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Abstract 

We have in this project become engrossed in a plain bearing design that is located in a screw 

press. The screw press compact an unknown mass that is confidential. Robustus have a 

suggestion to over dimensioning the present plain bearing. The aim of this project was to analyze 

and to do an optimization on some plain bearings and compare them to the present bearing and to 

take the choice of material and the environment where the bearing is located into account. The 

analysis and the optimizations showed that the current plain bearing had the best geometry but 

not the optimal material selection. The project is in an early state and it needs some geometrical 

changes. The most important of everything is that the problem has been identified with the help 

of the wrecked plain bearing and with an excel model. 
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Sammanfattning 

I detta projekt har vi fördjupat oss i en glidlagerkonstruktion som befinner sig i en skruvpress. 

Skruvpressen kompakterar en okänd massa som är sekretessbelagd. Robustus har ett förslag på 

överdimensionering av det nuvarande glidlagret. Målet med projektet var att analysera och 

optimera några glidlager i förhållande till det befintliga glidlagret samt att ta hänsyn till 

materialval och den miljö som lagret kommer att befinner sig i. Det som analyserna och 

optimeringen visade var att det befintliga glidlagret hade den bästa geometrin bland alla 

lösningar men inte det optimala materialet. Projektet befinner sig i ett tidigt stadium och det 

behövs en del geometriska förändringar. Det viktigaste av allt är att problemet har identifierats 

med hjälp av det havererade glidlagret och med en excelmodell. 

  



4 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte och mål ................................................................................................................................ 6 

1.3 Uppdragsbeskrivning .................................................................................................................... 7 

1.4 Problembeskrivning ...................................................................................................................... 7 

1.5 Begränsningar och krav ................................................................................................................ 7 

1.6 Avgränsningar ............................................................................................................................... 8 

1.7 Tidigare förstudie på problemet .................................................................................................... 8 

2 Metoder, material, verktyg och ingångsdata ......................................................................................... 8 

2.1 Metoder ......................................................................................................................................... 8 

2.1.1 Teorier ................................................................................................................................... 9 

2.1.2 Antagande ........................................................................................................................... 11 

2.2 Material ....................................................................................................................................... 11 

2.3 Verktyg ....................................................................................................................................... 12 

2.4 Ingångsdata ................................................................................................................................. 12 

3 Genomförande ..................................................................................................................................... 13 

3.1 Informationsinsamling ................................................................................................................ 13 

3.1.1 Material granskning ............................................................................................................ 13 

3.1.2 Tribologi fördjupning .......................................................................................................... 16 

3.1.3 Undersökning av det befintliga glidlagret ........................................................................... 17 

3.2 Skapa geometriska modeller ....................................................................................................... 18 

3.3 Skapa material i ANSYS............................................................................................................. 18 

3.4 Skapa en exelmodell ................................................................................................................... 18 

3.5 Utföra numeriska beräkningar (FEM-analys) ............................................................................. 19 

4 Resultat ............................................................................................................................................... 19 

5 Diskussion ........................................................................................................................................... 31 

6 Slutsats ................................................................................................................................................ 32 

7 Rekommendationer ............................................................................................................................. 32 

8 Referens .............................................................................................................................................. 33 

  



5 
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1 Inledning 

Inom pappersindustrin används skruvpressar eller avvattningspressar för att separera vätska från 

pappersmassa. På ena änden av denna skruvpress sitter en motor som snurrar en lång skruv. I den 

andra änden sitter ett glidlager som tar upp alla radiella krafter samt skruvens och 

pappersmassans tyngd. Detta glidlager befinner sig i en tuff miljö med lågt pH-värde, troligen 

höga belastningar, inget smörjmedel samt låg hastighet. Användning av traditionella lager 

fungerar inte i denna typ av miljö då det förslits samt korroderar väldigt fort. Detta gör att det 

bara fungerar med ett glidlager av hårdmetall i nuläget. 

1.1 Bakgrund 

Robustus har under många år tillverkat olika typer av lager i hårdmetall. Lagren har använts till 

många olika applikationer så som autoklaver för tillverkning av LDPE plast, skruvtransportörer 

för bulkmaterial bl.a. cement, samt lagring av turbinhjul i spolanläggningar. 

