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Sammanfattning
Målet med detta arbete är att undersöka smörjsystemet på två utsatta leder på en Boomer
E2C. Förfrågan om examensarbetet kommer från Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro som
också tillverkar maskinen.
Atlas Copco Rock Drills AB har idag ett fettsmörjningssystem som upprätthåller funktionerna
på lederna. Uppgiften är att sammanfatta och utvärdera dagens system samt att finna nya
lösningsförslag som skulle kunna ersätta eller delvis ersätta systemet.
Information har hämtats från dokumentation, ritningar och samtal med konstruktörer på
företaget. Efter att alla förutsättningarna för lederna specificerats så har lösningsförslag sökts.
Genom att träffa lagerleverantörer och söka artiklar så har idéer formats. Brainstorming har
använts för att kunna se nya lösningar.
Undersökningen har visat att det finns problem med dagens lösning vad gäller slanghaverier
och driftstopp i fält. Atlas Copco AB uttrycker även att kunskapen och dokumentationen
angående systemet är otillräckligt.
Efter artikelsökning så kan konstateras att forskningen och kunskapen på området med tungt
belastade, oscillerande och fettsmörjda leder är liten. Dimensionering sker ofta med hjälp av
erfarenhet och med tankesättet ”det har fungerat förut”.
När lösningsförslagen har jämförts så har detta gjorts genom att använda metoden AHP
(Analytic Hierachy Process). Med denna metod så jämför man kriterierna från
kravspecifikationen med lösningsförslag så att man matematiskt kan räkna fram ett vinnande
lösningsförslag.
Resultatet visar att en smörjfri lösning skulle teoretiskt vara att föredra. Denna skulle
tillverkas av en modern polymer och kompletteras med en inre tätning och ett yttre skydd.
Atlas Copco rekommenderas att testa de olika förslagen för att komma fram till vilken som är
bäst lämpad för applikationen.

Nyckelord: AHP, fenolkomposit, fettsmörjning, fiberväv, glidlager, PEEK, PTFE,
självsmörjande, smörjfritt.
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Abstract
The goal of this work is to investigate the lubrication system on two exposed joints on a
Boomer E2C. The request for the thesis comes from Atlas Copco Rock Drills AB, Örebro,
which also manufactures the machine.
Today Atlas Copco Rock Drills AB has a grease lubrication system that secures the function
of the joints. The task is to summarize and evaluate the current systems and to find new
solutions that would be able to replace or partially replace the current system.
Information was gathered from documents, construction drawings and conversations with
engineers at the company. Solutions and ideas have been formed by meeting stock suppliers
and searching for articles. Brainstorming has been used in order to find new solutions.
The investigation has shown that there are problems with the current solution in terms of hose
failures and downtime in the field. Atlas Copco AB also expresses that there is a lack of
documentation and knowledge regarding the lubrication system.
After the various article searches it became clear that research and knowledge in the area with
heavy duty, oscillating and grease lubricated joints is insufficient. The design is often done
with the help of experience and with the mindset "it has worked before."
When the solutions and ideas have been compared, this has been done by using AHP
(Analytic Hierarchy Process). This method compares the criteria that must be fulfilled by the
solutions and then calculates the best one.
The results show that a lubrication-free solution would theoretically be preferable. This would
be produced by a modern polymer and supplemented with an inner seal and an outer
protection. Atlas Copco is recommended to test the various proposals to be able to decide
which the best solution for the application is.

Key words: AHP, phenolic composite, grease lubrication, woven fabric, journal bearing,
PEEK, PTFE, self lubricating, lubrication free
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Förord
Den här rapporten är den sista delen av vår utbildning på Maskiningenjörsprogrammet vid
Örebro Universitet. Uppdraget kommer ifrån Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro och har
varit mycket lärorikt och intressant.
Vi vill speciellt tacka följande personer:
Oskar Sjöholm, Atlas Copco Rock Drills AB
Lena Biel, Atlas Copco Rock Drills AB

Vi vill även tacka våra handledare Tobias Zetterquist (Atlas Copco Rock Drills AB) och
Fredrik Thuvander (Professor i maskinteknik vid Örebro Universitet).

Örebro 2011‐06‐09

______________________
Samuel André

______________________
Erik Axelsson

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

iv

Studie av smörjsystem

Innehållsförteckning
2011‐06‐09

Innehållsförteckning
Sammanfattning.............................................................................................. ii
Abstract ............................................................................................................iii
Förord ............................................................................................................... iv
1

Terminologi.............................................................................................7

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Inledning .................................................................................................9
Bakgrund..............................................................................................9
Övergripande syfte ...........................................................................10
Avgränsningar...................................................................................10
Problemformulering .........................................................................10
Översikt ..............................................................................................11

3
Systembeskrivning ..............................................................................12
3.1
Allmänt om tungt belastade fettsmorda glidlager.......................12
3.2
Dagens automatiska fettsmörjningssystem...................................13
3.2.1
Smörjpump
13
3.2.2
Timer
14
3.2.3
Fördelningsblock
15
3.2.4
Fördelar och nackdelar
16
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Metod......................................................................................................18
Genomförande...................................................................................18
Verktyg ...............................................................................................19
Tester...................................................................................................19
Planering ............................................................................................20

5
Genomförande......................................................................................21
5.1
Förutsättningar ..................................................................................21
5.1.1
Miljön
21
5.1.2
Laster och livslängd
21
5.1.3
Hastigheter och vinklar
22
5.1.4
Rutiner och utbildning
22
5.2
Systemlösning....................................................................................22
5.3
Lösningsalternativ.............................................................................23
5.3.1
Skydd mot miljön
23
5.3.2
Upprätthållande av smörjfilm
23
5.3.3
Lagermaterial
25

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

v

Studie av smörjsystem

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1

Innehållsförteckning
2011‐06‐09

Yttre skydd.........................................................................................28
Lösningsförslag 1
28
Lösningsförslag 2
28
Lösningsförslag 3
29
Lager och inre tätning.......................................................................29
Standardlager med tätning
29
Speciallager med tätning
29
AHP (Analytic Hierarchy Process).................................................30
Kriterier
30

6
6.1
6.2
6.3

Resultat ..................................................................................................32
Systemkoncept...................................................................................32
Lagermaterial.....................................................................................33
Yttre skydd.........................................................................................34

7

Slutsatser och rekommendationer ....................................................35

Källförteckning ..............................................................................................38

