraft vid snedställning och en stötkraft om 

ett hjul hamnar högre upp än de andra. Detta kan innebära en kortare livslängd, för att den 

typen av kullager (6006-2RS1)* inte är avsedd för synnerligen mycket axiella och andra typer 

av stötkrafter.  

4.1 Extremfall 1  

I det fallet antas ett av hjulen (C) i figur 14 vara högmonterat jämför med andra hjulen (A), 

(B). Det som antas hända är en kollision mellan vagnen och det högmonterade hjulet. Detta 

leder till kraftiga stötar i kullagren från vagnen som kommer med en konstant hastighet. 

Konsekvensen av de höga stötarna innebär oftast skador i de inre delarna i kullagret till 

exempel sprickor, ytskador och slitage detta medför en kortare livslängd för kullagret.  
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Figur 14. Hjulet (C) har monterats högre än de andra hjulen (A) och (B). 

 

Sannolikheten att hjulet monteras för högt är inte stor, eftersom diskussioner med 

personalen för detta extremfall visar att ifall hjulet är för högmonterat kommer remmen att 

gå sönder då den är hårt spänd. Vagnen kan dessutom anpassa sig i radiellt led, vilket leder 

till att konsekvenserna blir mindre vid krock då hjulet är högmonterat. Vagnen kan anpassa 

sig tack vare stödhjulen, se figur 15. Dess funktion är att hålla vagnen stabilt på spåren för att 

den ska drivas åt rätt riktning. Det är det nedre stödhjulet som anpassar vagnen så att 

skadorna minimeras vid krock. De undre stödhjulen har ett mellanrum på cirka   cm. Därför 

är det viktigt att värdet av det högmonterade hjulet inte överstiger   cm, se figur 16. Chassit 

är den delen som finns på undersidan av vagnen och har kontakt med hjulen, konstruktionen 

har en stor inflytande vid kraftiga stötar. Den har en lutning som är riktad uppåt vid båda 

änderna, den lutningen dämpar de höga stötarna vid till exempel krock eller ett annat 

olämpligt läge, se figur17. 

 

Figur 15. Stödhjulen på vagnen. Stödhjulen placerade på varsitt ände av vagnen. 
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Figur 16. Mellanrummet på det undre stödhjulet. 

 

 

Figur 17. Chassit lutningen. 
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4.2 Extremfall 2 

I det fallet antas ett av hjulen vara skevmonterad (A) jämför med andra hjulen (B), (C), se 

figur 18. Ett skevmoterat hjul leder till uppkomst av axiella krafter i kullagret, vilket kan 

innebära en kortare livslängd. En närmare observation på rem-konstruktionen visar att 

antagandet inte är relevant. Observationen är baserade på diskussioner med personalen på 

arbetsplats samt tidigare händelse av samma fall, remmen kommer att hoppa av sina spår 

om hjulet råkas monteras för skevt. Analysen har också visat att även om hjulet skulle 

monteras skevt upp till   , kommer den resulterande axiella kraften inte påverka livslängden 

enligt beräkningen med SKF:s applikation som finns tillgänglig på SKF:s hemsida för 

beräkningen av lagerlivslängd, se bilaga 1-4.  

 

Figur 18. Skevmonterat hjul (A) jämfört med övriga hjulen (B) och (C). 

Figur 19 nedan illustrerar friläggningen på kullagret vid en skevmontering. Enligt företaget är 

den applicerade radiella kraften från vagnen samt två personer som sitter i vagnen är cirka 

     . Det innebär att varje lager belastas med       , då är det två lager i varje hjul. Den 

radiella kraften      delas i två komponenter. Den axiella kraften Fx samt den radiella 

kraften Fy. Vinkel   beror på hur skevt hjulet monteras, större vinkel ger större axiella 

krafter. 
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Figur 19. Friläggningen för ett skevmonterat lager med en resultantkraft (röd pil) axiellkraft (grön pil), 

radiellkraft (blå pil) och en vinkel  . 

 

Felmonteringsvinkel   antas ligga i ett intervall mellan    till   . Risken att montera hjulet 

med en liten vinkel   är högre jämfört med att montera hjulet med en större vinkel, 

eftersom montören förväntas upptäcka att hjulet är skevmonterat. Ekvationerna (7) och (8) 

nedan ger den axiella/radiella krafterna. 

FX         (7) 

FY=       (8) 

 Tabell 3. Resultat efter insättning av kraften F och felmonteringsvinkel   i ekvation (3) och (4). 