Under 2010 fick Robustus en förfrågan från en tillverkare av skruvpressar till pappersindustrin 

att utveckla ett lager för tunga pressar för koncentrering av en okänd massa. Kunden hade stora 

problem med traditionella lager. 

Det konstruerades ett lager till kunden av Robustus som installerades på skruvpressen och 

fungerade hyfsat men inte optimalt. Kunden vill ha ett tåligare lager och det finns nu ett behov 

att utveckla konstruktionen samt att utveckla en modell för optimering av lagret till denna 

applikation. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att bygga en skalbar geometrisk modell för hårdmetallager i 

avvattningspressar samt att utveckla en FE-modell för lageroptimering. 

Robustus mål med detta projekt är att få fram en faktabaserad modell för konstruktion och 

optimering av lager för denna applikation, detta för att säkerställa funktionen av glidlagret samt 

undvika haverier i glidsystemet. 

Robustus vill även att orsaken till problemet/problemen identifieras med hjälp av ett befintligt 

glidlager och begränsad tillgång till ingångsdata. De vill gärna ha förslag på optimerings- och 

omkonstruktionsmöjligheter oberoende av ingångsdata. 
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1.3 Uppdragsbeskrivning 

Arbetet delas in i följande faser: 

 Informationsinsamling från Robustus, kunden samt andra källor. Denna fas avslutas med 

en engelsk delrapportering som sammanfattar kunskapsläget om applikationen. 

 Framtagning av en geometrisk modell/konstruktion med syfte att ta fram en 

grundkonstruktion av ett lager anpassat för applikationen. 

 Förslag till materialval för de olika komponenterna i konstruktionen. 

 Utveckling av en FE-modell för beräkning av belastningar samt livslängdsoptimering. 

 Optimering av lager med hjälp av beräkningsmodell. 

 Slutrapportering. 

1.4 Problembeskrivning 

Kunden har problem med glidlager i skruvpressar, där glidlagrets livslängd är kort. Det behövs 

många byten av glidlager under ett år. Vid varje reparationstillfälle står skruvpressen stilla i 24 

timmar som motsvarar ca 1,5 miljoner SEK. 

Trots användning av hårdmetall i applikationen så finns det fortfarande aggressiva 

nötningsmekanismer och troligen korrosion. Problemet kan vara en enskild eller en kombination 

av följande punkter: 

 Nötning 

 Korrosion 

 Överbelastning 

Det största problemet är att processen är sekretessbelagd och det finns väldigt lite ingångsdata. 

Trots detta önskar kunden en optimering av glidlagret. 

1.5 Begränsningar och krav 

De begränsningar och krav som finns i projektet är: 

 

 Att prioritera seghet före slitstyrka då det finns risk för totalhaveri 

 Ingångsdata har varit begränsade pga att processen är känslig och sekretessbelagd 

 Begränsat utrymme med några fasta mått 

 Arbetet skall vara klart på 10 veckor 

 Inget smörjmedel är tillåtet förutom vattenånga 

 Vattenånga får användas som kylmedel 

 Kunden vill ha så lite förändringar som möjligt 

 Glidlagret skall klara pH 1 
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1.6 Avgränsningar 

Vi kommer inte att analysera och testa materialvalen något djupare, detta överlåter vi på grund 

av tidsbrist till experter på Robustus och deras materialleverantör från Sandvik. Vi kommer inte 

göra livslängdsoptimering på grund av brist på ingångsdata. 

1.7 Tidigare förstudie på problemet 

Robustus har sedan tidigare tillverkat en liknande glidlagerkonstruktion i 

autoklaverapplikationer. Man har påstått att skruvpressapplikationen är snarlik 

autoklaverapplikationen och därmed har man använt en liknande konstruktion även i det här 

fallet. Det finns inte speciella förstudier på skruvpressapplikationens glidlagerkonstruktion. 

Robustus befinner sig i ett tidigt stadium i just denna applikation. 

