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Sammanfattning 
GIA industri AB är ett industriföretag som designar och monterar maskiner och hjälpmedel 
till gruv- och stålindustrin. GIA har blivit kontaktade av en kund där glidlagren till en lyftkrok 
på en skänklastare har skurit. Syftet med projektet var att utreda varför dessa glidlager har 
skurit och, om det var möjligt, föreslå lämpliga åtgärder för att undvika att liknande haverier 
sker i framtiden. 
 
Inledningsvis gjordes en omfattande litteraturstudie över olika vanliga lagerhaverier och vilka 
primära krav ett glidlagermaterial och tillhörande smörjmedel bör uppfylla. Utvalda provbitar 
från de skadade lagren undersöktes med hjälp av ljusoptisk mikroskopi, 
svepelektronmikroskopi, energidispersiv röntgenanalys och optisk ytprofilometri. 
Mikroskopistudierna visade att ytan var väldigt ojämn och att det skyddande fosfatskiktet var 
bortnött på flera ställen vilket gav kontakt metall mot metall där smörjningen inte fungerat 
optimalt, vilket skapat en kraftig adhesiv nötning. I tvärsnittsproverna kan konstateras att de 
kraftigt nötta områdena är ytutmattade med en omfattande sprickbildning. Sprickorna har växt 
till och flagor har lossnat och blivit kvar i systemet och orsakat abrasiv nötning på ytan. Det 
hittades även slagginneslutningar (Al2O3

 

) i materialet och dessa var upp till 10-15μm stora 
vilket är negativt, då dessa är betydligt hårdare än det övriga materialet vilket ger upphov till 
höga spänningskoncentrationer och sprickbildning. 

Tänkbara orsaker till varför de aktuella lagren skurit är att konstruktionen av skänken saknat 
en värmeskyddande sköld och att lagren då utsatts för en för stor värmepåverkan då skänken 
använts för att frakta varm slagg. Detta kan ha gjort att smörjmedlets viskositet har minskat 
och därmed inte uppfyllt sin bärande funktion vilket inneburit undermålig smörjning och en 
metall-metall kontakt. Ett felaktigt valt smörjmedel och felaktigt bearbetade lagerytor är 
också mycket tänkbara orsaker till att lagren skurit. Materialets innehåll av defekter i form av 
hårda inneslutningar som kan skapa ytutmattning och sprickbildning är en annan tänkbar 
orsak. Troligast är att det är en kombination av dessa möjliga orsaker som gjort att lagren 
skurit. Hur man ska undvika liknande haverier i framtiden är svårt att säga då den direkta 
orsaken till varför lagren skurit inte kunnat fastställas.  
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Summary 
GIA industri AB is an industry company which designs and assembles machines and 
equipment for mining and steel industries. GIA has been approached by a customer where the 
plain bearings to a lifting hook on a ladle loader have seized up. The project aim was to 
investigate why these bearings have been seized up and, if it were possible, propose 
appropriate measures to prevent that similar accidents happening in the future.  
 
Initially, an extensive literature research of various common bearing failures and the primary 
requirements of the plain bearing materials and its associated lubricants were made. Selected 
specimens from the damaged bearings were studied using light optical microscopy, scanning 
electron microscopy, energy dispersive analysis by x-rays and optical analysis of the surface 
profile. The microscopy studies showed that the surface was very rough and that the 
protective phosphate coating had been worn off in several places resulting in metal to metal 
contact where the lubrication hadn’t been working optimally, which has created a strong 
adhesive wear. In the crosscut samples could it be seen that the heavily worn areas are 
fatigued on the surface with an extensive cracking. The cracks have grown and flakes are 
detached and left in the system and caused abrasive wear on the surface. It was also found 
large slag inclusions (Al2O3) in the material, which is negative because they are much harder 
than the bulk material which gives rise to high stress concentrations and cracking
 

. 

Possible reasons that could have caused the seized up of the current bearings is that the design 
of the ladle misses a thermal protective shield and the bearings have then been exposed for a 
lot of heat when the ladle is used to carry hot slag. This could have done that the lubricants 
viscosity is reduced and thus not met its load-bearing function, and then made the bearing to 
obtain a contact between metal and metal. An incorrectly chosen lubricant and incorrectly 
processed bearing surfaces is also possible reasons for making the bearings seize up. The 
materials contents of defects in the form of hard inclusions which can create surface fatigue 
and fracture is another possible reason. Probably it is a combination of these possible causes 
that made that the bearings have seized up. How to avoid similar accidents in the future is 
hard to say when the direct reason why the bearings have seized up could not be established.  
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1. Inledning 
I denna rapport redovisas resultat och slutsatser från ett fördjupningsarbete där två stycken 
skadade glidlager har undersökts. Med hjälp av svepelektronmikroskopi, ljusoptisk 
mikroskopi, energidispersiv röntgenanalys och optisk ytprofilometri har glidlagerytan 
studerats för att kunna bedöma hur skadan har uppkommit. Detta har sedan jämförts med 
teorin där det tagits upp huruvida olika typer av vanliga lagerskador kan uppstå.  

 
1.1 Bakgrund 

GIA industri AB är ett industriföretag som designar och monterar maskiner och hjälpmedel 
till gruv- och stålindustrin. Företaget startade 1884 med att importera och sälja redskap till 
företag i närområdet kring Grängesberg där företaget ännu är beläget. GIA har i dag ca 120 
anställda och levererar industrimaskiner till hela världen. Mer information om företaget och 
dess verksamhet kan man finna på deras hemsida www.gia.se. 
 
GIA har blivit kontaktade av en kund där glidlagren till en lyftkrok på en skänklastare av 
modell ”Kiruna SLV100” har skurit. GIA vill nu ha hjälp med att utreda varför det har skurit 
för att kunna undvika att liknande haveri sker i framtiden. 

 
1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att utreda varför glidlagren till en lyftkrok på en skänklastare har 
skurit och föreslå hur denna typ av haverier kan undvikas i framtiden.  
 

1.3 Metoder och avgränsningar 
I början av projektet genomfördes en omfattande litteraturstudie över bland annat olika typer 
av lager, vanliga lagerskador, smörjning och grundläggande tribologi. Material som 
tillhandahållits från GIA bland annat ritningar, översiktsbilder (se Bilaga 3) och en del 
mailkonversationer studerades för att förstå problemet och lokalisera lagrens funktion i 
konstruktionen. Här gör vi en avgränsning och väljer att studera materialbeteendet för lagren 
och dess smörjmedel och bortser därmed från övriga konstruktionsfel.  
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2. Teori 
Här nedan presenteras de litteraturstudier som genomförts under projektets gång för att få 
djupare förståelse för möjliga orsaker till att lagrens haverier. 
 

2.1 Olika typer av lager 
Idag finns det lager i nästan alla typer av maskiner med roterande axlar där det ställs höga 
krav på lagerbelastningar, små friktionsförluster, små inbyggnadsdimensioner och så lågt 
underhåll som möjligt [1]. Det finns tre olika huvudgrupper av lager: kullager, rullager och 
glidlager. Dessa är uppbyggda på olika sätt och har därför lite olika användningsområden. Här 
nedan följer en presentation endast av glidlagret som detta projekt handlar om.  
 
 

2.1.1  Glidlager 
Ett glidlager består av en cirkulär glidbana som ligger an mot varandra. Glidlagret är med sin 
konstruktion det lager som tar minst plats radiellt, men också det lager som kan orsaka störst 
skada om det skär ihop. Glidlager ger större förluster på grund av friktionen mellan 
glidlagerytan och axeln än vid rullfriktionen som erhålls i ett kul- eller rullager. Därför är 
glidlagret beroende av smörjmedel för att minska friktionen i lagerytan. Det kan även vara 
mindre känsligt för stötar och vibrationer och i vissa fall kan det användas i närvaro av olika 
kemiska tillsatser [2]. 
 