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

vi

Studie av smörjsystem

1

Terminologi
2011‐06‐09

Terminologi
Led 1: Vertikal axel tillsammans med bomplatta och bomlänk bildar led 1.
Innehåller även två axialbrickor och två lagerbussningar.
Axeldimensioner: D=100 [mm] L=420 [mm]
Led 2: Horisontell axel tillsammans med bomkropp och bomlänk bildar led 2.
Innehåller även två flänslagerbussningar.
Axeldimensioner: D=100 [mm] L=420 [mm]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrasiv – En sorts slitage då två kroppar glider mot varandra samtidigt
som det finns små partiklar (sandkorn, borrkax) som bidrar till
nötningen.
AC – Atlas Copco AB
Adhesiv – Mekaniskt slitage som sker av molekylär vidhäftning när två
kroppar glider mot varandra.
AHP (Analytic Hierarchy Process) – Verktyg för att bedöma hur bra en
lösning är i förhållande till bestämda kriterier och i förhållande till andra
lösningar.
Bom – Framdelen av fordonet som syftar till att positionera
borrmaskinen. Liknar en kran som fungerar som maskinens förlängda
arm.
Bomplatta – Den platta som bommen fästs i på maskinen,
se Bild 1.
Bomlänk – Detalj som länkar samman bomplatta med bom vilket
tillåter en punkt på bommen att röra sig i tre frihetsgrader,
se Bild 1.
Borrkax – Kallas det stenmjöl som bildas då borrmaskinen är i ingrepp.
Rigg – Kallas hela maskinen inklusive borrmaskin och fordon.
Slagverkstimme – Då borrmaskinen har varit i ingrepp i en timme.
Smörjfri – Innebär att det inte finns något krav eller behov av
smörjmedel.
URE (Underground rock excavation) – Företagsdel inom Atlas Copco
Rock Drills AB.
PTFE (Polytetrafluoroethylene) – Polymersort
PEEK (Polyeter-eter ketone) – Polymersort
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Terminologi
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Flänslagerbussning

Axel (led 1)
Bomlänk

Ca 650 mm

Lagerbussning

Bomkropp

Axel (led 2)

Ca 900 mm

Bomplatta
Bild 1 Bomdelar
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2

Inledning

2.1

Bakgrund

Inledning
2011‐06‐09

Underjordsavdelningen (URE) på Atlas Copco Rock Drills AB (AC) i Örebro
tillverkar borriggar för gruv- och tunneldrift. Maskinerna arbetar i miljöer som
oftast är fuktiga, salthaltiga och fulla av föroreningar. Under transport och
framförallt vid borrning så uppstår det stora belastningar. Utsatta delar är då
alla rörliga leder där föroreningar kan tränga in och orsaka förslitning vid
rörelse. För att motverka detta slitage är det därför idag viktigt att smörja för att
skydda leden. Det finns två olika system som syftar till att upprätthålla ledens
funktion. Det ena innebär att man manuellt smörjer lederna och det andra består
av ett automatiskt centralsmörjningssystem.
Dokumentationen kring smörjning av borriggarna är bristfällig och osäkerheten
är stor kring dagens system och om den är bäst lämpad för ändamålet.
Konstruktion och funktion är delar som det idag råder osäkerhet kring.
Konstruktionen av dagens smörjsystem baseras mestadels på erfarenhet och
utifrån hur man har gjort tidigare.

Bild 2 Boomer E2C
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2.2

Inledning
2011‐06‐09

Övergripande syfte
Projektets övergripande syfte är att utreda vilka möjligheter som finns för att
upprätthålla funktionen på två utvalda leder.
AC upplever att dagens system är konstruerat till stor del genom erfarenhet och
att det även är bristfälligt dokumenterat. Det finns även problem med dagens
lösning som gör montering och användandet av maskinen ineffektiv. Arbetet
ska utreda och utvärdera nya tekniska lösningsförslag och idéer som på ett
bättre sätt uppfyller förutsättningarna som lederna utsätts för. En lösning som
fungerar hela maskinens livslängd utan något behov av service skulle vara
optimalt.
Syftet är även att samla dagens kunskap och även ge upphov till ny kunskap
inom organisationen om dagens lösning.

2.3

Avgränsningar
Studien har fokus på att finna lämpliga lösningar som syftar till att upprätthålla
två utvalda leders funktion. De två lederna som arbetet innefattar är
lokaliserade på maskinen Boomer E2C (bild 2) som är en
tunneldrivningsmaskin. Lederna valdes för att avgränsa arbetet då olika leder
på maskinen kan ha olika förutsättningar.
De två lederna som studeras är lokaliserade mellan bomplattan och
bomkroppen. Där den ena leden länkar samman bomplattan med bomlänken
vertikalt och den andra länkar samman bommen med bomlänken horisontellt.
(Se bild 1)
I undersökningen så negligeras möjliga konstruktionsändringar som kan
påverkas av förändrad lagerlösning. Ändrade dimensioner och utseende på
lager skulle kunna påverka dagens dimensioner på lagerhus mm.
För att inte begränsa detta arbete så har man inte tagit hänsyn till kostnad. En
enklare analys görs dock i bilaga B.

2.4

Problemformulering
Hur väl fungerar dagens lösning som skall syfta till att upprätthålla ledens
funktion och på vilka sätt kan lederna fungera mer tillfredställande?
Detta är två huvudproblem som denna tekniska rapport tar upp. Därför beskrivs
och utvärderas dagens system för att få en bild över vad som är bra och dåligt.
Ett minskat behov av underhåll är åtråvärt så därför undersöks om dagens
fettillförsel är optimalt dimensionerat. Driftstopp som orsakas av problem p.g.a.
smörjsystemet ska försöka hållas till ett minimum. Olika problem som finns
med systemet är blanda annat: slanghaveri, trasiga nipplar och stopp i systemet.
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Inledning
2011‐06‐09

Ledernas förutsättningar ska specificeras för att kunna bedöma lämpligheten
hos olika lösningsförslag. Lösningsförslagen tillsammans med
rekommendationer presenteras i diskussionsdelen.

2.5

Översikt
Kapitel 3 ger en introduktion och allmän beskrivning av fettsmörjda leder. Det
fortsätter sedan med att beskriva dagens system tillsammans med dess fördelar
och nackdelar.
Kapitel 4 beskriver metoder och verktyg som har använts under arbetet.
Kapitel 5 beskriver själva genomförandet där förutsättningar och
lösningsförslag läggs fram.
I Kapitel 6 så redovisas resultatet.
Rekommendationer och slutsatser redovisas i kapitel 7.
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3

Systembeskrivning

3.1

Allmänt om tungt belastade fettsmorda glidlager
Fettsmörjda glidlager har länge varit lösningen i leder som utsätts för stora
belastningar och utsatta miljöer [1]. Tillvägagångssätten för att dimensionera
lager har ofta baserats på hur man har gjort förr. Det finns idag mycket lite
konstruktionsunderlag när det kommer till långsamt oscillerande och tungt
dynamiskt belastade fettsmörjda leder [2].
Mycket litteratur finns att tillgå då det handlar om oljesmorda glidlager med
konstanta roterande hastigheter [3]. Dessa teorier är dock inte speciellt
tillämpbara i någon stor utsträckning i denna studie eftersom att de studerade
lagrens förutsättningar är så olika mot skolboksexemplet när det gäller
oljeviskositet, hastigheter, rörelsemönster, belastningar och kontaminationsgrad
[1].