2 Metoder, material, verktyg och ingångsdata 

2.1 Metoder 

 Vi kommer diskutera kring materialval med experter från Robustus och Sandvik och i 

samarbete med dem får vi välja rätt material beroende på hur vi ska gå till väga och lösa 

problemet 

 Vi kommer att diskutera möjligheterna med Robustus experter gällande geometrin och 

dess funktioner. Vi kommer även att analysera geometrierna med hjälp av numeriska 

metoder (FEM-analys) för att identifiera tänkbara svårigheter i geometrin och dessutom 

förbättra konstruktionen och göra en optimering 

 Vi ska ställa en del detaljerade frågor till kunden där de har problem med glidlagret för 

att kunna få en helhetsbild och identifiera rotorsaken till problemet. Kundens information 

väger otroligt mycket i rotorsaksanalysen för omkonstruktion, optimering och att 

säkerställa glidlagrets funktion 

 Vi lägger stor vikt på vad kunden kräver av Robustus. Detta gör vi genom att ta hänsyn 

till kundens krav i varje delprocess/delsteg under projektet så att man uppfyller kundens 

krav så gott det går, se figur 12 i bilaga 4 
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2.1.1 Teorier 

Det finns två teorier som baseras på undersökningar av det befintliga glidlagret och utifrån de 

problembeskrivningar och diskussioner vi har haft med Robustus och kunden. Inför 

teoribeskrivningen behövs en förklaring av hur glidlagret sitter ihop. Figur 1 visar vad glidlagret 

består av och hur de sitter på axeln. 

 

Figur 1: en sprängskiss på glidlagrets detaljer och axeln som glidlagret monteras på. 

Beskrivning av komponenterna från vänster till höger: Axel (gul), rotorring (blå), statorhållare 

(grön), statorring (svart), fjäder (metallic grön), mutter (brun) och den lila och svarta är 

stoppinnar. Alla komponenter är av HASTELLOY® C-276 förutom rotorring och statorring som 

består av hårdmetall. 

Vi har följande teorier: 

Första teorin 

Det finns en spricka i den befintliga rotorringen. Denna spricka har troligen uppkommit av 

axelnsutvidgning se bilaga 6 figur 2, sprickbildning på rotorringen. I och med HASTELLOY® 

har väldigt låg värmeledningsförmåga på minst 4 gånger lägre i skillnad till hårdmetall så 

transporteras en hel del värme från rotorringen till axelnsyta vilket leder till höga instängda 

värmeenergier som är ett problem i sig se bilaga 6 figur 3, demonstration av värmeflödes 

riktning och värmekoncentration. Dessutom har HASTELLOY® materialet en hög 
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värmeutvidgningskoefficient jämfört med hårdmetaller som gör att axeln kan vidgas mycket med 

tanke på den värmen som transporteras in i HASTELLOY® ytskiktet. 

Vid kontaktytorna så kallade asperiter uppstår höga temperaturer som kallas för 

blixttemperaturer se bilaga 6 figur 4, friktionsvärme mellan ytorna. När det gäller 

blixttemperaturer så kan det handla om 900-1200⁰C beroende på hur materialets ytskikt ser ut 

(ytfinhet). Denna värme måste bekämpas genom att välja rätt material samt ordentlig kylning 

(direkt eller indirekt) så att man håller en lägre, konstant och kontrollerad temperatur mellan 

glidytorna och resten av komponenterna. 

I det här fallet finns spår efter trekroppars nötning som beror på sprickbildningen se bilaga 6 

figur 5. När sprickan uppkom så lossnade en del små bitar av rotorringen som är hårdmetall och 

de små bitarna har kommit in i glidsystemet. Det har lett till aggressivare nötningsprocess och 

gett en vågig yta som har bildat större glapp mellan glidytorna och därmed lett till ett ocentriskt 

glidsystem se bilaga 6 figur 6, glapp i glidlagret, och 7, mikroskopisk förstoring (50x). 

Det ocentriska glidsystemet och den radiella belastningen som är formad i en 

”klättringsbelastning” i glidytorna är en icke önskvärd kombination för att det leder till kortare 

livslängd och stora nötningsprocesser i glidlagret. Vi har identifierat en snedslitning på 

statorringen som Robustus tror att det beror på axelns inställning på glidlagret. Vi tror att den 

sneda slitningen på statorringen beror på HASTELLOY® axelns utvidgning. Eftersom 

HASTELLOY® axeln har en större diameter på ena änden strax efter rotorringen så vidgas den 

änden av rotorringen mer och därmed slits det mer på statorringen. 