Glidlagret används för att ta upp krafter som bygger på en bärande vätskefilm, vanligen olja 
eller fett. Glidlager finns som både axial- och radiallager med en så kallad hydrodynamisk 
smörjfilm mellan två huvuddelar, en bärande del och lagertappen som skall lagras. 
Smörjfilmen byggs upp av tappens rotation i det kilformade utrymmet som bildas mellan tapp 
och lagerhus vilket gör att lagertappen ställer in sig snett, se Figur 1. Tappen glider sedan av 
trycket i smörjfilmen med en friktionskraft som beror av smörjmedlets viskositet och tappens 
periferihastighet. Om glidlagret är rätt utformat finns ingen som helst kontakt mellan 
metallytorna vilket gör att vi får en väldigt låg friktionskraft vid måttliga hastigheter och 
lagerslitaget beror då endast av hur rent smörjmedlet är [3].  

 
Figur 1. Glidlager uppbyggt med en hydrodynamisk smörjfilm för upptagning av radiella 
krafter vilket gör att tappen ställer in sig snett [4].  
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Anledningen till att det används smörjmedel mellan ytorna är alltså för att delarna inte ska 
komma i kontakt med varandra under rörelse och på så sätt minska friktionen. Rörelsen 
mellan glidytorna skapar en smörjfilm som håller glidytorna helt eller delvis avskiljda från 
varandra. Detta gör att glidlagret kan ta mycket stora laster och ändå behålla en låg friktion 
vid fullt utbildad smörjfilm. Ett stort problem med glidlager är att få dem att fungera bra vid 
långsamma rörelser och start och stopp. Vid långsamma rörelser behöves därför ett 
smörjmedel med stor bärighet, till exempel ett trögflytande smörjmedel och i vissa fall även 
fasta smörjmedel. Vid högre hastigheter finns normalt inget problem med bärigheten men 
däremot kan förlusterna i själva smörjmedlet bli stora och därför väljs lättflutna smörjmedel 
med låg viskositet som t.ex. tunna oljor och ibland även luft [3].  
 
Glidlager används inom en rad olika maskintyper och även i allt från förbränningsmotorer och 
järnvägsaxlar till ångturbiner, valsverk, och skänklastare [4].  
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2.2 Kriterier som styr val av lager 

Glidlagermaterial brukar delas in i två grupper, metaller och icke-metaller. I detta arbete 
betraktas enbart metallerna. Den metalliska gruppen inkluderar legeringar av aluminium, 
koppar (mässing och brons), zink, järn, krom, babbits (tenn-, bly- och aluminiumbaserade 
legeringar) och även rostfria legeringar. Här nedan följer en generell beskrivning av vilka 
egenskaper ett lager ska ha: 
 
Materialkrav: 
Hög tryckhållfasthet för att motstå applicerad radiell kraft. 
Hög utmattningshållfasthet för att motstå cykliska variationer i belastningsriktningen och 
belastningsintensiteten. 
Högt korrosionsmotstånd för att motstå kemiska påfrestningar från smörjmedlet. 
Hög termisk konduktivitet för att klara av att transportera den genererade värmen från 
friktionen. 
Lämplig termisk utvidgningskoefficient för att undvika skillnader i termisk expansion av 
lagret och axeltapp. 
Låg inneslutningshalt och liten partikelstorlek på de eventuella inneslutningar som finns då 
den största defekten i materialet bestämmer materialets hållfasthet. 
 
Krav på ytan och dess triobologi: 
Lågt Ra-värde så att smörjmedlet flyter på ytan och då minimera risken för att ytan ska repas 
och för att metallytorna inte ska komma i kontakt med varandra, framförallt under 
startproceduren. 
För att undvika slitage om smörjningen havererar beläggs ytan oftast med ett nödsmörjmedel 
(fast smörjmedel) som då ska gå in och fungera.  
 
Förutom detta ska lagret ha ett bra pris, vara lätt att få tag på och vara lätt att montera och 
underhålla. Nu finns det inget material som uppfyller alla dessa krav, utan  får väljas efter 
vilka egenskaper man tycker är viktigast för det ändamål där lagret skall användas [3].  
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2.3 Fosfatering 

 
Fosfatering är en ytbehandling som innebär att en kemisk omvandling av metallytan sker så 
att ett svårlösligt metallfosfat bildas. Genom att fosfatera ökar vidhäftningen och det ger 
därför ett utmärkt underlag för beläggning. Själva fosfateringen i sig ger ett dåligt 
korrosionsskydd men genom att sedan belägga eller inolja ytan efter fosfateringen erhålls ett 
förbättrat korrosionsskydd. Fosfatskiktet som bildas vid fosfateringen är elektriskt isolerande. 

 

Då skiktet i sig själv är smörjande vid höga tryck ökas nötningsbeständigheten och det 
förhindrar även direkt metallisk kontakt mellan glidytorna vilket minskar risken för skärning. 
Om det sedan används ett flytande eller fast smörjmedel förbättras de smörjande 
egenskaperna ytterligare och skiktet fungerar då som smörjmedelsbärare. Detta gör att 
fosfatskiktet blir mycket lämpligt som inslitningsskydd för rörliga maskindelar så som lager, 
vevaxlar, kugghjul och kolvringar.  

 

Manganfosfatering används endast för stål och fungerar då som smörjmedelsbärare och 
inslitningsskydd för stålytor utsatta för kraftigt slitage och friktion. Vid manganfosfatering fås 
ett mycket tjockt skikt (20-30μm) som är poröst och sprött vilket gör dem olämpliga som 
underlag för ytterligare beläggning av ytan [5].  

Bäst lämplighet för fosfatering har kolstål och låglegerade stål (mindre än 6% 
legeringselement) medans vissa legeringar är direkt olämpliga att fosfatera [6]. En fosfaterad 
ståldetalj får inte upphettas över 200 °C då fosfatskiktets vidhäftning och skyddsförmåga 
försämras avsevärt vid högre temperaturer [5].  
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2.4 Olika smörjmedel och faktorer som inverkar vid val 

av dessa 
Smörjmedlets huvudsakliga uppgift är att separera lagrets kontaktytor från varandra för att 
lagrets rotation ska hindras så lite som möjligt på grund av friktionen som bildas. Total 
separation är omöjligt att uppnå så kontakt mellan metall och metall kommer att ske lite då 
och då på grund av stötar från drift eller vibrationer. 
 
De överlägset vanligaste smörjmedlen är oljor och fett tillverkade av petroleum. Syntetiska 
oljor har på senare tid däremot visat sig vara mer effektiva vid högtempererade tillämpningar. 
Vilket smörjmedel som skall användas i konstruktionen bestäms i grund och botten av 
konstruktören, men ofta används maskinerna till något fler ändamål än vad de är konstruerade 
för, vilket medför att det eventuellt behöver bytas [7]. Eftersom glidlagret på skänklastaren 
enbart varit smörjt med fett presenterar vi bara fett som smörjmedel i denna rapport. 
 
 

2.4.1 Fett som smörjmedel 
När fett används som smörjmedel finns det vissa fysikaliska och kemikaliska kriterier hos 
smörjmedlet som det måste tas hänsyn till. Fett är en blandning av smörjande olja och oftast 
någon sorts tvålaktig bas. Basen agerar endast som återfjädrande komponent i smörjmedlet. 
När lagret roterar kommer oljan i fettet att lägga sig på de roterande delarna och oljan 
kommer därför sakta men säkert att separeras från fettet. Det måste därför fyllas på med nytt 
fett allteftersom vid regelbundna servicestopp.  
 
Många underhållsavdelningar arbetar för att kunna ha ett enda smörjmedel till alla olika lager 
inom företaget. Vissa smörjmedelstillverkare förespråkar till och med detta även fast det inte 
finns något direkt universalt fett till alla lagertyper. Men i generallitet önskas ett viskösare fett 
i kullager så att det fyller upp ordentligt i alla håligheter. Medan det i rullager önskas ett 
mindre visköst fett, så att det kan ta sig in i rullbanan ordentligt utan att det hinner bli torrt 
innan ytan återsmörjs.  
 