  

5. Mikroskopanalys  

Tre kullager av typen (60006-2RS1)* analyseras under ett mikroskop, se figur 20. Syftet är att 

analysera skadan, kategorisera och jämföra mikroskopbilderna med det nya kullagret samt 

SKF:s referens bilder för liknade skador. Kullagren (A), (B) i figur 20 nedan, är skadade efter 

ett maskinhaveri. Dock finns det ingen kännedom om anledningen samt typ av skada. 

Felmonteringsvinkel   Axiell kraft     Radiell kraft     
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Mikroskopet som användes är Axiovert 40 MAT ZEISS. Den förstoringsgraden som används är 

5×10 dvs. 50 gånger större bild, se figur 21 (C). 

 

Figur 20. Två havererade lager A, B. samt ett nytt lager C. 

 

 

Figur 21. De olika objektiven som finns på mikroskopen. 

Kullagrens ytterring sektioneras i små bitar. Detta för att kunna placera de sektionerade 

bitarna på mikroskopet med syftet att analysera rullbanorna, se figur 22. 
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Figur 22. Ytterringens rullbanor som placeras på mikroskopet. 

Rullkropparna och den innerringen erhålls kvar, d.v.s. utan att sektionera de till mindre bitar. 

Rullbanan på den innerringen och rullkroppens yta analyseras med mikroskopet, se figur 23. 

 

Figur 23. Innerringen och rullkropp på ett av de skadade kullagren. 

6. Resultat  
6.1 Lagerslivslängds resultat   

Beräkningarna av lagerslivslängden visar tydligt hur livslängden avtar dramatisk på grund av 

insläpp av främmande partiklar, se tabell 4. Beräkningarna enligt rubrikerna 3.2 och 3.3.1 

visar även att det är stor skillnad mellan den nominella livslängden (5230 drifttimmar) och 

SKF:s nominella livslängd (1779 drifttimmar). Livslängden blir kortare då smutspartiklar 

kommer in i lagrets inre delar. Detta är på grund av att det uppkommer lokala skador in i 

lagrets rullbanor och rullkroppar. Dessa skador kan vara till exempel slitage, smetning och 

spånbindning.  
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Tabell 4. Livslängden och föroreningsnivån vid en konstant temperatur 40oC. 

Livslängd [drifttimmar] Föroreningsnivån  

1779 1  

1569 0,8  

1360 0,6  

1255 0,4  

1046 0,2  

836 0,1  

 

6.2 Extremfall  

Extremfall resultaten visar att olämpliga krafter exempelvis stöt och axiella krafter inte är en 

relevant parameter till haveriorsaken i detta fall. Vissa specifika konstruktioner leder till att 

sannolikheten för felmontering av hjulen är försumbar, en av de specifika konstruktionerna 

är remskivan. Hjulen måste monteras parallellt efter varandra för att remmen ska hålla sig på 

spåren i remskivan utan att hoppa av, se figur 24. Detta innebär att hjulet inte kan monteras 

skevt för mycket, eftersom remmen kommer att hoppa av ur remskivan. Konstruktion på 

remskivan minskar även risken för att montera ett hjul högre än de övriga. Remmen kommer 

att brista om ett hjul skulle monteras för högt, detta för att remmen blir töjda, se figur 25. En 

töjd rem skulle innebära ökad friktionen mellan remmen och spåren i remskivan, följden av 

detta är en havererad rem, se figur 26. Resultatet visar även att de axiella krafterna som 

uppstår genom felmonteringsvinkeln   är väldigt små. Följden är att de axiella krafterna inte 

påverkar lagrens livslängd. Konstruktionen på de undre stödhjulen och chassit hjälper vagnen 

att justera sig i radiell led även om hjulet är högmonterat. De undre stödhjulen har ett glapp 

som hjälper vagnen vid anpassning i radiell riktning. Chassit på vagnen har en lutning på 

varsitt ände, den lutningen dämpar höga stötar om hjulet skulle monteras högt. Om vagnen 

inte skulle ha den lutningen på chassit och mellanrummen i de undre stödhjulen skulle det 

innebära stora stöt och tryck krafter för lagren, se illustrations figur 27 och figur 28. 
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Figur 24. Den parallella hjulplaceringen samt remskivorna. 

 

Figur 25. Skillnaden mellan en töjd rem på grund av ett högmonterat hjul (B) och ett normal 

monterad hjul (A). 
 