Andra teorin 

I den andra teorin tror vi att det kan förekomma korrosions problematik som förkortar glidlagrets 

livslängd. Livslängden är väldigt starkt beroende av miljön där lagret befinner sig. I denna 

applikation utsätts glidlagret för en riktig sur miljö, där pH-värdet ligger på 1. Vikten av rätt 

materialval är extremt viktigt för att förhindra korrosion i den sura miljön. Bindemedlet kobolt är 

mest känslig i sura miljöer enligt materialexperter från Robustus och Sandvik. Den löses upp och 

därmed kan ett WC-korn lätt komma in i glidsystemet se bilaga 6 figur 8, en försliten yta av 

hårdmetall (C10C). 

Dessutom kan det finnas en del partiklar som kommer in i glidsystemet med den sura vätskan 

och leder till oönskade nötningsprocesser. Den nötningsprocessen benämns då till trekroppars 

abrasion och den främmande partikeln som kommer in i glidsystemet kan orsaka repor beroende 

på partikelns mekaniska egenskaper. Kombinationen av korrosion och trekroppars nötning kan 

påskynda varandra när det gäller förkortning av glidlagrets livslängd. När det sker trekroppars 

nötning så finns det risk för korrosion på den nyskapade ytan efter nötningen. När vi har 

främmande partiklar i glidsystemet förändras belastningsfördelningen och kontaktytorna minskar 

som leder till höga temperaturer (blixttemperaturer) vilket höjer den troliga medeltemperaturen i 

glidsystemet. 
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2.1.2 Antagande 

Eftersom de ingångsdata vi fått är begränsade, har ett antal antaganden varit nödvändiga för att 

kunna gå vidare. De antaganden som har tagits är följande: 

 

 Att friktionskoefficienten (µ) varierar mellan 0,1-0,3 

 Belastningen på glidlagret varierar mellan 250-750 kg 

 I beräkningar och analyser utgår vi från att vikten/belastningen på glidlagret är 500 kg 

 Att axeln befinner sig helt horisontellt 

 Att pH-värdet = 1 (då vi utgår från den värsta miljön som kan finnas i applikationen) 

 Att hastigheten på skruvpressen är konstant 

 Att kylningshastigheten kan varieras efter behov 

 Montering av glidlagret sker vid rumstemperatur 

 Fokusera radiell utvidgning 

 

På grund av otillräcklig data om skruvpressens dimensioner och det önskade 

kompakteringstrycket i pressen måste vi anta den totala belastningen på glidlagret. Det vi redan 

vet är att HASTELLOY® axeln väger ca 500kg. Hälften av axelns vikt vilar på glidlagret om 

vikten är jämt fördelad, se bilaga 6 figur 1, viktfördelningen av axeln. Vi räknar med ytterligare 

250kg utöver axelns vikt till okända laster för att säkra glidlagerfunktionen vid överbelastning så 

att haverier undviks. Vi beräknar totalbelastningen på glidlagret enligt följande ekvation:  

 

 

WT = Total vikt = 500 kg 

WS = Axelvikt = 500 kg 

WU = Okänd vikt = 250 kg 

2.2 Material 

De material som har granskats och valts i detta arbete är följande: 

 Hårdmetaller så som C10C, CR37, H6XT och C9W. 

 HASTELLOY® C-276 nickelbaserad. 

Materialparametrar till dessa material finns i bilaga 1 & 3. 
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2.3 Verktyg 

Vi har använt oss av följande verktyg: 

 

 Metall- och stereomikroskop (Zessi-axiolab (5-50x förstoring) & Zessi Stemi-2000-C) 

dessa mikroskop användes för att studera ytan hos det använda glidlagret samt att få en 

tydlig bild av nötningen. 

 Ljusmikroskop (Zessi) mikroskopet användes för att kunna se om det bildats oxider på 

materialet. 

 ANSYS (FEM-ANSYS Version 13.0.0-SP2) detta FEM-analysprogram användes för att 

kunna analysera deformationer, spänningar. Samt skapa de valda materialen från 

Robustus baserade på materialdata. 

 Pro Engineering (CAD) för modellering av lösningarna. 

 

2.4 Ingångsdata 

Tabell 6: Ingångsdata från kund. 