Vid val av fett till en konstruktion är det specifikationerna och egenskaperna hos 
oljekomponenten som bestämmer vilken typ av fett som ska användas. En annan sak som 
måste tas hänsyn till vid val av fett är dess ”drop-point”, det är en sekundär fasomvandling i 
fettet, där går det från tjockt och trögflytande till tunt och rinnande. Det som avgör ifall lagret 
fortfarande smörjs ordentligt bestäms fortfarande utifrån oljekomponentens 
viskositetsegenskaper vilka vid basens drop-point fortfarande kan vara fullgoda. Vanligtvis 
brukar inte standardlager vara tillverkade för högre temperaturer än 100-150˚C. Detta kan 
jämföras med de 200˚C som vissa fetters drop-point kan ligga på. 
 
Olika fettslag ska aldrig försöka blandas om de inte är anpassade för det. Blandningarna får 
nämligen ofta, på grunda av interaktion, en lägre viskositet än vad de enskilda fetterna hade 
från början. Därför ska det inte fyllas på med godtyckligt fett i ett system om vetskap om 
vilket fett som varit i systemet innan saknas, även om det nya fettet har passande egenskaper 
för ändamålet. Därför måste systemet i en sådan situation tömmas innan det fylls på med nytt 
fett. 
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I allmänhet ska smörjmedel inte fyllas på i ett system förrän allt är monterat och klart. 
Smörjmedel ska alltså vara det sista steget vid konstruktion, detta för att minimera risken att 
förorena fettet och därigenom lagren. 
 
Rätt mängd fett är lika viktigt som rätt typ av fett. Det finns vissa kriterier som bör följas för 
att genomföra detta på rätt sätt. Faktorer som styr mängden fett i lager och infästning styrs av: 
om lagret kommer utsättas för vibrationer, rotationshastighet och beroende på 
återsmörjningsintervall. 
 
Det nämndes tidigare att det behövdes fyllas på med fett i lagret lite då och då p.g.a. 
bortdrivningen av olja ur fettet. Mängden olja som då ska pressas in i lagret är direkt beroende 
av lagrets storlek. Tillverkarens restriktioner bör följas för det specifika lagret med avseende 
på både mängden fett och typ av fett [7].  
 
 

2.4.2  Smörjningsregimer 
Det finns tre huvudsakliga smörjningsregimer som används till olika mekaniska 
konstruktioner beroende på lagrets driftsförhållanden och omgivande miljö. Dessa kallas 
fullfilms-, blandfilms- och gränsskiktssmörjning och är rangordnade från vänster till höger 
beroende på smörjfilmens tjocklek. I Tabell 1 visas när de olika regimerna fördelaktligen kan 
användas [3].  
 
Tabell 1: Karaktärisering av smörjningsmodeller [3]. 
Smörjnings-
modell 

Kontakten 
mellan 
lagerytorna 

Spann på 
smörjfilmens 
tjocklek (μm) 

Friktionskoef
ficienten  

Nötnings
grad 

Gynnas av 

Fullfilm Endast vid 
uppstart och 
stopp 

2,5-25 0.001-0.005 Ingen Lätta laster, höga 
rotationshastigheter 
Friktionskoefficienten 
är proportionell mot 

 
Blandfilm Oregelbunden 

och beror på 
ytans 
ojämnheter 

1,25-2,5 0.005-0.05 liten Höga 
arbetstemperaturer 

Gränsskikt Yta mot yta molekylärstor
lek till 1,25 

0.05-0.15 stor Tunga laster (enhetslast 
> 20.7 MPa) och låga 
hastigheter ( < 60 fpm) 
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2.5 Grundläggande tribologi 
Enligt tribologins grunder är inga tribologiska ytor helt jämna [8] och två ytor som ligger an 
mot varandra utgör ett tribologiskt par [9]. Två hårda ytor som utgör ett tribologiskt par har 
mycket mindre kontaktyta mot varandra än om den ena ytan byts ut mot en mjukare.  
 

2.5.1  Adhesiv nötning 
När ett tribologiskt par är i vila, alltså inte i rörelse i förhållande till varandra, bildas 
mikroskopiska punktsvetsar i kontaktpunkterna. Figur 2 illustrerar ett tribologiskt par.  Pilarna 
visar dessa kontaktpunkter som måste brytas för att kunna försätta den ena ytan i rörelse [8].  

 
Figur 2. Ett tribologiskt par. 
 
Även om ytorna är i rörelse är det kontaktpunkterna som utgör friktionen och därmed orsakar 
ett motstånd vid rörelsen. Trycket som tyngden och de små areorna resulterar i kommer att bli 
mycket stor i dessa punkter. Yttopparna kommer att plastiskt deformeras, vilket på grund av 
ökande dislokationstäthet kommer att öka dess hårdhet. Dessa hårda punkter kommer sedan 
vid rörelse att deformera mjukare ytor som de kommer i kontakt med och då ge fina repor i 
ytan. Detta kallas för adhesiv nötning och är i sig en mycket lindrig nötning, men med tid 
kommer detta steg att leda till nästa nötningsmekanism, nämligen delaminationsnötning [8].  
 

2.5.2  Delaminationsnötning 
Efter en tids nötning har den adhesiva nötningen gått så långt att större sammanhängande 
områden ökat i hårdhet så pass att de inte klarar mer deformation och de har istället börjat 
spricka i eller i anknytning till ytan. Dessa sprickor växer till och kommer i första hand att 
bryta loss det material som tidigare utgjorde yttopparna och kommer i andra hand att bryta 
loss större spröda stycken. Den här nötningsmekanismen kallas delaminationsnötning och när 
nötningen nått denna grad i lagersammanhang är haveriet ett faktum [8].  
 
 

2.5.3  Abrasiv nötning 
Den tredje nötningsmekanismen är abrasiv nötning. När hårda partiklar lossnat från ytan på 
grund av delamination eller hårda partiklar som kommit in mellan ytorna som föroreningar 
påbörjas denna aggressiva nötningsmekanism. Detta kan orsaka repor i materialet. Abrasion 
kan även ske i ett tidigt stadium av stora yttoppar. 
 
Reporna skapas via deformation av ytan. Deformation betyder ett ökat antal dislokationer och 
nötningscirkeln är nu sluten. Dessa mekanismer har som synes en mycket tydlig koppling till 
varandra och resulterar således i en accelererande process [8].   
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2.5.4  Oxidativ nötning 
När två ytor i rörelse har kontakt med varandra uppstår en friktion i några väldigt små 
punkter. Friktionsvärmen som bildas är mycket hög och är för metaller ofta 800 °C eller mer. 
Men då värmen som uppstår är koncentrerad till väldigt små punkter i materialet 
(storleksordning i µm) så kommer inte materialet att smälta. Istället kommer det att bildas en 
metalloxid i och omkring dessa punkter då metallen reagerar med omgivande luft. Desto mer 
materialet nöts ju större yta av materialet kommer att värmas och då följaktligen oxidera. 
Detta oxidskikt som då bildas förhindrar sedan att metallerna ska komma i kontakt med 
varandra och när dessa rör sig relativt varandra kommer en bit av oxidskiktet att nötas bort för 
att sedan bilda ett nytt skikt. Metalloxiden är mycket hårdare och sprödare än dess metall 
vilket gör att om den spricker i stora bitar så kan den nöta på den underliggande metallen då 
denna yta blottas för en stund och detta leder oftast till en mycket kraftig nötning. Ju högre 
glidhastigheten är desto högre temperatur fås mellan ytorna och därmed kommer den 
oxidativa nötningen att öka, detta då större oxidbitar kommer att lossna vilket kommer att 
leda till en större blottad yta och därmed flera hårda bitar som kan nöta mot ytorna [8].   
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2.6 Olika typer av lagerskador 
Många lager används i applikationer där rotationsnoggrannhet och lågt vridmoment är 
primära krav och där belastningarna är låga. Därför är lagrens driftlängd relativt långa och om 
de används rätt är skador på lagren ovanliga. Men självklart har alla lager ändå en begränsad 
livslängd under användningen och de kommer så småningom att skadas på grund av till 
exempel ökat buller, vibrationer, försämrad smörjning eller att utmattningsflagning uppstår. 
Dessa brottmekanismer betraktas som normala och kan förutsägas med hjälp av 
standardiserade metoder. Men lagret kan även skadas på annat sätt än normal förslitning 
genom till exempel värmeutvidgning, brott och andra tillstånd som orsakats på grund av 
felaktig användning eller underhåll av lagret. Dessa fel är inte normala och de kan endast 
undvikas genom noggrann hantering och korrekt användning av lagret i dess tillämpning [10].  
 