Bild 3 Hydrodynamisk smörjning
Dagens smörjsystem som sitter i många tungt belastade anläggnings- och
gruvmaskiner fungerar enligt ett totalförlustsystem och uppfyller i stort sett två
syften [2]. Med ett totalförlustsystem så menas att allt fett som pumpas in i en
led också förväntas att komma ut i miljön när fettet har gjort sitt jobb. De två
syften som fettsmörjningen uppfyller är först och främst att upprätthålla en
smörjande film mellan axel och bussning. Utan en sådan film skulle slitaget bli
stort och ganska snart innebära att lagret skär [4]. Det andra syftet med
smörjsystemet är att fettet får vara en smutsbärare.
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Systembeskrivning
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Detta är särskilt viktigt för Atlas Copcos produkter eftersom att dessa arbetar i
en miljö där salter, borrkax och vatten tränger in överallt. Även föroreningarna
som lagret skapar själv då det slits behöver transporteras ut för att inte orsaka
mer förslitning. Eftersom att matematiska modeller som väger in alla olika
faktorer som påverkar lagret inte finns i litteraturen så är det upp till varje
konstruktör hur lagren bör dimensioneras [1]. Det har sällan prioriterats att
utföra några ordentliga labbtester för att få veta mer exakt hur smörjsystemen
fungerar eller hur lagren mår efter en längre tids arbete i hårt förorenad miljö.
Det börjar nu på marknaden ställas högre krav på lager eftersom man vill kunna
säkra att ens maskiner fungerar med så få driftstopp som möjligt. Detta har gjort
att det har skapats ett intresse för lager med mindre behov av underhåll [5].
Hårdare miljökrav gör också att smörjsystemen behöver ses över då det mer och
mer går mot att man måste ha kontroll på allt fett som släpps ut [2].

3.2

Dagens automatiska fettsmörjningssystem
Nedan genomförs en teknisk beskrivning av hur dagens automatiska
fettsmörjningssystem förser lederna med fett.

3.2.1 Smörjpump
För att försörja fördelarblocken och i sin tur
smörjpunkterna i det automatiska
centralsmörjningssystemet så krävs en pump. På
Boomer E2C så används en Quicklub 203 CS från
Lincoln som består av en behållare med omrörare,
pumphus med inbyggd motor, timer, pumpelement,
säkerhetsventil och påfyllningsnippel [6]. Man har
möjlighet att ansluta tre pumpelement som då
skulle kunna förse tre olika smörjkretsar med fett.
Elmotorn i pumphuset driver omröraren som ser till
att fettet blandas och finns tillgängligt för
pumpelementen. Pumpelementen drivs sedan fram
och tillbaka av en excenteraxel som är kopplad till
motorn.

Bild 4 Smörjpump

Pumpelementet består av kolv, returfjäder och backventil. Vid returslaget så
dras kolven ut ur elementcylindern och ett hål öppnas där fett sugs in. När
excenteraxeln trycker tillbaka kolven och har stängt öppningen till fettintaget så
öppnas backventilen och fett matas ut i systemet. Backventilen förhindrar efter
returslaget att fettet vandrar tillbaka in i behållaren eller pumphuset.
En säkerhetsventil är monterad efter pumpelementet och ska begränsa trycket i
systemet. Vid ett eventuellt stopp i systemet så ska inte slangen explodera utan
ventilen ska istället öppnas. Vid ett tryck på över 350 bar så skall
säkerhetsventilen öppnas.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

13

Studie av smörjsystem

Systembeskrivning
2011‐06‐09

Bild 5 Insugningsfas

Bild 6 Pumpfas

1 – Excenter
2 – Kolv

3 – Returfjäder
4 – Backventil

3.2.2 Timer
För att kontrollera flödet från den automatiska centralsmörjningspumpen så
finns det en ställbar timer där tidsintervall går att ställa in. På kretskortet till
timern så finns två vridreglage där den ena bestämmer paustiden mellan varje
smörjning och den andra bestämmer hur länge motorn ska arbeta under
smörjningen.
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Bild 7 Timer
För att kunna testa timern så finns även en testfunktion inbyggd. Testknappen
som är lokaliserad på kretskortet bredvid vridomkopplarna trycks in i två
sekunder då en gångtid börjar för att smörja systemet [6].
Montörerna på Atlas Copco AB är instruerade att ställa in timern enligt
följande:
• Paustid läge 6. Inställt läge ger en paustid på 6 timmar.
• Gångtid läge 3. Inställt läge ger en gångtid på 6 minuter [7].
3.2.3 Fördelningsblock
Då maximalt 3 pumpelement kan ansluta från pumphuset så krävs det någon
form av förgrening för att kunna utöka antalet smörjpunkter. En bom på
riggmodellen Boomer E2C har 18 smörjpunkter som förses med fett från det
automatiska smörjsystemet. Det innebär att man behöver en kombination av 3
olika fördelningsblock för att uppnå det antalet smörjpunkter och den mängd
fett man vill distribuera.
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Bild 8 Fördelningsblock

Fördelningsblocken som används på AC:s riggar är av typen progressiv
smörjfördelare. Det är smörjmedlet som trycksätter och driver kolvarna inne i
fördelaren som rör sig i ett bestämt mönster som upprepas gång på gång. En
kolv måste ha fullföljt sin rörelse för att nästa ska kunna påbörja sin rörelse. Det
är alltså tekniskt omöjligt att någon ansluten smörjpunkt skall hoppas över. Vid
ett eventuellt stopp så skulle tryckvakten som är lokaliserad efter pumpen utlösa
vid 350 bar. Varje kolvslag ger en smörjmedelsvolym på 0,2 cm3. Genom att
plugga ingångar så kan volymen ökas dubbelt, tredubbelt o.s.v [6].
3.2.4 Fördelar och nackdelar
En bom av modell BUT45 kan antingen smörjas manuellt eller utrustas med
automatisk fettsmörning. Manuell smörning sker med en fettspruta som
applicerar fettet via ledernas fettnipplar. Detta är man i fält instruerad att göra
var 50e slagverkstimme (den tiden då riggen arbetar med borrmaskinen) till
dess att man ser fett krypa ut.
Nackdelarna med det manuella smörjsystemet kan sammanfattas enligt
följande:
•
•
•

Operatören/serviceteknikern måste var 50:e arbetstimme (enligt
instruktioner) förse alla smörjpunkter med fett vilket innebär stop i
produktion.
Risk finns att service och översyn glöms bort eller nedprioriteras.
Det är osäkert hur ofta lagren egentligen måste smörjas vilket då kan leda
till att lagren smörjs för mycket eller för lite.
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Fördelarna kan sammanfattas enligt följande:
• Alla nipplar smörjs samtidigt och det är lätt att se att leden har blivit
fettfylld eftersom att man pumpar i fett tills det att man ser fett krypa ut
i lagerspalten.
• Inga känsliga fettslangar finns monterade som kan gå av.
• Det innebär färre aktiviteter vid montering som idag anses som
krångligt.
Det automatiska systemet använder sig av ett antal komponenter som levereras
av Lincoln. Detta system består i huvudsak av tre komponenter:
• Fettpump (QuickLub 203 CS från Lincoln)
• Fördelningsblock (SSV)
• Slangar och nipplar
Nackdelarna med systemet kan sammanfattas enligt följande:
• Om det uppstår ett stopp i systemet så är det mycket svårupptäckt. Det
ses endast när trycket överstiger 350 bar och säkerhetsventilen vid
pumpen släpper ut fett. Detta innebär att denna måste kontrolleras ofta.
Var stoppet är kan vara svårlokaliserat eftersom säkerhetsventilen
endast visar när det är stopp och inte var.
• Slangar kan gå av (se bilaga G för bilder).
• Det finns ingen beräkningsmodell för hur mycket fett varje led bör ha
och inte heller dokumenterat hur mycket varje led får i dagsläget.
• Systemet är svårmonterat och det finns inte heller någon dokumentation
om hur slangar ska dras och fästas. Detta innebär att montörer borrar i
maskinen för att fästa slangen vilket i värsta fall kan underminera
hållfastheten i konstruktionen. Eftersom slanglängder inte är
specificerade så görs detta på känn av montören vilket resulterar i
mycket onödigt slangspill.
• Risk finns att service och översyn glöms bort eller nedprioriteras
eftersom att man förlitar sig helt på att det automatiska smörjsystemet
gör sitt jobb.