Farhad Farkish 
Haval Othman 

 
38 2016-12-22 

Högskolan i Skövde  Institution för ingenjörsvetenskap 
  

 

 

Figur 26. Kontakten mellan spåren på remskivan och remmen ger friktion. 

 

Figur 27. Illustrativ bild på vagn (A) med ett mellanrum och (B) inget mellanrum. Tryck kraften på 

hjulet (B) kommer att vara större jämfört med hjul (A), då det inte finns ett mellanrum. 

 

 



Farhad Farkish 
Haval Othman 

 
39 2016-12-22 

Högskolan i Skövde  Institution för ingenjörsvetenskap 
  

 

 

Figur 28. Illustrativ bil på chassi jämförelsen, (A) skulle ha mjukare stötkraft jämför med (B), då den 

har en lutning så att vagnen kan anpassa sig. 

 

6.3 Mikroskopiundersökning  

Mikroskopet används för att undersöka eventuella skador på kullagrets ytor. De ytorna som 

undersöks är rullbanorna på inner/ytterringen samt rullkropparna. Mikroskopibilderna visar 

att båda kullagren har tydliga skador i form av fördjupningar, rost, spår på rullbanorna och 

rullkropparna. Enligt jämförelse bilderna med SKF:s referensbilder tyder dessa form av 

skador på insläpp av främmande partiklar i de inre delarna av lagren. Rostskadorna kan 

uppstå på grund av ineffektiva tätningar som medför insläpp av fukt och vatten, vilket 

resulterar i korroderade lager. Mikroskopibilderna jämfördes även med det nya lagrets 

mikroskopibilder, det finns stor skillnad mellan det nya lagrets ytor jämfört med de skadade 

lagrens ytor, se figur (29) och figur (30).  
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Figur 29. Det nya lagerytan för ytterringen. Inga spår eller fördjupningar på ytan. 

 

Figur 30. Ytan för det nya lagrets innerring. Inga repor eller rost på ytan. 

 

Figur 31 och figur 32 nedan illustrerar korrasion, fördjupningar samt spår som enligt SKF:s 

referensbilder har uppstått på grund av insläpp av främmande partiklar.  
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Figur 31. Ett hål (fördjupning), spår samt rost på en rullkropp hos kullager (A). De gulmarkerade 

ringarna visar några exempel på rostfläckar. 

 

Figur 32. Rostfläckar samt ett spår på den innerringens rullbana hos kullager (A). 
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Att två olika material kan sammanbinda sig när det finns kontakt mellan dess ytor är ett 

vanligt fenomen. Inträngda partiklar kan sammanbinda sig på de innerdelarna av lagren 

exempelvis rullbanorna och rullkroppar genom friktionen mellan ytorna, se figur 33. 

Friktionen uppkommer från den mekaniska rörelsen i lagret samt kontakten mellan ytorna. 

 

Figur 33. En främmande partikel som har sammanbundit sig på rullbanan hos kullager (B). Dock är 

den ytan rostfri jämför med Figur 31 och 32 ovan. 

Figur 34 nedan illustrerar korrasion och ett antal spår på den innerringens rullbana. 

 

Figur 34. Flera spår samt rost på den innerringens rullbarana hos kullager (A). 
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Figur 35 nedan illustrerar fördjupningar på ytterringens rullbana. 

 

Figur 35. Några gul markerade fördjupningar samt repor på den ytterringens rullbana hos rullager (B). 

6.4 Likhetsgranskning  

Nedan visas en sammanställning av resultatet från mikroskopibilderna och SKF:s 

referensbilder. Detta för att kunna jämföra bilderna med SKF:s bilder för liknande skador. 

Bilderna (A), (B) och (C) i figur 36 är resultatet från mikroskopsundersökningen som visades 

även tidigare ovan, de jämförs med SKF:s referensbild (D) i samma figur. Bilderna (A) och (B) 

visar tydliga skador i form av spår, liknade SKF:s referensbild (D) i figur 36. Bild (C) i figur 36 

visar repor med mindre ihålighet (djup) jämfört med (A), (B) och (D). Ytorna på bild (C) och 

(D) är rostfria jämfört med bild (A) och (B) i figur 36.  
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Figur 36. En sammanställning av mikroskopibilder (A), (B), (C) och SKF:s referensbild (D) som också har 

orsakats på grund av invaderade partiklar (SKF, 2016). 