2.6.1 Intryckningsskador orsakade av ovarsam hantering eller 
främmande partiklar 

Intryckningar i lagret kan orsakas av främmande partiklar eller genom felaktig montering eller 
överbelastning. Inbuktningar som har orsakats av felaktig montering eller överbelastning är 
dock vanligast för kul- och rullager, se Figur 3. Det kan dock även ske på glidlager om lagret 
är monterat med alltför tung presspassning, vilket innebär att lagret värms upp så att det 
utvidgas för att sedan kunna tryckas på en axel så att det sedan sitter fast stabilt på axeln när 
det svalnar. Intryckningar kan även uppstå av att lagret överbelastas när det inte är i rörelse.  
 
Intryckningarna kan som sagt även orsakas av främmande partiklar som t.ex. spån som 
lyckats tagit sig in i lagret. Dessa inbuktningar är i regel mycket små och utspridda över hela 
glidbanorna. För att undvika detta bör noggrannhet iaktas vad det gäller renligheten under 
monteringen av lagret, ha bättre tätningar och se till att smörjmedlet inte är förorenat [11].  
 

  
Figur 3. Intryckning orsakad av ovarsam hantering [11]. 
 

2.6.2  Adhesiv nötning av lagerytorna och glidbanorna 
Adhesiv nötning eller adhesion är när två stycken otillräckligt smorda ytor glider mot 
varandra under belastning så att materialet överförs från den ena ytan till den andra. Ytorna 
som berörs får då ett slitet utseende, se Figur 4. När adhesion uppstår har materialet vanligtvis 
upphettats till en sådan temperatur att återhärdning sker, vilket ger upphov till lokala 
spänningskoncentrationer som i sin tur kan orsaka sprickor eller avflagning.  
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Adhesiv nötning kan även förekomma på utsidan av tungt belastade lager där adhesionen sker 
som ett resultat av att lagerringen rör sig relativt sin axel eller sitt hölje. Denna form av 
adhesion kan endast förhindras genom att komponenterna sitter tillräckligt tight för att 
förhindra förflyttning från dess ursprungsplats. Ett ökat axiellt tryck resulterar nämligen inte i 
någon förbättring. Om detta sker syns det genom missfärgning i glidbanan.  
 

 
Figur 4. Adhesiv nötning har skett på utsidan av rullagrets ytterring då 
materialet har förflyttat sig från infästningen till lagerringen [12].  
 
Ibland förekommer adhesiv nötning på ytan av lagren och glidbanorna då lagrets rotation 
bromsas i en obelastad zon så att lagren där får en lägre rotationshastighet än i den belastade 
zonen. Lagren utsätts då för en mycket snabb acceleration och den resulterande glidningen är 
så allvarlig att adhesion kan uppstå. Detta syns genom missfärgade områden i början av den 
belastade zonen på glidbanorna och på ytan av rullarna. Detta kan åtgärdas genom att använda 
ett mer lämpligt smörjmedel eller genom att minska lagerglappet [12]. 
 

2.6.3  Lagerskador orsakade av korrosion 
Om vatten eller korrosiva ämnen når insidan av lagret i en sådan mängd att smörjmedlet inte 
kan skydda stålets ytor kan lagret börja rosta. Denna process kommer snabbt att leda till 
djupliggande rost, se Figur 5.  
 

  
Figur 5. Djupt rotad rost på ytterringen av ett kullager [13].  
  
Om en ren stålyta utsätts för luft bildas det en tunn skyddande oxid på ytan en så kallad 
passivfilm, som skyddar lagret mot korrosion. Denna film är dock inte ogenomtränglig och 
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om vatten eller korrosiva ämnen får kontakt med stålytan bildas fläckar av etsning. Denna 
djupt rotade rost som bildas är en stor fara för lagren eftersom det kan initiera flagning och 
sprickor i materialet. Speciellt farliga är sura vätskor medans alkaliska lösningar är mindre 
farliga. De salter som finns i sötvatten utgör tillsammans med vatten en elektrolyt som orsakar 
galvanisk korrosion, så kallad vattenetsning. Saltvatten så som havsvatten är därför mycket 
farligt för alla typer av lager. Korrosionen syns på lagren i form av ett gråsvart streck över 
glidbanorna eller i form av rost på både glidbanorna och andra delar av lagret. För att undvika 
korrosion ska bör närvaro av vatten, fukt och korrosiva ämnen vid lagret under längre tider 
undvikas. Som åtgärd för att förhindra detta kan tätningen förbättras, så att inte de korrosiva 
ämnena kommer in i glidbanorna eller använda ett smörjmedel med bättre rostskyddande 
egenskaper.  
 
Om den tunna oxidfilmen förstörs kommer oxidationen gå djupare in i materialet. Detta kan 
ske till exempel när korrosion uppstår då det finns en relativ rörelse mellan lagerringen och 
axel eller hölje. Detta på grund av att passformen mellan dessa inte är perfekt vilket leder till 
att de sitter löst i förhållande till varandra. Denna typ av korrosion kallas för 
nötningskorrosion och kan vara relativt djup, se Figur 6. Rörelsen som uppstår kan även 
orsaka att små partiklar av materialet lossnar från ytan. Dessa partiklar oxiderar sedan snabbt 
vid kontakt med syret i atmosfären. Nötningskorrosionen resulterar i att lagerringarna inte kan 
få jämnt stöd och detta kan ge en skadlig effekt på lagren. De rostiga områdena kan även 
fungera som ett ställe där ett brott kan ske. Denna nötningskorrosion kan ses genom att det 
bildas rost på utsidan av den yttre ringen eller i den inre ringen. Orsaken till att korrosion 
uppstår kan vara att lagret har monterats för löst [13].  
 

 
Figur 6. Nötningskorrosion på utsidan av ett kullager [13]. 
 

2.6.4  Delamination av lagerbanan till följd av normal utmattning 
Delamination inträffar till följd av normal utmattning, det vill säga när lagret har nått slutet av 
sin normala livslängd. Detta är dock ändå inte den vanligaste orsaken till lagerskador, utan 
delaminationen som upptäcks i lagren kan oftast hänvisas till andra faktorer. Om 
delaminationen upptäcks i ett tidigt skede innan skadan har hunnit bli så omfattande, kan ofta 
en diagnos till dess orsak fås. Då finns det möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att 
förhindra att problemet uppstår på nytt. När delaminationen har kommit till ett visst stadium 
kan den påvisas i form av buller och vibrationer. Detta ska då ses som en varning om att det 
nu är dags att byta ut lagret mot ett nytt. Orsaker till att lagret delaminerar i förtid kan vara 
tyngre yttre belastning än väntat (se Figur 7), förbelastning till följd av felaktig passning på 
axel eller hölje, eller ökat axiellt tryck som en följd av termisk expansion, se Figur 8. 
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Delamination kan även orsakas av andra typer av skador såsom intryckningar, djupt sittande 
rost, elektrisk ström eller adhesion [14]. 
 

 
Figur 7. Delamination har uppstått på det koniska rullagret till  
följd av för tung belastning och otillräcklig smörjning [14].  
 