Fördelar är följande:
• Ett fungerande system tillgodoser leder på bommen med fett enligt
inställda intervall.
• Fett fördelas automatiskt under tiden maskinen är i borrdrift.
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Metod

4.1
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Metod
2011‐06‐09

Arbetet strukturerades utifrån kravspecifikationen där ledens funktion var i
centrum. Lösningsförslagen jämfördes sedan mot förutsättningarna för att man
skulle kunna bedöma hur bra de är i förhållande till varandra och kriterierna.
Detta blev grunden till aktiviteter som specificerades och planerades in över tid
i planeringen.

Förutsättningar:
• Miljö
• Laster
• Hastigheter
• Vinkelintervall
• Service
• Temperatur
• Livslängd

Funktion:
Leden

Lösningar

Bild 9 Arbetsupplägg
Inledningsvis genomfördes en nulägesanalys av nuvarande system som gav ett
bra kontaktnät av personal på AC för det fortsatta arbetet. Alla samtal och
intervjuer som genomfördes ledde ofta till att flera personer onämndes som
källor för vidare utforskning. Studiebesök genomfördes även på andra sektioner
inom AC-koncernen, för att undersöka om kunskap och idéer fanns att inhämta.
För att hämta grunden till varför dagens system användes så genomfördes till
mestadels intervjuer av riggansvariga, konstruktörer, servicetekniker, provare
med flera. Denna metod användes även för att samla in information om ledernas
förutsättningar. En rigg granskades i sin rätta miljö vid ett gruvbesök i ACs
testgruva. Ritningar och underlag som var av relevans hämtades från ACs
databaser. Under den skrivande processen så delades skrivavsnitten upp och
korrekturlästes sedan av den andre författaren fortlöpande.
För att samla fakta kring frågeställningarna och kring vad som tidigare gjorts på
området så genomfördes sökning av artiklar. Detta kunde även leda till kontakt
med författare som kunde ge vidare handledning eller litteraturhänvisningar.
Genom att anordna leverantörsmöten så införskaffades fakta kring vad som idag
finns på marknaden och som kunde vara del i lösningsförslagen.
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Verktyg
För att utvärdera vilka lösningskoncept som skulle vara bäst så användes
metoden AHP (Analytic Hierarchy Process). Denna metod användes både för
att bestämma bästa systemlösning, bästa lagermaterial samt det mest lämpade
skyddet.
Programvaran Web-HIPRE användes för att göra AHP-analysen [8].
Man utgår från målet i sin analys. Sedan listar man vilka kriterier som de olika
lösningsalternativen måste uppfylla för att tillgodose målet. Detta förs in i
programmet och bildar ett hierarkiskt träd (bild 10) med de olika
sammanlänkningarna som specificeras. Det vinnande alternativ kan sedan bli
ett nytt mål för en ny analys. På så sätt kan man länka samman olika mål och
lösningar för att sedan få fram en helhetslösning.

Del 1: Systemlösning

Del 2: Lagermaterial

Del 3: Skydd

Bild 10 Hierarkiskt träd i AHP‐analys
För att hitta nya lösningar på tänkbara skydd så användes ”Brainstorm” som ett
verktyg. Ur detta verktyg kom många nya lösningförslag fram. De som
bedömdes att vara realiserbara valdes ut för att sedan viktas i AHP-analysen.

4.3

Tester
För att säkerställa att kraven som förutsättningar ställer uppfylls så måste fälteller labb- tester genomföras. Detta kommer inte att kunna genomföras under
perioden för examensarbetet på grund av tidsbrist. Rekommendationer kommer
dock att lämnas i diskussionsdelen.
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Planering
En tidplan togs fram i form av ett gantschema där man kunde följa arbetsgång i
tre olika nivåer. På tredjenivån så specificerades mycket specifika operativa
aktiviteter som var enkla att förstå och genomföra. Detta var ett mycket
användbart verktyg och var till stor hjälp vid genomförandet av arbetet.

Bild 11 Planering i form av ett Gantschema
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Genomförande
I detta kapitel så presenteras förutsättningar och lösningsförslag för leden, som
skall syfta till att dess funktion skall fungera mer tillfredställande än i
dagsläget.

5.1

Förutsättningar
Här följer de förutsättningar som lederna idag utsätts för och som tillsammans
bildar kravspecifikationen. Förutsättningarna som kommer att presenteras är:
miljön, laster, livslängd, hastigheter, vinklar, rutiner samt utbildning. Dessa
lade sedan grunden till de kriterier som bestämdes för att få fram de bästa
lösningförslagen.

5.1.1 Miljön
Det som är mest förödande för lederna idag är den hårda miljö som den
studerade maskinen är utsatta för.
• Temperaturerna kan skilja mellan -20°C och upp till 50°C.
• Maskinerna utsätts ständigt för ett mycket penetrerande och aggressivt
borrkax som består av vatten blandat med den sten som borras bort.
Storleken på stenen är allt mellan ett mycket fint mjöl till större stenar och
grus.
• Lederna utsätts ständigt för vatten och fukt som ofta innehåller en hel del
salt vilket gör miljön extremt korrosiv och ibland frätande.
5.1.2 Laster och livslängd
Koordinatsystemet för att beskriva kraftriktningar har origo placerat vid
bomplattan med y-axeln uppåt och x-axeln i bommens riktning vid borrning
rakt fram.
Den största kraften som man idag använder vid FEM-beräkningar i Led 2 är
648,9 kN och riktar sig i x-axlens riktning. Detta innebär ett lagertryck på 54,1
MPa i dagens bussning.
Den största kraften i horisontella axeln i bomlänken är 462,5kN och riktar sig
45,1° upp från x-axeln. Lagertryck på 35,6 MPa.
Beräkningar redovisas i bilaga I och livslängd i bilaga B.
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5.1.3 Hastigheter och vinklar
När bommen är positionerad rakt fram så kan den positioneras till följande max
lägen:
• Bomsväng: ±42°(Vertikalt lager i bomlänk.)
• Bomlyft: 55° upp, 42° ner (Horisontellt lager i bomlänk)
Ledernas max hastigheter och max accelerationer är följande:
• Vertikal led: 0.07 rad/s (0,000016 m/s i periferin) och 0,035 rad/s2
• Horisontell led: 0.07 rad/s (0,000016 m/s i periferin) och 0,035 rad/s2
5.1.4 Rutiner och utbildning
De rutiner som finns och som angår lederna är att de ska smörjas var 50e
slagverkstimme till dess att man ser fett krypa ut ur lagret. Detta smörjintervall
har ingen vetenskaplig eller laborationstestad grund, utan är föreslagen som en
väl tilltagen gissning.
AC erbjuder servicekontrakt. I övrigt är kunden hänvisad till servicemanualen
och serviceschemat.
Det finns dock inget krav från AC att service måste skötas av dem. Detta
innebär att maskinerna ofta servas av extern servicepersonal. Hur bra kunskap
denna personal har och hur servicen sköts kan dock variera.