Rotationshastighet  12 rpm 

Omgivnings temperatur  100⁰C 

Okänd massa/partiklar som tar sig in i glidsystemet 100⁰C 

Skruvens (axelns) vikt  500kg 

Kylmedel  Vattenånga (100⁰C) 

Material på det befintliga glidlagret Hårdmetall (C10C) 

Material hos övriga komponenter HASTELLOY® (C276) 

Fasta mått Enligt ritningar  

pH-värde 1-2 
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3 Genomförande 

 

3.1 Informationsinsamling 

Informationsinsamlingen av applikationen var svår eftersom detta är ett speciellt fall. Det 

behövdes en hel del antaganden på grund av brist på ingångsdata. Ett frågeformulär skickades till 

kunden och vi hade även telefonkontakt. Men kunden hade begränsad information om 

applikationen också. Det vi fick veta av kunden var att de inte tillåter någon form av smörjning i 

glidlagret, så som olja eller fett. Det finns risk att smörjmedlet kan komma in i den känsliga 

processen. 

Under förstudien har vi fördjupat oss någorlunda på hårdmetall och HASTELLOY® som 

material för att få en förståelse för materialens beteende när de kombineras i ett system. Det 

fanns även ett behov av att förstå vilka tribologiska faktorer som var inblandade i det speciella 

glidlagerfallet. 

3.1.1 Material granskning 

Med hjälp av Robustus experter kom vi fram till att tre olika material så som C10C, CR37 och 

H6XT ska analyseras och ett sista material valdes av oss i samarbete med Sandvik med tanke på 

korrosionsbeständighet. Trots all materialdata så behövde vi en helhetsbild av hårdmetaller och 

HASTELLOY® C-276. Vi behövde förstå vad de har för fysikaliska och mekaniska egenskaper 

samt vilka problem som kan uppkomma vid användning av metallerna. Här nedan är följande 

fördjupningar för respektive material: 

Volframkarbid 

Volframkarbid används mycket inom industrin. Nackdelarna med volframkarbid är att fluorgas 

eller en blandning av fluorvätesyra och salpetersyra kan angripa den vid rumstemperatur [4]. 

Hårdmetaller består till största del av volframkarbid och Kobolt (WC-Co). WC-Co är en keram 

eftersom den innehåller karbid. Keramer är det näst hårdaste materialet efter diamant. Tittar man 

på mikrostrukturen hos WC-Co så ser WC ut som trianglar med ett lager bindemedel runt kornen 

som består av Co detta kan jämföras med en ”asfaltstruktur” där stenarna är WC och Co är 

råoljan (det svarta lagret som ligger mellan stenarna) se nedan figur 9. 
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Figur 9: Volframkarbidkorn (WC) i form av trianglar med kobolt (Co) som ett bindemedel 

mellan kornen. 

För att mäta karbid storleken i mikrostrukturen tar man ett medelvärde av kornstorleken hos 

karbiden. Detta kan även göras genom att mäta tjockleken på Co-skiktet mellan WC-kornen. 

Denna skikttjocklek bestämmer den fria medelväglängden för dislokationerna som är ett 

medelvärde på Co tjockleken [1]. För att veta hårdmetallens egenskaper behöver man främst titta 

på tre viktiga parametrar, nämligen: 

 Co-halt 

 WC-halt 

 WC-kornstorlek 

Med en mindre kornstorlek på WC-kornen fås en hårdare hårdmetall, eftersom de mindre korn 

bildar fler korngränser som kan stoppa upp dislokationerna. Det krävs mycket energi för 

dislokationerna att passera en korngräns. Men det finns en nackdel med att använda väldigt hårda 

material nämligen ju hårdare material som används desto känsligare blir det för fel i 

materialstrukturen. Ett fel (defekt) i materialet kan lätt utvecklas och leda till brott eller 

haverering vid belastningar. Co används gärna tillsammans med WC eftersom det fungerar 

väldigt bra som ett bindemedel mellan WC-kornen, tittar man på vätningsvinkeln mellan WC 

och Co är den ≈0, vilket medför att vi får en utmärk vätningseffekt se nedan figur 10 [1]. 

WC 

Co 
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Figur 10: Likt en vattendroppe som ligger på en diskbänk lägger sig Co-droppen ovanpå WC-

kornen. Det som gör kobolten så utmärk är att den har en bindande effekt mot WC-kornen och vi 

får vätningsvinkeln, α ≈0 [1]. 

WC-Co tål en temperatur upp till 500 °C därefter sker oxidation vid ytan. Blandningar av 

hårdmetaller och keramer kan åstadkommas för högre tålighet mot ca 1000°C. Keramytan kan 

ytbehandlas med följande TiC, TaC, NbC och diamant. 