 

 
Figur 8. Yttre ring till vänster och inre ring från ett rullager till höger [14].   
 

2.6.5  Nötning orsakad av vibrationer eller främmande partiklar 
I ett perfekt lager med korrekt smord lagerbana som är fri från föroreningar sker nästan inget 
slitage alls. Men om det kommer in smuts eller andra mindre främmande partiklar i lagret kan 
banan bli lätt ruggad vilket med tiden kommer att öka dess friktion mellan inner- och 
ytterring. Detta kan även hända om lagret är dåligt smort. Vissa delar i lagret kommer då att 
få högre friktion än andra. Dessa ytor kommer att bli mer belastade och då även slitas mer.  
 
Vibrationer från motorer eller pumpar kan få lagret att börja vibrera. Dessa vibrationer kan 
driva undan olja från belastade områden i lagret när den aktuella leden inte är i rörelse, vilket 
också kan leda till ett ökat slitage. Denna typ av slitage visar sig som små lokala skrapmärken 
i lagret och kallas för falsk brinelling, se Figur 9. 
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Figur 9. Inre och yttre lagerringarna från ett cylindriskt kullager som har utsatts för 
vibrationer vilket har lett till att inre ringen börjat vandra i sidled [15].  

 I konstruktioner där lagret roterar väldigt snabbt (tusentals varv/minut) kommer temperaturen 
i lagret att öka snabbt när det inte får tillräckligt med smörjning. Områden där det har gått 
trögt och blivit extra varmt kommer då färgas i blått och brunt. Där har temperaturen stigit så 
pass att det härdade lagret blivit överåldrat och således mjuknat. Om lagret får fortsätta att 
belastas kommer den höga temperaturen orsaka en sådan volymsökning hos lagrets innerring 
att lagret nyper. 

Nötning och slitning startar i lagersammanhang oftast en ond cirkel. Slitaget ökar nämligen 
med antalet nötande partiklar och mängden nötande partiklar ökar med mängden slitage, se 
Figur 10. Det här leder således till en accelererande process som kommer att leda till att lagret 
förr eller senare skär. Detta sker i tre steg som kallas adhesiv nötning, delaminationsnötning 
och abrasiv nötning. Dessa tre nötningsmekanismer beskrivs tidigare i rapporten under 
respektive rubrik. 

 

 

Figur 10. Yttre lagerbanan av ett sfäriskt glidlager som har slitits av små partiklar [15].  

Vid rutinmässigt underhållsarbete ingår att se över lager och dess smörjning. Om ett lager 
visar sig gå trögt på grund av vanligt slitage vid en sådan kontroll är det inte säkert att lagret 
måste bytas ut, utan det kan då räcka att rengöra lagerbanan och återmontera.  
 
Orsaken till att små partiklar som damm och liknande tar sig in lagren kan bero på 
otillräckliga packningar för de rådande driftsförhållandena. Smuts kan även ha följt med vid 
montering eller vid olika reparationsarbeten eller serviceunderhåll. Det finns även risk att 
skräp följer med oren olja in i lagret vilket skulle kunna klassas som det värsta scenariot, med 
tanke på att många maskiner smörjer sina lager med centralsmörjning. Det betyder att andra 
lager kan vara i riskzonen för att bli förorenade och på så vis utsättas för onödigt slitage [15].  
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2.6.6  Skador orsakade av otillräcklig eller felaktig smörjning 

Om lagret får för dålig smörjning bildas inte en tillräckligt tjock smörjfilm och visa ytor 
riskerar under korta sekvenser att gå torrt och metall möter då metall. På en sådan yta ökar 
friktionen avsevärt under en mycket kort stund. Effekten av detta blir att en mikroskopisk 
spricka bildas i lagrets glidbana (inget som syns med blotta ögat). Denna spricka kan sedan 
tillväxa och gå samman med inre utmattningssprickor och detta leder då slutligen till 
utmattningsbrott i lagerringen.  
 
Om en tillfredställande mängd olja tillförs lagret och oljan är av rätt slag att den innehar rätt 
reologi (flytegenskaper), kommer inte denna typ av skada att uppstå [16].  
 

2.6.7  Värmeskador orsakade av elektrisk ström 
Om stark elektrisk ström av någon anledning leds genom ett lager kommer detta att skada 
lagret. Resistansen i lagret ökar vid överföringspunkten mellan lagerhalvorna så pass att 
temperaturen stiger upp mot härdnings- och smälttemperaturer. Detta uppenbarar sig som en 
mörkbrun eller gråsvart missfärgning vid överföringspunkten och en viss deformation fås om 
materialet smält eller mjuknat, se Figur 11. Men i värsta fall är strömstyrkan så hög att ett 
smälthål bildas och detta orsakar en ojämn glidbana eller kanske till och med att de båda 
lagerringarna smälter ihop i punkten (sammansvetsas).  
 
Ett lager som är stilla löper mycket mindre risk att skadas av elektrisk ström eftersom 
överföringen enkelt sker mellan ringarna när metall ligger an mot metall. Men när lagret är i 
rörelse kommer lagerhalvorna inte längre att vara i kontakt med varandra, utan det kommer att 
finnas en oljefilm med låg konduktivitet emellan. Detta tvingar strömmen att koncentreras 
och hoppa över från ring till ring där avståndet är som kortast. I denna punkt ökar 
temperaturen och lagret kan då som tidigare nämnts till och med smälta i denna punkt.  

 

Figur 11. En rulle från ett rullager som blivit skadat av elektrisk ström [17].  

Det kan många gånger vara svårt att skilja mellan skador orsakade av lågströms elektricitet 
och skador orsakade av vibrationer, se Figur 12. Ett sett kan vara att studera lagrets rullande 
delar då dessa inte skadas något av vibrationer till skillnad från i fallet med elektrisk ström. 
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Figur 12. Yttre ringen till ett kullager som under drift blivit utsatt för elektrisk ström under en 
längre tid [17].  
   I konstruktioner där risken är stor för strömpassage genom lagret vid felkopplingar eller 
eventuella kortslutningar används isolerade lager. I annat fall lär försök göras för att minska 
risken för strömpassage genom lagret [17].  
 
 

2.6.8  Sprickbildning och tillväxt i lager 
Lager tillverkas av härdat stål för att de ska vara hårda nog att kunna bevara sin jämna 
lagerbana under tung belastning. Hårda material är tyvärr även spröda och de klarar därför 
inte av hastiga stötar från andra hårda ting som från till exempel hammare eller mejslar. Detta 
kan leda till sprickning vid montering och demontering och då är lagret vanligtvis förbrukat, 
se Figur 13. Det syns tydliga intryckningar på ringens ytterkant, en av intryckningarna har 
resulterat i en så stor spänningskoncentration att det lett till sprickbildning. 
 

 
Figur 13. En ytterring från ett självinställande kullager [18].  
 
Ett annat skäl till att ett lager har spruckit kan ha med den grundläggande konstruktionen att 
göra. Vid montering via uppvärmning av lagret och sedan avsvalning och krympning på en 
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axel kan det vid fel toleranser leda till spänningar i lagret som ger sprickinitiering och 
spricktillväxt. 
 
Sprickbildning kan även uppstå vid montering av ett lager på en konisk axel. Om lagret 
pressas på för hårt kommer spänningskoncentrationer uppstå och en tillväxande spricka 
kommer att klyva lagret. 
 
Gropfrätning eller spänningskorrosion är två korrosionstyper som kan orsaka sprickbildning i 
ett lager, se Figur 14. Det sistnämnde uppstår på grund av initiallasten som uppstår vid 
montering på grund av de toleranser som ska finnas för att lagret inte ska glappa. Det betyder 
att det finns sprickrisk även i lager där konstruktionselementet är rätt dimensionerat. 