5.2

Systemlösning
Då miljön är en stor faktor vad gäller föroreningar så har dagens system med
fettsmörjning utformats så att fettet fungerar som en barriär mot och transportör
av smuts samtidigt som den tillgodoser att lagret blir smort. Lösningskoncepten
har därför delats in i tre nivåer där första nivån ser ut som dagens system där
man smörjer kontinuerligt. När man kommer till andra nivån så finns smörjning
fortfarande kvar, men dess smörjintervall har dock förlängts. Detta beror på
extra tätningar och skydd som skyddar led samt lager från föroreningar. Fettets
funktion i nivå två är primärt att smörja leden samt att fungera som en
transportör av de adhesiva (nötning som uppstår vid mekanisk kontakt)
föroreningarna som uppstår av att lagret slits.
I den tredje nivån skall tätningarna i lagret och skydden utanför vara så pass bra
att inga föroreningar kommer in mellan lager och axel. Dock skall lagringen
vara av den modellen att den kan ta hand om en viss mängd föroreningar men
fortfarande uppfylla sin funktion hela livslängden. Lagermaterialet måste här
vara av en sort som klarar att fungera helt torrt eller med en initialsmörjning.

Arbetets systemlösningar delas in i tre nivåer:
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1. System med kontinuerlig smörjning
a. Skydd mot föroreningar: smörjfett
2. System med ökat smörjintervall
a. Skydd mot föroreningar: tätning och extra skydd
3. Helt smörjfritt system
a. Skydd mot föroreningar: tätning och extra skydd

5.3

Lösningsalternativ
Nedan presenteras vilka funktioner som en ny lösning måste uppfylla och på
vilka sätt detta kan göras. Alternativen är uppdelade i skydd, smörjfilm samt
lagermaterial där de olika lösningsalternativen presenteras.

5.3.1 Skydd mot miljön
För att förhindra att föroreningar kontaminerar leden så har lösningar till olika
typer av skydd undersökts. Huvudsyftet är att det inte skall komma fram några
föroreningar till leden. Detta skulle i sin tur leda till ett minskat slitage och
längre livslängd på leden.
•

Smörjfett
Förutom att smörja leden så har smörjfettet som funktion att förhindra
föroreningar att tränga in i leden, samt att föra ut föroreningar som
kommit in eller uppstår genom nötning i leden.
Fettet skyddar även mot korrosion i leden.

•

Yttre skydd
De extra skyddens uppgift skall vara att skydda mot föroreningar som
en första yttre barriär samt att avleda smutsen bort från lagringarna.
Smuts och vatten som ändå tränger in kommer att ha en betydligt lägre
hastighet vilket inte gör lagret lika utsatt. I kapitel 5.4 ”Skydd”
presenteras olika lösningsförslag på yttre skydd.

•

Tätningar
Tätningarna kommer att fungera som en andra barriär mot smuts och
föroreningar. Små partiklar och vatten skall i detta läge vara i så små
mängder att det inte blir några problem att täta av.

5.3.2 Upprätthållande av smörjfilm
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•

Smörjfett
Smörjfettet syftar till att separera axel från bussning för att undvika
metallisk kontakt vilket också innebär att slitaget minskas [4]. Fettet
består av en olja tillsammans med olika viskositetsförändrande additiv
som syftar till att hindrar fettet att rinna ut ur lagerspalten [9]. Beroende
på vilka additiv som är tillsatta så kan man få olika bärighetsförmåga i
fettet [1].
Eftersom hastigheterna i de studerade lagren är så låga och att
vinkelutslagen också är förhållandevis låga så är det osäkert hur bra
smörjfilm som kan byggas upp med hjälp av fett.
En hydrodynamisk smörjfilm är otänkbart på grund av den höga
viskositeten och de låga hastigheterna. Det troligaste är att lagren
arbetar i blandsmörjningszonen som innebär att det finns viss metallisk
kontakt som innebär slitage, men att fettet ändå upprätthåller en tunn
film.

•

Grafit
Grafit är ett fast smörjmedel som på olika sätt kan appliceras i ett lager.
Det fasta smörjmedlet bildar en mycket tunn men extremt stark
smörjfilm som bibehålls även vid stillastående användning.
Ett av de två vanligaste sätten som grafiten kan appliceras i ett lager är
genom att grafiten blandas i bronspulver och sedan sintras [10]. På detta
sätt får man grafiten jämnt fördelad på glidytan och kan på så sätt
garantera en smörjfilm oberoende av hur stora glidrörelser som sker i
lagret.

Bild 12 Bronslager med grafit
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Ett annat sätt är att det i ett färdigt bronslager borras hål som sedan fylls
med grafit [11]. Detta gräver större glidrörelser för att garantera en
smörjfilm.
•

PTFE (Polytetrafluoroethylene)
PTFE är en polymer som har utmärkta egenskaper vad gäller låg
friktion, kemikalieresistans, temperaturtålig mm. Det är mer känt under
varumärkesnamnet Teflon som ofta används i stekpannor.
Materialet innehåller fluor och kol som tillsammans skapar en mycket
stark bindning som inte angrips så lätt och istället stöter bort de flesta
andra molekyler och atomer [12]. PTFE är ett mycket slitstarkt material
som också har förmågan att bädda in föroreningar [5].

5.3.3 Lagermaterial
Det finns en mängd olika material och även blandningar av dessa som idag
används till glidlager. Materialmöjligheterna blir nästan oändliga så därför har
ett urval av lagermaterial som anses som mest lämpliga för det specifika
ändamålet presenterats. Andra material har varit med i urvalsprocessen men har
tidigt sållats bort p.g.a. deras oförmåga att fungera som lagermaterial. Många
material eller materialkombinationer hade säkerligen kunnat vara med i
utvärderingen. Då dessa inte påträffats eller att de har haft för likartade
egenskaper som något av de utvärderade materialen så har de inte tagits med.
På den vertikala leden (led 1) finns två axialbrickor för att ta upp krafter axiellt.
Alla material förutom oljebrons som presenteras i detta kapitel är lämpliga och
fullt möjliga att tillverka som axialbrickor.
•

Fiberförstärkt plastlaminat
o Glasfiberväv används till att göra glidlager
som tål hög belastning och snedställning.
Lager tillverkat av glasfiberväv har en
relativt låg e-modul, detta gör att lagret är
bra på att ta upp stötlaster och vibrationer.
Genom att behandla den inre glidytan med
PTFE så kan man också få ett lager som blir
underhållsfritt och självsmörjande. Den
spunna fibertråden värms och kapslas in
med epoxiharts [13].
Glasfibervävens glidskickt av PTFE klarar även
att bädda in föroreningar som kan tänkas tränga in
i lagret [5].
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Materialdata:
Tål lagertryck på 220 MPa statiskt och 120 MPa dynamiskt.
Tål glidhastigheter på 0,3 m/s.
Tål temperaturer mellan -100°C till 160°C.
Friktionstal mellan 0,03-0,12.
Tål föroreningar och kemikalier bra dock ej fett [13].
o En annan variant av kompositmaterial är fenolkomposit med
vävd aramid och grafit som har liknande egenskaper som PEEK.