Fördjupningar finns på båda bild (A) och (B) i figur 37 nedan. Dessa fördjupningar är 

snarlika bild (C) i figur 37, som är SKF:s referensbild. Alla dessa fördjupningar som visas i 

figur 37 har uppkommit till följd av insläpp av främmande partiklar.  

 

Figur 37. En sammanställning av mikroskopibilderna (A), (B) och SKF:s referensbild (C). Fördjupningar 

är den skadan som visas tydligt i figuren (SKF, 2016). 
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Rostskadorna kan bedömas även utan mikroskop, eftersom korrasionen är märkbar ändå. 

Kamerabilderna i figur 38 nedan visar en jämförelse bild mellan en ny och en korroderad 

innerring. 

 

Figur 38. Skillnaden mellan innerringen (A) som är helt ny och innerringen (B) som är skadad av rost, 

repor och fördjupningar på ytorna. 

Rullkropparna (A), (B) och (C) i figur 39 nedan, är skadade av rost, fördjupningar och repor. 

Skillnaden mellan rullkropparna (A), (B), (C) och den nya rullkroppen (D) i figur 39 är bland 

annat glansen på ytorna. Den nya rullkroppen (D) har mer glans jämfört med rullkropparna 

(A), (B) och (C) som är avmattade. Korroderade, avmatta och repade rullkroppar innebär 

insläpp av fukt, vatten och främmande partiklar.  

 

Figur 39. Tre olika skadade rullkroppar (A, B och C) samt en ny rullkropp (D). 
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7. Förbättringsförslag och rekommendationer  
För att ett kullager ska kunna uppnå den maximala brukbarhetstiden bör rätt 

underhållsrutiner beaktas. Exempelvis att användningen av rätt verktyg vid montering och 

demontering av lagret kan påverka lagerlivslängden. 

7.1 Montering  

Enligt (SKF, 2016), är montering och demontering ett kritiskt moment för lagerbyte. Cirka 16 

% av alla förtidiga lagerskador orsakas av felmonteringsprocess, i vissa applikationer behövs 

uppvärmning och i vissa andra behövs det mekaniska eller hydrauliska monteringsverktyg, se 

figur 40 och figur 41. Användning av rätt metod hjälper lagret till att uppnå den maximala 

brukbarhetstiden.  

 

Figur 40. Korrekt verktyg undviker skador i löpbanorna (SKF, 2016). 

 

Figur 41. Felaktig fördelning av kraften kan leda till skador i löpbanorna (SKF, 2016). 

 

 

 

7.2 Demontering 
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Demonteringsprocessen ska ske noggrant eftersom det finns risk för intryckningar hos 

lagerhuset och axeln. Därför är det viktigt att använda rätt verktyg som är anpassade för den 

typen av lager och lagerhus (SKF, 2016). 

7.3 Konceptgenerering  

Syftet med konceptgenereringen är att ge företaget förbättringsförslag på skydd mot regn, 

snö och övriga smutspartiklar. Koncepten nedan i figur 42 och figur 43 är utvecklade med 

avseende på dess funktionalitet och principkonstruktionen. Att lägga mer fokus på detaljer 

för koncepten bedömdes vara tidskrävande, därför är koncepten bara som ett 

förbättringsförslag. Dessutom ingick inte i avgränsningarna med företaget att det skulle 

utvecklas några specifika koncept. 

 
Figur 42. En sid, topp samt ett perspektiv vy på första konceptet. 
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Figur 43. En fram, topp samt ett sid vy på koncept 2. 

7.4 Anpassad miljö  

För att undvika eller åtminstone minska risken för insläpp av främmande partiklar bör 

montering/demonteringsprocessen ske i ett anpassat rum/verkstad.  Det är viktigt att 

rummet är slutet och att all verktyg ska vara väl rengjorda. Till exempel att använda ett 

speciellt skydd, se figur 44 vid montering samt demontering anses vara lämplig. (SKF, 2016) 

 

Figur 44. Ett skydd som kan användas vid montering av ett kullager (SKF, 2016). 
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7.5 Rengöringsunderhåll  

Det är viktigt att miljön runt omkring maskinen är ren och rostfri, speciellt delar som är i 

kontakt med lagret. Detta för att smörjmedlet ska hållas fritt från föroreningar och 

rostpartiklar som riskerar skador i form av intryckningar och spår på lagrets innerdelar 

exempelvis rullkroppar och löpbanor, se figur 45.  