WC-Co är resistenta mot korrosion ned till pH 7, WC-Ni klarar att vara resistenta ner till pH 2-3, 

Tic-Ni har den högsta resistansen mot korrosion och klarar miljöer som ligger nära pH 1. Även 

om Tic-Ni har hög korrosionsresistans är hållfastheten samt den termiska ledningsförmågan låga. 

Den är dessutom svår att bearbeta och används endast när hållfasthetskraven är låga och när 

korrosionsbeständighetskraven är höga.  

Det optimala valet mellan WC-Co, WC-Ni samt Tic-Ni är WC-Ni, som klarar miljöer vars pH 

ligger mellan 2-3. WC ligger kvar som den hårda fasen och Co ersätts av Ni vilket gör att de 

mekaniska och termiska egenskaperna liknar de som finns i WC-Co. Friktionskoefficienten för 

hårdmetall mot hårdmetall ligger vanligtvis mellan 0,1-0,3 [1]. 

HASTELLOY® 

Varumärket HASTELLOY® används för en rad olika nickelbaserade legeringar som ger hög 

hållfasthet samt god korrosionsbeständighet. HASTELLOY® har en utmärkt motståndskraft mot 

gropfrätningar, spänningskorrosion, sprickbildningar samt oxiderande atmosfärer upp till 1038⁰C 

[6]. HASTELLOY® C-276 har ett högt värde på längdutvidgningskoefficienten och låg 

värmeledningsförmåga i skillnad till hårdmetall [12].  

α Co 

WC 
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3.1.2 Tribologi fördjupning 

De tribologiska fakta som vi stödjer oss på i detta arbete kan i stort delas in i nötnings-, friktions- 

och smörjningsfakta. Nötning och friktion är inga materialegenskaper utan de är 

systemberoende. Man brukar tala om två nötningsmekanismer, det ena är materialnedbrytande 

mekanismer och det andra är materialbortförande mekanismer [1,7]. De nötningar som kan 

uppkomma i glidlagret är: 

 Abrasion, 2- eller 3-kropps nötning 

 Adhesion 

 Tribokemisk nötning, där brukar man tala om oxidering, upplösning, div. reaktioner och 

korrosion (detta är materialnedbrytande mekanismer) 

 Utmattning (materialnedbrytande) 

 FCC →HCP (Omvandling av Co) 

Hårdmetall mot hårdmetall nöts inte med abrasion, men om ett WC korn lossnar kan det tryckas 

in i Co kornen och detta leder då till att vi får en 3-kropps nötning. För att abrasiv nötning ska 

uppkomma behöver ett av materialen vara 1,2 x HV (hårdheten) än det andra materialet 

(Substratet). 

Friktionen uppkommer då två ytor gnider mot varandra. Hur stor friktionen är beror på vilka 

material som gnids mot varandra och hur jämn yta materialen har. Friktion är alltså beroende av 

material och ytfinhet. De problem som man oftast möter i tribologin är nötnings- eller 

friktionsrelaterade. Det man oftast vill ändra på är livslängden, små energiförluster, låga 

vibrationer eller oljud. Lämpliga åtgärder beror på vilka nötningar som uppkommer i 

kontaktytorna och vilka kontaktfall som finns [7]. 

Det finns två typer av smörjning som är intressanta i fallet med glidlagret, nämligen 

gränsskiktssmörjning samt hydrodynamisk smörjning. Smörjmedlet bildar ett tryck mellan 

kontaktytorna som lyfts ifrån varandra. Om smörjmedlet lyckas att separera kontaktytorna ifrån 

varandra så kallas detta för fullfilmssmörjning. Men om det är vissa toppar som fortfarande 

ligger och trycker mot varandra och tar upp all last kallas detta för gränsskiktssmörjning. Hur väl 

ett smörjmedel smörjer beror främst på viskositeten samt hur rent smörjmedel man använder. 

Lyckas man få smörjmedlet överallt får man 100 % hydrodynamisk smörjning alltså 

fullfilmssmörjning [1]. Det finns ett område som ligger mellan gränsskikts- och 

fullfilmssmörjning som kallas för blandsmörjning. I blandsmörjning finns det både områden med 

gränsskikts- och fullfilmssmörjning som delar på den bärande lasten. 