Materialdata:
Tål lagertryck på 340 MPa statiskt och 80 MPa
dynamiskt.
Tål glidhastigheter på 2,5 m/s.
Tål temperaturer mellan -40°C till 200°C.
Friktionstal mellan 0,10-0,14.
Tål föroreningar och kemikalier bra.
Kan fettsmörjas, klarar även torr drift [14].
•

Bild 14 Fenolkomposit
PEEK (Polyeter-eter ketone)
PEEK är en termoplast som är kemikalieresistent mot bl.a. etanol,
salpetersya (10 %) samt saltsyra. Det är ett lämpligt material om det
ställs mycket stora krav på lagrets prestationer
gällande belastning, temperatur och friktion [15].
Tillverkningsmetoden är formsprutning och kan
tillverkas med tillsatser som kolfiber, grafit och PTFE
[5].
Materialdata:
Tål lagertryck på 150 Mpa.
Tål glidhastigheter på 1,5 m/s.
Tål temperaturer mellan -100°C till 250°C.
Friktionstal mellan 0,10-0,20.
Tål föroreningar bra [16].
Kan fettsmörjas, klarar även torr drift.

•

Bild 15 PEEK

Brons
Brons är den vanligaste metallegeringen som
används i lagerbussningar. Detta är först och främst
för mjukheten hos materialet vilket gör att
bussningen alltid slits före axeln. Brons kan legeras
eller tillverkas på många olika sätt och på så sätt
kan egenskaperna hos materialet varieras stort för
att passa en mängd applikationer.
Bild 16 Brons
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Materialdata:
Tål lagertryck på 320 MPa statiskt och 150 MPa dynamiskt.
Tål glidhastigheter på 0,1 m/s.
Tål temperaturer mellan -150°C till 280°C.
Friktionstal mellan 0,13-0,18.
Tål föroreningar till viss grad.
Kräver fettsmörjning [10].
•

Oljebrons
Dessa är lager som är tillverkade av ett bronspulver
som sintras poröst. Detta fylls sedan med grafit eller
olja som då kan utgöra ca 25 % av hela volymen. När
axeln sedan roterar i lagret så skapas värme som gör att
lagret ”svettas ut” smörjmedlet. Smörjmedlet sugs
sedan in igen när lagret kyls av. Dessa lager är
lämpliga vid konstanta relativhastigheter åt ett håll på
minst 0,2 m/s [4].
Bild 17 Oljebrons

Materialdata:
Tål lagertryck 50 MPa statiskt och 10 MPa dynamiskt.
Kräver glidhastigheter på minst 0,2 m/s.
Tål föroreningar dåligt.
Initialfylls med olja [17].
•

Stål
Bussningar av stål används ibland till lager men då krävs att själva
glidytan består av ett annat material. Stål är olämpligt som glidyta även
om axeln är gjord av stål. Stål har mycket bra hållfasthetsegenskaper
och är på den punkten överlägsen de flesta bronser. Stål kan beläggas
med en mängd olika material för att få ett lämpligt glidskikt.
Materialdata (förutsatt lämplig glidyta):
Tål lagertryck på 200 MPa statiskt, dynamiskt
beror på glidskikt.
Glidhastigheter på beror på glidskikt.
Tål temperatur max 250°C [18].

Bild 18 Stål
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Yttre skydd
Nedan presenteras grovt några konceptlösningsförslag som syftar till att vara en
barriär för att skydda lagret.
Den andra barriären, som inte redovisas i konceptlösningsförslagen, skulle
bestå av en inre tätning i form av en robust läpptätning som klarar torr drift och
grova föroreningar.

5.4.1 Lösningsförslag 1
Den första barriären utformas som en kåpa över lederna och tillverkas i metall.
Kåpan följer bomplattans övre del och fortsätter en bit framåt över bomlänken.
Den är öppen framtill och nertill eftersom bommens rörelse ej får hindras.
Lederna kommer inte att bli skyddade från föroreningar som kommer framifrån
och underifrån, dock blir det mycket effektivt för större ras ovanifrån.

Bild 19 Kåpa
5.4.2 Lösningsförslag 2
Kåpa av metall kombinerat med gummiskydd. En likadan kåpa som i
lösningsförslag 1 men med ett kompletterande gummiskydd som är fäst i kåpan
och som sedan skruvas fast med hjälp av metallbläck på bommen. Detta förslag
togs fram för att kombinera metallens förmåga att skydda mot stenras men ändå
ha gummits tätande egenskaper.

Bild 20 Kåpa med gummiskydd
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5.4.3 Lösningsförslag 3
Som ett ytterligare förslag så finns möjligheten att fästa en gummiduk över det
utsatta området. Gummi har till skillnad från metall mycket bra egenskaper när
det gäller flexibilitet och att kunna byta form. Man mister dock metallens
förmåga att stå emot större stötar. Gummiduken skulle klippas ut till lämplig
form och sedan fästas med metallbläck och skruv på bomplattans sidor och
fram på bommen. Den är tillräckligt stor för att täcka övre delen på bomplattan
vilket gör att den täcker bomtappen.
Se bilaga H för bild.
Om man skulle göra en gummiduk som täcker hela bomplattan så är denna
svårare att göra tät i ett stycke. Det blir därför enklare att dela upp skyddet på
bomplattan i två delar vilket också skulle göra det enklare att få konstruktionen
tät.

5.5

Lager och inre tätning
Alternativen för att göra en lagerlösning kan huvudsakligen göras på två sätt.
Man kan köpa färdiga standardlager och standardtätningar som sedan enkelt
monteras. Det andra alternativet är att konstruera ett speciallager med det
materialet som i tester visar sig vara bäst. Det går även att tänka sig en speciell
geometri på lagret som gör att man säkrar eftermarknad och förenklar
montering. Nedan presenteras några möjligheter vad gäller lagerlösningen
tillsammans med tätning.