 

Figur 14. Vänstra bilden visar ett sfäriskt rullagers innerring som utsatts för gropfrätning 
som resulterat i en tvärsgående spricka. Högra bilden visar även den ett lager som utsatts för 
gropfrätning, men i detta fall är det ett spårkullagers ytterring som fått en spricka längs 
lagerytan [18].  
 
Det är inte säkert att en spricka växer hela vägen igenom lagret utan i många fall lossnar delar 
av lagret. Detta är främst från monteringen orsakat av direkta hammarslag och mejselhugg. 
Bitarna som lossnar kan hamna i lagret och orsaka grov nötning av lagerbanan. Ett annat 
scenario är att märket som bildats där biten suttit har vassa kanter in i lagret. Dessa vassa ytor 
kan resultera i spänningskoncentrationer vid belastning vilket ofta leder till sprickinitiering 
och tvärsprickor [18].  
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3. Material 
I detta avsnitt beskrivs materialet som har studerats lite noggrannare och vissa begrepp och 
beteckningar reds ut. 
 

3.1 Lagerbeteckningarna och legering 
De två lagrena som analyserats går under beteckningarna GE220ES-2RS och GE240ES-2RS. 
GE är en form av grundbeteckning för SKF:s glidlager 
S:et i ES betecknar att lagret har ett smörjspår, vilket kan ses i Figur 15. 
Siffrorna står för lagrens innersta diameter i mm 
 

 
Figur 15. Översiktlig animering av ett identiskt glidlager som studerats i arbetet [19].  
 
Ytterringarna har packningsfickor, samt att innerringarna har tydliga spår utanför slitbanan 
som tros komma från en packning. Denna observation har lett till att ändelsen 2RS har lagts 
till på lagerbetckningarna. SKF:s packningsskyddade lager ska ha en ändbeteckning som heter 
2RS (two rubber seals). 
 
Stålet som lagret tillverkats av är ett kromstål/lagerstål med beteckningen ISO 683-17:1999 
och innehåller 1 % C, 1,5 % Cr. Lagerytan är belagd med en manganfosfatering och har en 
nödsmörjning av molybdendisulfid [20].  
 

3.2 Packningsmaterialet 
Packningsmaterialet hade avlägsnats från lagren innan de skickades till Högskolan Dalarna 
och ytterst lite information om dessa fanns att tillgå. All vetskap om dem är att de består av 
syntetiskt gummi Polyelastomer/Polyuretan. 
 

3.3 Smörjmedlet 
Smörjmedlet som använts är ett litium fett med någon form av EP-tillsats. Fettets beteckning 
är UNIWAY LI 62 och är tillverkat av Statoil. Det är ett universalfett som kan användas till 
både små, lättlastade och stora, tunglastade konstruktioner. Rekommenderat 
temperaturintervall ligger mellan -30 till +110°C. Produktblad för smörjmedlet, se bilaga 1. 
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4. Experimentellt arbete 
I detta avsnitt behandlas de metoder som använts för att studera glidlagren. 
 

4.1 Metallografisk provpreparering 
För att proverna ska kunna studeras i analysutrustningen måste de först prepareras. Detta då 
den ljusoptiska mikroskoperingen har dåligt skärpedjup. Därför kapades glidlagret med 
vinkelslip för att få fram några mindre bitar. Eftersom vinkelslipen skapar värme så påverkas 
materialet i närheten av där kapningen skett och därför gjordes bitarna lite större än de tänkta 
provbitarna. För att undvika att gnistor och metallspån flög iväg och hamnade på lagerytan så 
skyddades ytan som senare skulle studeras under kapningen. För att sedan kunna studera 
ytorna på lagret utfördes kallkapning för att ta bort den värmepåverkade ytan och för att 
minska provstorleken ytterligare. När proverna sedan fått lämplig storlek togs två stycken 
prover ut för att studera tvärsnittet närmare i SEM, ett från varje lager. Proverna göts in till 
puckar med en elektrisk ledande plast som värmdes upp så att en form av sintring uppstod. Då 
lagret nu var omgärdat av plasten slipades ytorna upp efter en modell för verktygsstål så att 
lagerytan kom fram igen, men framförallt för att finpolera ytan så att den blir jämn. Innan 
proverna analyserades i SEM ultraljudstvättades de i två steg för att få bort olika partiklar från 
slipningen, fett och andra föroreningar. Efter en första studie i SEM gjordes några intressanta 
upptäckter som gjorde att två ytterligare provbitar preparerades som puckar för att kunna kolla 
in tvärsnitt på intressanta områden. 
 

4.2 Optisk ytprofilometri 
För att studera hur nött lagerytan var användes en optisk analysmetod av yttopografin ur 
vilken lagrets ytfinhet och en 3-D bild av ytan erhölls. 
 

4.3 Ljusoptisk mikroskopi 
För att få en översiktlig bild av ytan undersöktes lagerytorna i en stereolupp och ett ljusoptiskt 
mikroskop. Där studerades ytan i en förstoring av 10-100 gånger för att få en lite bättre bild 
av hur ytan på lagren såg ut.  
 

4.4 Svepelektronmikroskopi 
I SEM (Svepelektronmikroskopet) skjuts elektroner ut i en tunn stråle som sveps fram över 
ytan som ska studeras. En detektor registrerar sedan emissionen av utsända elektroner från 
varje punkt i ytan. Signalen från detektorn styr sedan intensiteten hos en elektronstråle som 
avbildar ytan som undersökts, punkt för punkt på en tv-skärm. Eftersom elektronstrålen 
absorberas i luft måste elektrooptiken och provet inneslutas i en vakuumkammare. Vidare 
behöver även överskottet av elektroner ledas bort.  
 
De stora fördelarna med SEM är att det ger en stor förstoring (100 000 gånger förstoring) men 
samtidigt en stor variation i förstoringsgrad. SEM har även ett utmärkt skärpedjup (300 
gånger bättre än ljusmikroskopets). Dessa egenskaper gör att det går att få fram väldigt bra 
bilder på brottytor[21].  
 
I detta arbete studerades först lagerytan i SEM från inner- och ytterlager. Då ett fosfaterat 
ytskikt upptäcktes provpreparerades några puckar för att titta närmare på dess tvärsnitt. Ett 
antal bilder på ytan togs.  
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4.5 Energidispersiv röntgenanalys 
I SEM kan även en energidispersiv röntgenanalys (EDS) genomföras. Vid en EDS-analys 
analyseras den kemiska sammansättningen i intressanta punkter eller områden på en yta. EDS 
fungerar som så att elektroner skickas mot ytan som ska analyseras och genom att sedan mäta 
energin hos de emitterade fotonerna kan det avgöras vilka grundämnen som finns i materialet. 
Intressanta punkter på lagerytan har undersökts med denna metod.  



21 
 

5. Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultat i form av bilder och tabeller från det experimentella 
arbetet. 
 

5.1 Optisk ytprofilometri 
För att få en uppfattning om hur slitna ytorna var gjordes en yttopografisk analys där 
lagerytornas nuvarande Ra-värden togs fram. Ett Ra-värde beskriver medelavvikelsen från 
medelhöjden(avståndet mellan topp och dal på ytan). Hos den nötta lagerytan låg Ra mellan 
0.35 – 0.40 µm vilket kan ses  i Figur 16, där en finare del på det skurna lagret analyserades. I 
Figur 17 analyserades sedan en lite mer ojämn del av det mindre skadade lagret och då låg Ra 
mellan 1.3 – 1.4 µm.  När sedan det skurna lagret analyserades uppmättes Ra-värden som låg 
mellan 10-12 µm vilket motsvarar en grov till mycket grov ytstruktur vilket kan ses i Figur 
18.  
 

  
Figur 16. Yttopografi hos nött lageryta. Ra ≈ 0.35 – 0.40 µm. 
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Figur 17. Yttopografi hos nött lageryta. Ra ≈ 1.3 – 1.4 µm. 
 