 

Figur 45. Rostpartiklarna på axeln som kan tränga sig genom kullagret. 

7.6 Specialarbetshandskar (TMBA G11W) 

Arbetshandskar bör användas för att minska risken med att smuts och småpartiklar kommer 

in i lagret vid montering/demonteringsprocess, se figur 46. Handskarna är försedda med 

knottror som är utformade för allmänt industriellt underhållsarbete samt ger bra grepp 

under arbetet. Dessa handskar kan köpas på exempelvis SKF:s hemsida. (SKF, 2016) 

 

Figur 46. Specialarbetshandskar (SKF, 2016). 
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8. Underhållskoncept 
Underhållskoncepten nedan är några alternativ som dagens industriella företag använder sig 

av när det gäller underhåll och bevakning av maskiner. Nedan beskrivs några 

underhållskoncept för jämförelse.        

8.1 Körning till haveri 

Detta underhållskoncept är bland de dyraste koncepten, detta innebär att inga kontroller 

samt underhålls görs innan maskinen havererar helt, detta resulterar höga kostnader på 

grund av oplanerade stillestånd samt underhållskostnader, se figur 47. (SKF, 2016) 

 

 

Figur 47. Körning till haveri är den dyraste underhållsalternativ (SKF, 2016). 

8.2 Förebyggande underhåll 

Detta innebär att specifika delar av en maskin kontrolls regelbundna oberoende av dess 

tillstånd. Fördelen med detta underhållskoncept är att maskinen underhålls oftare, jämfört 

med underhållskonceptet (körning till haveri). Dock är det förekommande att onödiga 

kontroller och underhåll kan leda till högre kostnader, se figur 48. (SKF, 2016) 

 

 

Figur 48. Förebyggande underhåll utförs oftast onödigt (SKF, 2016). 
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8.3 Tillståndbaserat underhåll 

Tillståndbaserat underhåll förekommer när tillståndet hos en maskin bedöms. Maskin eller 

en del av maskinen bedöms utifrån dess kondition i förväg, och reparationer utförs när det 

krävs. Detta underhållskoncept är bland de billigaste alternativen, eftersom onödiga 

kontroller inte behövs, se figur 49. 

 

 

Figur 49. I ett tillståndbaserat underhåll utförs reparation när det behövs (SKF, 2016). 

 

9. Diskussion 
9.1 Kraft och extremfall  

I början av arbetet var det mycket fokus på olämpliga krafter som skulle kunnat vara den 

huvudsakliga orsaken för haveriet. Litteraturundersökningen gav en uppfattning om att stöt 

och axiella krafter i enradiga spårkullager är viktiga parametrar till lagerhaveri. Extremfall 

analysen visade att karusellen är byggd med specifika konstruktioner, vilket gör att maskinen 

inte kan utsättas för olämpliga krafter exempelvis axiella och stöt krafter. 

Utifrån intervjuarna med personalen valdes de benämnda extremfallen i arbetet ovan för 

undersökning. Enligt personalen fanns risk för felmontering då hjulen kunde skev och hög 

monteras. Därför undersöktes dessa två extremfallen. Skulle ett hjul monteras högre än de 

övriga hjulen skulle det innebära stora stötkrafter som uppkommer på grund av kollision. Ett 

skev monterat hjul skulle påbörja uppkomsten av axiella krafter i lagren, och detta skulle 

medför i sin tur kortare livslängd. Studierna av extremfall 2 visade att även om ett av hjulen 

skev monteras upp till   så påverkas inte livslängden, eftersom de axiella krafterna är 



Farhad Farkish 
Haval Othman 

 
52 2016-12-22 

Högskolan i Skövde  Institution för ingenjörsvetenskap 
  

 

försumbara jämför med de radiella krafterna. Anledningen till att felmonteringsvinkeln   

inte antas vara större än    är för att det skulle vara svårt för en montör att missa 

felmonteringen, alltså    är en tydlig lutning som är svårt att missa. Dessutom skulle remmen 

hoppa av sina spår om hjulet skulle skev monteras allt för mycket.  

Enligt litteraturundersökningen är vibrationer en viktig parameter som orsakar en stor del av 

lagerskador. Vibrationer bör undersökas i framtiden för att säkerställa resultaten av detta 

arbete. En annan anledning till att vibrationen bör undersökas är att det finns glapp på vissa 

av stödhjulen. Dessa glappar kan innebära att vagnens stödhjul inte har kontakt med spåren 

helt, vilket leder till uppkomst av vibrationer som kan påverka lagrets innerdelar. Det skulle 

vara bra att undersöka vad som händer när en ostabil vagn med vibrationer passerar hjulen. 