5.5.1 Standardlager med tätning
Det finns idag smörjfria lager med integrerade tätningar som har mycket goda
egenskaper och har specialutvecklats för tung drift i förorenad miljö. Man har
utfört tester med smuts och sand blandat med vatten som liknar de föroreningar
som de studerade lederna utsätts för. Detta har applicerats direkt på lagret som
sedan har fått oscillera. Resultatet har visat bättre resultat än ett traditionellt
fettsmort lager [19].
Det finns även möjligheten att köpa standardtätningar och standardlager separat
dock så är utbudet av tätningar som har testats för smörjfri drift begränsat.
• Lager med integrerad läpptätning
• Lager och läpptätning inkapslat i en stålhylsa
Se bilaga E för skisser.
5.5.2 Speciallager med tätning
Skisser har tagits fram på lagerlösningar som skulle kunna helt eller delvis
konstrueras av AC för att få en unik reservdel och för att få en lösning som
passar applikationen bättre. Ett specialkonstruerat lager skulle kunna var
självlåsande för att förenkla i montering eller förenkla vid lagerbyte i fält.
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Lager med lagerhus i form av en liktjocking, fyrkant eller annan
geometri som kan låsa lagret och försvåra
plagiat
Lagerhus med en klack som låser lagret i axiell
riktning.

Se bilaga E för skisser.

Bild 21 Liktjocking

5.6

AHP (Analytic Hierarchy Process)
Metoden som användes för att bedöma de olika lösningsalternativen kallas
AHP. I analysen så tar man hänsyn till de olika kriterierna som avgör vad
lösningen ska klara av. Kriterierna jämförs med varandra för att få en ranking
som visar hur viktiga de är i förhållande till varandra. På detta sätt får man fram
siffror som visar kriteriernas vikt. Lösningsförslagen jämförs sedan mot varje
kriterium för att avgöra hur bra varje lösning är i förhållande till ett visst
kriterium. Man räknar till slut samman poängen enligt ett system och får då
fram det lösningsförslag som har högst poäng och således, enkelt utryckt, är
bäst.

5.6.1 Kriterier
Kriterierna har kommit fram genom att förutsättningarna studerats. Man har
sedan jämfört kriterierna två och två för att kunna ta ställning till hur mycket
viktigare det ena kriteriet är gentemot det andra.
Punkten under varje kriterium ger en indikation om hur kriterierna har vägts.
Kriterierna för bedömning av lämpligaste systemlösning är rankade enligt
följande:
1. Få antal driftstopp
• Ekonomin är i slutändan den viktigaste parametern vilket innebär att
kriterierna 2 och 3 får anpassas för att kunna säkra att driftstoppen
hålls nere.
2. Fungera i förorenad miljö
• Den viktigaste och svåraste miljöförutsättningen som lagret måste
kunna prestera. Kriterium 3 får anpassas för att hålla miljöpåverkan
nere.
3. Fungera med långa eller inga smörjintervaller
• Anledning till att den är sist är att den får anpassas för att de två
tidigare kriterierna ska kunna uppfyllas.

Kriterierna för bedömning av lagermaterial är rankade enligt följande:
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1. Motstånd mot föroreningar
• Den viktigaste miljöförutsättningen och parametern med störst
påverkan på leden.
2. Absorbera stötar och vibrationer
• Detta är viktigt eftersom att dessa påfrestningar är svårberäknade
och att lederna ska klara att utsättas för detta.
3. Ta upp snedställning
• Snedställning innebära stor förslitning och kantlaster vilket kan vara
kritiskt. Snedställning är inte ett jättestort problem idag, därför blir
det denna prioritering.
4. Lastbärande egenskaper
• Leden måste kunna tåla det tryck som det utsätts för. Det relativt
låga lagertrycket ger den låga prioriteringen.
5. Smörjfria egenskaper
• Det är en åtråvärd egenskap men i slutändan är den minst viktig.
Detta eftersom de tidigare kriterierna är avgörande för om leden
kommer att fungera.
Kriterierna för bedömning av skydd till lagret är enligt följande:
1. Täta mot borrkax och vatten.
• En av de farligaste föroreningarna som kan hamna i ett lager och
som ger stor förslitning.
2. Enkel att montera och demontera.
• Om skyddet är svårmonterat så finns risk att det inte sätts tillbaka i
fält om det en gång monteras bort.
3. Skydda mot stenras.
• Skyddet behöver vara motståndskraftigt mot stenras för att kunna
skydda leden mot vatten och borrkax.
Rankningen fick sitt utseende genom att de olika kriterierna vägdes noga mot
varandra genom diskussion. Konstruktörernas åsikter har även spelat stor roll.
Även tidigare problem med dagens lösning ligger till grund för val av kriterier
och prioritering.
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Resultat
Detta kapitel beskriver kortfattat vilka lösningar som fick högst poäng vid
AHP-analysen. Det går även att se vilka kriterium som väger tyngst och som
har gjort att utfallet får sitt utseende.
Den första AHP-analysen visade att ett fungerande underhållsfritt system skulle
vara den bästa lösningen.
Den vinnande helhetslösningen består av ett lagermaterial av PEEK som är
förstärkt med kolfiber och en glidyta av grafit och PTFE. På samma poäng
hamnar fenolkomposit med vävd aramid och grafit. Dessa uppfyller kriterierna
bäst.
Vinnaren i analysen som rörde det yttre skyddet blev med liten marginal ett
skydd som är tillverkat helt i gummi.
Resultatet från dessa tre analyser bildar tillsammans det teoretiskt optimala
lösningsförslaget. I bilaga F finns även bilder på det hierarkiska träd som AHPanalysen är uppbyggd kring.

6.1

Systemkoncept

Diagram 1 Resultat systemkoncept

Vinnaren bland systemkoncepten blev ett smörjfritt system. Det smörjfria
systemet vann i huvudsak på att det kommer att minska driftstoppen. De övriga
alternativen kräver smörjning vilket kräver driftstopp.
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Lagermaterial

Diagram 2 Resultat lagermaterial

Lagermaterialen som bäst lämpar sig i ett smörjfritt lager blev:
1. PEEK med kolfiber, grafit och PTFE.
2. Fenolkomposit med vävd aramid och grafit.
3. Glasfiberväv (PTFE-skikt)
PEEK- samt Kompositlagret viktades att stå emot föroreningar något bättre än
Glasfiberväven p.g.a. deras okänslighet mot fett, vilket ledde till vinnande
position. Om man bortser från att materialen fettsmörjs så får man tre vinnare.
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Yttre skydd