 
 
 

  
Figur 18. Yttopografi hos lageryta som skurit. Ra ≈ 10 – 12 µm.  
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5.2 Ljusoptisk mikroskopi 
 
I Figur 19 syns ytan på innerringen på det minst skadade lagret. Det syns tydligt ett antal 
repor på lagret orsakade av adhesiv och abrasiv nötning. 
 

 
Figur 19. Innerlagrets yta i endast ett par gångers förstoring med vågrät glidriktning. 
 
I Figur 20 syns samma sak som i Figur 19, men här finns även med en osliten yta bestående 
av fosfatskiktet i nedre delen av bilden. 
 

 
Figur 20. Ett par gångers förstoring av fosfatskikt och slitbana med vågrät glidriktning. 
 
Det större lagrets yta har drabbats hårt av abrasiv nötning och delamination vilket kan ses i 
Figur 21. Lagret har där skurit totalt och är fullt av ojämnheter. 
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Figur 21. Ytterringen på det större lagret i samma förstoring som Figur 19 och 20 med lodrät 
glidriktning. 
 
 
Efter att ha etsat tvärsnittsproverna var tanken att se hur hårt värmepåverkat lagret blivit. Det 
hittades dock inte så stor värmepåverkan utan det var bara på den mest skurna ytterringen som 
en del värmepåverkan påvisades vilket kan ses i Figur 22 (det vita området). Förhoppningar 
fanns även om att få fram korngränserna och kunna se hur mycket materialet deformerats, 
men då kännedomen om metallfasen i glidlagret var otillräcklig hittades inget etsmedel som 
kunde tillgodose dessa önskemål. I Figur 23 kan det ses en spricka i tvärsnitt, dock syns ingen 
värmepåverkan här. 
 

 
Figur 22 (tv). och Figur 23 (th). Etsade tvärsnittsprover av glidlagret i ljusoptiskt mikroskop. 
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5.3 Svepelektronmikroskopi 
 
Figur 24 visar en opåverkad yta av lagret som ligger utanför slitbanan och där alltså ingenting 
har nötts bort. Ytan är fosfaterad för att skydda lagret från omgivande miljö och därmed 
skydda mot korrosion. Det ska även verka som ett inslitningsskydd och därigenom minska 
risken för att lagret ska skära i ett tidigt stadium. Skiktet är poröst och har då en förmåga att 
fungera som smörjmedelsbärare vilket också har en nötningsskyddande effekt. 
 

 
Figur 24. Fosfaterad yta. I det närmaste opåverkad. 
 
Figur 25 visar ett något nednött fosfateringsskikt och här kan metallen skymtas mellan de 
nötta kristallerna.  
 

 
Figur 25. Nednött fosfateringsskikt. 
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Figur 26 visar samma sak som Figur 24, alltså ett närmast opåverkat fosfatskikt fast denna 
gång i ett tvärsnitt.  Som kan ses är metallytan väldigt ojämn och manganfosfatet lägger sig i 
dalarna på metallytan. Yttopparna som ses kommer vid nötning att komma fram när 
fosfatskiktet nötts ner tillräckligt. Yttopparna kommer då att deformeras på grund av adhesiv 
nötning. 
 

 
Figur 26. Fosfaterad yta. I det närmaste opåverkad. 
 
I Figur 27 kan ses att det fosfaterade ytskikt är helt bortnött på sina ställen. Som synes har 
topparna nu börjat deformeras i form av plastisk deformation vilket ökat dislokationstätheten.   
 

 
Figur 27. Nednött fosfateringsskikt 
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I Figur 28 visas det som förklaras i samband med Figur 27 men denna gång ovanifrån. Vi ser 
en nött yta med tydliga repor vilket kallas för abrasiv nötning. 
 

 
Figur 28. Nött yta, adhesiv nötning och delvis abrasiv nötning 
 
I Figur 29 har fosfatskiktet helt nötts bort och det har vid ytan genererats en plastisk 
deformation som orsakat spänningar i materialet. Spänningarna har blivit så pass stora att 
sprickor har bildats i materialet. Vid ytan har det på grund av detta lossnat stora flagor, så 
kallad delaminationsnötning.   
 

 
Figur 29. Ytutmattning och delaminationsnötning av lagerytan. 
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I Figur 30 ser vi slutet av en repa. Repningsprocessen har bidragit till en så pass stor plastisk 
deformation att ytan utmattats och stora flagor lossnat.  
 

 
Figur 30. Ytutmattning och delaminationsnötning av lagerytan. 
 
I Figur 31 kan ses vad ojämn ytan har blivit efter delaminationen.  Då bitar flagnar bort och 
lossnar försvinner de inte från systemet utan de ligger kvar och gnuggar mellan ytorna vilket 
kommer skapa en abrasiv nötning vilket ger en accelererande process. 
 

 
Figur 31. Ytutmattning och delaminationsnötning av lagerytan. 
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Figur 32 visar en slagginneslutning som finns i lagren. Slagginneslutningsmängden i lagren 
var anmärkningsvärt hög vilket är mycket dåligt ur tribologisk synpunkt. 
Slagginneslutningarna är hårda vilket ger spänningar i materialet och därmed ökar risken för 
att sprickor ska uppstå och växa till. Då lagret nöts ner kan det hända att 
slagginneslutningarna kommer fram till ytan. Vid ytan är dessa icke önskvärda, då dessa är 
hårdare än metallen och orsakar då risk för större nötning. 
 

 
Figur 32. Slagginneslutning av Al2o3
 

. 

På ytan av lagren hittades förvånansvärt stora klormängder med flertalet sfäriska partiklar, 
vilket kan ses i Figur 33. 
 

 
Figur 33. Sfärisk partikel med relativt hög halt av klor. 
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6. Diskussion 
I denna del diskuteras resultaten från det experimentella arbetet som genomförts och den 
information som tilldelats projektet från kontaktpersoner i de inblandade företagen. 
 
Den ojämna metallytan som kan ses i Figur 26 gav oss funderingar rörande lagrets ytfinhet, 
om kvalitén på lagren var undermålig. Efter att ha varit i kontakt med SKF:s kundtjänst och 
blivit kopplad till en person som arbetat i fabriken med att tillverka denna typ av lager fick vi 
reda på att detta var en helt normal lageryta. Att Ra-värdet på så pass stora glidlager som vi  
studerat skulle ligga på cirka 0,75μm  [20]. Det kan dock ses i Figur 26 att Ra-värdet på sina 
håll ligger betydligt högre än rekommenderat och det är då även mycket tänkbart att det finns 
ytor som har ännu högre Ra-värde än ytan i denna figur. Materialets grova struktur skulle 
kunna ha varit en bidragande orsak till att lagren skurit. 
 
SKF delade även med sig lite information om ytbeläggningen. På metallytan med dess små 
ojämnheter läggs en beläggning av manganfosfat. Detta för att få en porös och lamellartad 
struktur (liknande grafitisk struktur) och detta för att ett fast smörjmedel bestående av 
molybdendisulfid ska fästa utanpå. Detta fungerar som ett nödsmörjmedel om den primära 
smörjningen av någon anledning skulle sluta fungera. Vi försökte även få information om 
tjockleken på skikten och hur dessa läggs på ytan, men där fick vi till svar att det var 
hemligstämplat material [20]. Noterbart är att vi i EDS-analysen inte hittade något spår av 
molybdendisulfid på lagerytorna, inte ens på de opåverkade ytorna.  
 
Ytterligare frågor som ställdes till SKF rörde kvaliteten på kullagerstålet. Detta på grund av 
att vi fann stora och många slagginneslutningar av bland annat aluminiumoxid. Dessa 
keramiska slaggpartiklar är mycket hårdare än stålet. Om en sådan partikel befinner sig i 
lagerytan efter tillverkningen kommer denna att skada den motyta som ska bilda ett 
tribologiskt par med den här ytan. Vi har funnit partiklar i storleksordningen 14 µm, se Figur 
32, vilket är väldigt stort i dessa sammanhang med tanke på att Ra-värdet för lagerytan inte 
ska överskrida 0,75 µm. Tyvärr vill inte SKF:s materialtekniker lämna ut någon info om 
inneslutnings- och legeringskrav. 
 