Anledningen till att vibrationspåverkan inte analyserades i detta arbete är på grund av 

förutsättningarna som företaget erbjöd. Alltså att karusellen inte kunde köras igång under 

denna arbetsgång. 

9.2 Lagerslivslängd  

Syftet med beräkningarna för livslängds antaganden var för att undersöka hur 

föroreningsnivån och temperaturen påverkar livslängden. Resultatet visar tydligt att 

föroreningar och temperaturen har en stor inverkan på livslängden. Värdet på 

föroreningsnivån antogs vara mellan 1 och 0,1, där 1 är jätte rent och 0,1 är extremt 

smutsigt. Föroreningsnivåvärdet hade kunnat antas vara ännu mindre än 0,1 eftersom det 

finns insläpp av fukt och vatten. Enligt SKF:s tabell för föroreningsnivån   , är skalan avsedd 

för enbart typiska fasta partiklar, alltså insläpp av vatten och andra vätskor beaktas inte i 

tabellen. Därför kunde    faktorn uppskattas till en ännu mindre värde än 0,1 då 

mikroskopiundersökningen visade rost skador vilket tyder på insläpp av fukt och vatten.   

Temperaturen spelar också en stor roll för lagerlivslängden. Ju högre temperatur desto 

kortare livslängd. När temperaturen ökar så minskar den verkliga viskositeten   i oljan/fettet, 

det medför ett lägre värde på viskositetsförhållandet    . Ett lägre viskositetsförhållande 

innebär en lägre siffra på      faktorn. Ju mindre       faktorn är desto kortare livslängd 

lagret får. Anledningen till att temperaturen antogs vara just 40oC beror på vissa 

omständigheter. Det hade varit enklare om maskinen hade varit igång, då skulle ett 

ungefärligt mått på temperaturen identifierats genom något instrument, exempelvis laser 

sensor (infraröd termometer). Efter ett telefonsamtal med en av SKF:s personal beslöt 40oC 
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som referenstemperatur. Detta med tanken på bland annat rekommendationer från SKF:s 

personal, och att de finns mer termiska specifikationer för viskositeten på SKF:s tabeller vid 

just 40oC. En annan omständighet var att det inte fans någon tabellerad relation mellan 

föroreningsnivån    och temperaturökningen. Alltså om X antal partiklar kommer in i lagret 

så ökar temperaturen med X antal grader. Anledningen till att det inte finns någon sådan 

tabell beror på att    faktorn påverkas av ett antal parametrar, exempelvis hur stor lagret är 

(lagerstorlek), hur tjock smörjfilmen är, kvantifiera antalet partiklar, typ och storlek på 

partiklarna. Därför är det komplicerat att kunna ta beaktan av alla dessa parametrars 

påverkan på in och samma gång. Det är svårt att veta det exakta antalet på 

föroreningspartiklar i smörjmedlet. Dock finns det en standardmetod för uppdelningen av 

föroreningsnivån i ett smörjsystem. Standardmetoden kallas för (ISO4406) där antalet fasta 

förorening per milliliter i oljan förvandlas till en kod som sedan läsas av en tabell. Metoderna 

som användes för att granska föroreningsnivåer i fettet/oljan är mikroskopiundersökning, 

eller automatisk partikelräknare som är modernare (ISO 11171). 

9.3 Mikroskopi och kamerabilder 

Mikroskop undersökningen visar tydliga skador på ytorna i form av repor, spår, rost och 

fördjupningar. Enligt SKF:s referensbilder för jämförelsen, ser skadorna lika ut när det gäller 

spår, fördjupningar och repor. Mikroskopibildarna visar också att ytorna på lagren är skadade 

när de jämförs med det nya lagrets yta.  

Kamerabilderna visar korroderade innerring och rullkroppar. Dock kunde det märkas att det 

ena lagret hade mer rost än det andra. Bilderna visar också att det är stor skillnad på färgen 

och glansen mellan de skadade lagren och det nya lagret. 

Att lagren är korroderade kan bero på olika saker. Tätningarna kan vara ineffektiva på båda 

lagren och den yttre axel-tätningen. Att tätningarna är ineffektiva kan bero på exempelvis 

vibrationer. En annan orsak till att lagren har korroderat kan vara väderkonditionen, alltså att 

lagren står i en öppen miljö under hela året utan någon form av skydd.     