Diagram 3 Resultat skydd

Det starkaste kriteriet för skyddet var att täta av mot borrkax och vatten. Här
fick kåpan i kombination med gummi samt enbart gummi det högsta värdet.
Kollar man på enkelheten att montera och demontera så vinner kåpan dock med
en lägsta totalpoäng.
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Slutsatser och rekommendationer
Fettsmörjda glidlager är ett mycket outforskat område. I varje fall så verkar det
vara svårt att få fram allmängiltiga beräkningsunderlag och rekommendationer.
Detta beror antagligen inte på att forskare har varit lata på området utan snarare
på att allmängiltiga formler är svårt eller rent av omöjliga att få fram. Istället
har man nöjt sig med att räkna så långt som det är möjligt för att sedan lägga till
en rejäl säkerhetsfaktor bara för att ”vara på den säkra sidan”. Svårigheterna
med att formulera beräkningsregler ligger antagligen i att de olika delarna som
kan påverka glidlagren. Delar som är svåra att kvantifiera och sammanfatta i en
formel är till exempel: mängd föroreningar, typ av föroreningar, fettets
viskositet och beteende i lagret, hur mycket lagret slits, hårdhet, rörelsemönster,
belastningsmönster osv.
Man har fram till idag varit relativt nöjd med att ”vara på den säkra sidan”, men
när det börjar ställas högre krav på produktivitet och miljö så räcker det inte
riktigt längre.
Atlas Copco Rock Drills AB har idag ett fungerande fettsmörjningssystem. Det
har dokumenterats för lite kring systemet och sättet det fungerar på är inte känt
bland alla, men det fyller ändå sin funktion på ett relativt bra sätt. Dagens
system löser problemet med den aggressiva miljön på ett bra sätt och
upprätthåller även en smörjande funktion. Problemen är att systemet är känsligt
och kräver underhåll vilket innebär driftstopp i produktionen hos kunden.
Systemet innebär även att fett läcker ut som kan anses vara en miljöfarlig
effekt.
Istället för att enbart titta på dagens automatiska centralsmörjningssystem och
försöka lösa varje problem var för sig så har istället ett annat angreppssätt
använts. Vi har istället tittat på lösningar som skulle eliminera möjligheterna till
de fel som finns idag. På detta sätt så började smörjfria lager studeras. Detta för
att problemen som idag finns är relaterade till fettsmörjningssystemet. Om man
då tar bort systemet så tar man bort problemen och löser uppgiften.
De rekommendationer som ges kan omöjligt garanteras att de fungerar. De har
bedömts lämpliga på grund av deras förmåga att teoretiskt behärska de
kriterierna som är uppsatta. Hur de sedan i verkligheten fungerar kommer
enbart att kunna visas i tester.
När ett lämpligt skydd är framtaget och konstruerat, och när de
rekommenderade lagren är inköpta och anpassade för konstruktionen så är det
dags för tester. Genom att på lämpligt sätt spänna upp de leder som har
studerats, utsätta dem för de påfrestningar som förutsätts och sedan spruta en
blandning av borrkax och vatten på området så kommer man kunna se hur bra
tätningar och lager behärskar miljön. Man kommer även se hur slitaget ser ut på
leden vilket man kommer kunna använda sig av vid framtida konstruktioner.
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I rapporten så läggs möjligheten fram till att göra en speciallösning på lagret.
Denna lösning syftade till att tillverka det nya lagret med en geometri som är
svår att kopiera för att säkra eftermarknaden. Detta kräver dock att det finns en
eftermarknad. Om inte, så skulle en sådan lösning bara innebära kostnader.
När examensarbetet genomfördes så strävade vi hela tiden efter att hitta en
lösning som skulle fungera hela livslängden.
Vi tror även att de lösningar som vi föreslår kommer att fungera så länge, vilket
gör att en eftermarknad på dessa leder inte finns. Detta gör att det blir otaktiskt
att tillverka en speciallösning.
När lösningsförslagen värderades och jämfördes så användes metoden AHP.
Denna metod är ett bra verktyg för att jämföra kriterier och lösningar. Vi har
dock ställt oss kritiska till att man kan få olika resultat beroende på vem och när
man gör analysen. Detta beror på att vissa av kriterierna inte är kvantifierbara
vilket gör att man betygsätter mer med känsla än med exakta siffror. Eftersom
vi har vägt alla kriterier noggrant och varit insatta i studien så tycker vi ändå
resultatet är giltigt och har god grund.
Vi rekommenderar att testa det föreslagna skyddet för att se dess förmåga att
skydda lederna mot miljön. Det vinnande konceptet, dock med liten marginal,
blev gummiskyddet. Detta är även lämpligt på grund av dess enkla och billiga
konstruktion vilket gör att det inte är svårt att få fram en prototyp för testning.
Idén måste dock förfinas och måttsättas för att kunna testas.
De undersökta lagermaterialen som klarar de grundläggande kraven är:
fiberförstärkt plastlaminat, PEEK, brons och stål med PTFE. Materialet
oljebrons klarar inte kravet att arbeta i förorenad miljö eller det beräknade
lagertrycket som redovisas i bilaga I. De material som sedan användes i AHPanalysen var de som med marginal klarade de specificerade grundläggande
värdena som redovisas under rubrik 5.3.3. AHP-analysen användes sedan för att
urskilja de material som hade bättre förmåga när det gäller motstånd mot
föroreningar, smörjfria egenskaper, absorbera stötar, lastbärande egenskaper
och att klara av snedställning. De tre lagermaterialen som fick bäst resultat i
AHP-analysen redovisas under rubrik 6.2.
Vi rekommenderar fortsatt att testa följande lager då deras egenskaper gör att
de teoretiskt borde fungera bäst i applikationen:
•

•

Glasfiberarmerat lager med ett skikt av PTFE och inbyggd tätning.
o Denna lösning fick ett sämre betyg på lagermaterialet p.g.a. att
den är känslig mot fett. Detta är dock missvisande då varken
lagermaterial eller tätning är i behov av fett. Det är den enda
tätningen som vi har hittat på marknaden som kan garantera att
den fungerar utan någon smörjning. Detta gör lagret till ett
mycket lämpligt alternativ trots att betyget blev lägre i resultatet.
Även axialbricka kan tillverkas av detta material.
PEEK-lager med tillsatser av kolfiber, PTFE och en inbyggd tätning.
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o Detta är ett lagermaterial med extremt bra egenskaper. Dock har
vi inte hittat en extern tätning på marknaden som klarar torr
drift. Det borde inte vara omöjligt att hitta med tanke på att det
finns en sådan tätning integrerad i exemplet innan. Även
axialbricka kan tillverkas av detta material.
Lager av fenolkomposit med vävd aramid och grafit med inbyggd
tätning.
o Ett lagermaterial som detta liknar exemplet innan och kan endast
jämföras i tester. På samma sätt som tidigare så behövs en
tätning för torr drift tas fram. Alternativet är att initialsmörja för
att säkra en vanlig tätnings funktion. Även axialbricka kan
tillverkas av detta material.

Förslag på leverantörer av dessa lager och tätningar finns i bilaga C.
Eftersom att dessa lagermaterial har så extremt bra prestanda så bedöms att de
skulle kunna appliceras på andra leder på maskinen. Förutsättningarna skulle
dock behöva studeras mer noggrant för varje applikation och sedan testas. Även
möjligheterna till att skydda dessa leder skulle behöva utredas. Det är inte
säkert att en bra tätning som tål torr drift kan säkra att leden hålls fri från smuts.
Eftersom att den ekonomiska aspekten inte tas upp i arbetet så finns en enkel
kalkyl och ekonomisk översikt att läsa i bilaga B. Dock kan sägas att om man
bestämmer sig att investera i ett smörjfritt alternativ så förlorar man vinsten
som man får genom det automatiska smörjsystemet. Men detta kommer att
kunna kompenseras med ett ökat riggpris som skulle kunna överträffa dagens
förtjänst. Detta eftersom att arbete med att montera systemet försvinner samt att
en underhållsfri rigg är åtråvärt och ökar produktiviteten.
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