På ytan av glidlagret fanns en förvånansvärt hög klorhalt och på vissa håll hittades även ett 
antal sfäriska ”klorpartiklar”, vilket kan ses i Figur 33. Dessa tros komma från lagrets 
packningsmaterial. Tyvärr har exakt sammansättning på packningsmaterialet inte kunnat 
tillhandahållas från de inblandade företagen. Informationen som fåtts är att det består av en 
polyelastomer av typen polyuretan vilket inte säger speciellt mycket då det ger ett väldigt 
brett sortiment av tänkbara material.  
 
Eftersom lagerytorna har skurit rätt rejält har det funnits funderingar på att smörjmedlet eller 
smörjningen inte uppfyllt nödvändiga krav. GIA kontaktades och bifogade ett produktablad 
över sitt smörjmedel, se Bilaga 1. Detta smörjmedel var ett av SKF rekommenderat 
smörjmedel som uppfyller deras krav, se Bilaga 2. Då glidlagren suttit på en skänklastare som 
fraktat slagg är det möjligt att temperaturen vid glidlagren blivit så pass hög att det påverkat 
smörjningen. Både smörjmedlet och manganfosfatskiktets egenskaper försämras avsevärt vid 
högre temperaturer och detta skulle då kunna vara en orsak till att lagren skurit.  
 
Efter att ha varit i kontakt med Statoil som är ansvariga för tillverkningen av smörjmedlet har 
vi fått fram lite nyttig information om fettet. Smörjmedlet består av ett litiumbaserat fett med 
EP-tillsatser som främst är olika svavelföreningar som ska verka som slitageskyddande 
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tillsatser. Eftersom skänklastaren har centralsmörjning måste smörjmedlet väljas så att det har 
en viskositet som möjliggör att det kan pumpas ut i hela systemet [22].  
 
Blir sedan temperaturen vid lagret för hög så smälter smörjmedlet och rinner ut från systemet 
vilket kommer leda till att lagret skär ihop. Statoil säger att om smörjmedlet utsätts för en 
temperatur av ca 150 °C kommer detta att ske och troligtvis sker det redan vid ännu lägre 
temperaturer [22]. Noteras kan ju även att smörjmedlet bara är rekommenderat att köras i drift 
upp till 110 °C då viskositeten sedan blir för låg. För att reda ut lite hur varmt det kan tänkas 
ha blivit vid glidlagren och därmed även vid smörjmedlet har vissa beräkningar utförts vilket 
kan ses i Bilaga 4. I dessa uträkningar har vi förutsatt att skänken har lastats så pass mycket 
att slaggen har kommit i nivå med de skurna lagren. Där får vi fram att om slaggen har en 
temperatur på 1000 °C så uppskattas temperaturen till ca 100 °C vid de påverkade lagren och 
om slaggens temperatur är 1200 °C så uppskattas temperaturen vid lagren till ca 140 °C. Detta 
skulle möjligen kunna varit en orsak till att lagren har skurit då smörjmedlet viskositet 
minskat så pass att dess bärande egenskaper upphört.  
 
Många olika tänkbara anledningar till att lagren skurit har alltså funnits. Ingen specifik 
anledning har kunnat tas fram då alla dessa hänger ihop. Om ytan är ojämn och innehåller 
hårda slaggpartiklar som sticker ut går det inte att förlita sig på det rekommenderade 
temperaturområdet för smörjmedlet. I det här fallet skall smörjmedlet fungera i temperaturer 
upp till 110 °C. Denna provning kan ha gjorts för ett lager med en finpolerad yta. Om det i  
konstruktion, som i vårt fall, finns ett lager med grov yta, finns det risk att viskositeten inte är 
tillräckligt hög för att bära konstruktionen redan vid betydligt lägre temperaturer. 
 
Vid kontakt med GIA fick vi fram att kunden i fråga insisterar på att de har följt GIA:s 
servicerekommendationer vad gäller påfyllning av smörjmedel, men varje gång GIA:s 
kontrollanter varit hos kunden har fettbehållarna varit tomma. Detta kan förklaras genom det 
som sagts här ovan. Om fettets viskositet minskat på grund av förhöjda temperaturer kan 
fettet sipprat ut ur systemet via skarvar och direkt förbi lagrens packningar. 
 

 
 

6.1 Felkällor 
Under arbetets gång har projektet varit beroende av information från flertalet olika företag. 
Det finns alltid en risk att dessa undanhållit viktig information då de inte vill dela med sig av 
företagshemligheter och information som kan vändas till deras nackdel. Det erhållna 
underlaget i form av materialdata har till viss del varit bristfälligt vilket kan ha påverkat 
analysarbetet och tolkningen av resultaten. 
 
Vid beräkning av temperaturen vid glidlagren har ett antal förenklingar, uppskattningar och 
antaganden gjorts på grund av bristfällig information om skänkens material och konstruktion. 
Dessa kanske därför inte överrensstämmer med verkligheten. 
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7. Slutsatser 

 
Tänkbara orsaker till varför det aktuella glidlagret har skurit är: 
 

• Felaktig konstruktion av den aktuella skänken, vilket medför att värmestrålningen från 
den heta fraktade slaggen gör att i första hand smörjmedlets viskositet drastiskt 
minskar och därmed dess bärande egenskaper försvinner. 

 
• Felaktigt valt smörjmedel och smörjsystem. 

 
• Lagermaterialet innehåller defekter i form av hårda inneslutningar vilket ökar risken 

för ytutmattning och sprickbildning. 
 

• Felaktigt bearbetade lagerytor 
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8. Förslag på fortsatt arbete 

Diverse avgränsningar har gjorts i arbetet i brist på tid och information från företagen. Dessa 
frågor skulle kunna utredas i framtiden för bättre förståelse och säkrare slutsater om vad som 
hänt med glidlagren och för att kunna undvika liknande haverier i framtiden. Exempel på 
sådana avgränsningar följer här nedan. 
 
Då glidlagren sitter på en skänklastare som fraktar slagg kan det tänkas att dessa utsatts för 
väldigt höga temperaturer. Både smörjmedlet och fosfatskiktet får försämrade egenskaper vid 
högre temperaturer och detta skulle kunna ha varit en bidragande faktor till att lagren skurit 
ihop. En mer utförlig studie över det aktuella materialet på skänken och temperatur och 
mängd av slaggen däri skulle kunna studeras för att få fram en säkrare temperatur som 
glidlagren utsatts för. Även mätningar med någon form av mätutrustning på plats skulle kunna 
genomföras. 
 
Vidare skulle packningsmaterialet kunna studeras noggrannare för att ta reda på exakt vilket 
material som använts och då för att kanske säkert kunna förklara var den höga klorhalten på 
ytan kommit från. 
 
Tester med andra smörjmedel skulle även kunna vara aktuella. Det kanske inte fungerar med 
centralsmörjning till denna applikation då fettet måste vara så pass visköst.  
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Bilaga 2. SKF:s rekommendationer av smörjmedel för glidlager i 
dimensioner passande GIA:s 
        
Table 1: SKF lubricating greases 
        
Property Greases (designation) 
  LGHB 2 LGEP 2 LGMT 3 

 

Thickener Calcium Lithium Lithium 
  sulphonate soap soap 
  complex soap     
        
Base oil Mineral oil Mineral oil Mineral oil 
        
Operating -20 to +150 -20 to +110 -30 to +120 
temperature, °C       
(continuous operation)       
        
Kinematic 400 to 450 200 120 to 130 
viscosity       
of base oil at 40 °C,       
mm2   /s     
        
Consistency 2 2 3 
(to NLGI Scale)      
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Bilaga 3. Material från GIA 
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Bilaga 4. Beräkning av temperaturen i glidlagren 
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