9.4 Förbättringsförslag 

Att ta hänsyn till förbättringsförslagen är viktigt för att kunna hindra eller åtminstone minska 

den korta lagerlivslängden. Det finns många verktyg som kan användas vid montering och 

demontering, då enligt SKF:s kataloger är montering och demontering ett av de kritiska 
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momenten för lagrets livslängd. Därför är det viktigt att arbeta med rätt verktyg på 

specialanpassade lokaler. 

Det är även viktigt att ha regelbundna grundläggande kontroller, till exempel att ha visuella 

kontroller, exempelvis vibrations och ljuds kontroller. Detta skulle hjälpa till att förebygga 

den korta lagerlivslängde samt att upptäcka lagerskadorna i tid innan haveriet sker. 

Identifieringen av de tidiga lagerskadorna kan ske med hjälp av någon form av 

övervakningsutrustning. 

Enligt SKF:s rekommendationskataloger utgör bristande smörjning och föroreningar cirka 

50% av lager skadorna. Bristande smörjning orsakas av bland annat insläpp av fukt och 

vatten. Detta ger smörjmedlet sämre egenskaper vid driftförhållanden. Föroreningar leder 

till ytskador på rullbanorna i lagret, dessa skador kan vara i form av spår och fördjupningar. 

Ytskador innebär sämre fördelning för smörjmedlet på ytorna då de är ojämna. Därför är det 

viktigt att använda någon form av skydd för att hindra eller minska insläpp av fukt och 

vatten. 

Koncepten utvecklades för att ge förbättringsförslag på skydd för vatten och övriga 

partikelinsläpp, eftersom maskinen står i en yttermiljö året runt.  

10. Slutsats   

Maskinen som finns på karusellen Spinner haverera alltför ofta och lagern måste bytas ut 

mot nya i antingen förtid eller efter att de har havererat. Detta resulterar i slöseri av olika 

resurser och det är inte vad ett hållbart samhälle strävar efter. De havererade lagern måste 

behandlas på ett miljösäkert sätt för att inte påverka miljön negativt. Vid 

montering/demontering finns det risk för oljeläckage, vilket kan drabba naturen samt 

arbetsmiljön på ett negativet sätt. En oftare montering/demontering ökar risken för skador 

av övriga komponenter i maskinen exempelvis, rem, skruvar, axel och nav. Detta i sin tur 

leder till mer slöseri av material och personal (arbetstid). Eftersom det förtidiga lagerhaveriet 

kan ha allvarliga konsekvenser på ekonomin och miljöaspekten ses det som etiskt riktigt att 

identifiera orsaken samt de påverkande parametrarna.  

Resultatet av analyserna har visat att lagerskadorna i detta fall har orsakats av föroreningar 

som är den huvudsakliga parametern. Att föroreningar tränger sig i lagrets innerdelar kan 

beror på många olika parametra, exempelvis vibrationer som leder till ineffektiva tätningar 
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och en alldeles öppen miljö utan skydd. Analysen har även visat att den axiella kraften som 

uppkommer från felmonteringsvinkeln är försumbar till förhållandet av den radiella kraften. 

Detta tyder på att den applicerade belastningen från vagnen på kullagren inte är en relevant 

parameter till haveriorsaken, då den typen av kullager ska tolerera mycket radiella krafter. 

Att utbilda montörana om hur föroreningar kan påverka lagerlivslängden är viktigt. För att 

föroreningar kan komma in i lagret även vid montering och demontering. Detta kan 

minimera sannolikheten för insläpp av partiklar i lagret och ge en längre brukbarhetstid. 

En bra grund för att arbeta vidare med att undersöka lagerhaveriet är att studera vibrationer 

och dess inverkan på problemet, samt att hitta en bra metod för identifieringen av om 

vibrationer påverkar livslängden i det fallet. Eftersom företaget inte hade fler havererade 

lager för mikroskopiundersökningen, bör fler lager undersökas i framtiden för att dels kunna 

kategorisera skadorna och säkerställa att majoriteten av de havererade lagren beror på 

föroreningar. 

För att kunna öka lagerlivslängden och undvika alltför tidiga lagerhaveri bör hänsyn till 

benämnda förbättringsförslagen och rekommendationer i arbetets ovan beaktas. 
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