Gränsskiktssmörjning uppkommer när mer än 50 % av kontaktytorna är i kontakt med varandra 

enligt Staffan Jacobson & Sture Hogmark [14].  
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3.1.3 Undersökning av det befintliga glidlagret 

Det gamla lagret skickades från kunden till Robustus för en granskning där vi tittade på vad som 

orsakade slitaget. Det skars en bit hårdmetall ut från statorringen för att kunna analysera ytan 

med mikroskop. I mikroskopet syns det tydlig att ytan är väldigt nött och vågig, se figur a. Det 

fanns oxidationsspår av Co, se figur b. Dessa oxider uppkommer vid höga temperaturer som 

ligger mellan 600-700°C enligt Sarah C. Petitto, Erin M. Marsh, Gregory A. Carson, Marjorie A. 

Langell (2007) [17]. 

 
Figur a. Den nötta glidlagerytan (50x) Figur b. Där pilen pekar syns en blåaktig 

koboltoxid 

 

Vid mätningar på innerdiametern av statorringen konstaterades att diametern på den mest nötta 

delen vid kl. 7-8 var 142,21 mm respektive 140,36 mm se bilaga 6 figur 6. På själva rotorringen 

var nötningen jämnt fördelad över hela ytan som motsvarade 2 mm i diameter. Det hade skapat 

ett totalt glapp på ca 4-5 mm mellan stator- och rotorringen. Det fanns dessutom spår efter 

axiella glapp på ca 2 mm i glidsystemet och en sned slitning på statorringen som man 

förknippade med axelns inställning. 
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3.2 Skapa geometriska modeller 

Inför projektet behövdes CAD-modeller och de modellerna bestod av följande: 

 Modell 1: är ett förslag på överdimensionering från Robustus. I denna modell finns det 9 

invändiga kylkanaler på statorringen. Rotorringen har bara ett halvt cylinderspår för pin 

infästning på axeln, se bilaga 7 figur A1-A3 

 Modell 2: är ett förbättringsförslag på glidlagret med 3 invändiga och 21 utvändiga 

kylningsspår på statorringen. På rotorringen finns det spår för 6 pinnar som fäster ringen 

radiellt på axeln se bilaga 8 figur B1-B2 

 Modell 3: är ett förbättringsförslag på glidlagret med 3 invändiga och 21 utvändiga 

kylningsspår på statorringen. I rotorringen finns det 15 kylningskanaler se bilaga 9 figur 

C1-C2 

 Modell 4: är det befintliga glidlagret med 10 invändiga spår på statorringen och en 

rotorring med ett halvt cylinderspår för pin infästning på axeln, se bilaga 10 figur D1-D3 

Observera att modell 1-3 har en sfärisk form på utsidan av statorringen för axelinställning vid 

behov. I dessa statorringar finns det 3 resp. 4 stycken infästningshål för att använda samma 

statorring 3 eller 4 ggr innan den kasseras. I statorringarna som finns i modell 2 och 3 används 3 

stycken infästningshål baserade på Sommerfeld’s teori om cylindriska glidlager där belastningen 

ligger på 120° av glidlagrets yta [13]. Därmed har vi modellerat innerspåren i statorringen efter 

samma teori.   

3.3 Skapa material i ANSYS 

För att analysera de olika modellerna med olika material så behövdes materialfiler i ANSYS 

materialkatalog. Det fanns inte möjlighet att få tag på dem i Örebro Universitets materialkatalog. 

Den enda vägen var att skapa de i ANSYS baserade på deras egenskaper som vi fick från 

Robustus och Sandvik se Bilaga 3. De bestod av HASTELLOY® C276 nickelbaserad och 4 

olika hårdmetaller C10C, CR37, H6XT och C9W. 

3.4 Skapa en exelmodell 

En exelmodell behövdes i projektet för att kunna koppla de olika delproblemen i glidsystemet till 

varandra och se deras effekt hur de påverkar varandra. I denna exelmodell tar vi hänsyn till 

materialparametrar, mått på geometriska modeller, belastningar och värmebildningar.  Som 

utgångspunkt för denna modell har vi utgått från det befintliga glidlagret som kallas för modell 4. 

Vi utgår från hur mycket rotorringen får utvidgas bara radiellt innan det sker brott. När vi vet hur 

mycket rotorringen får vidgas så har vi ett värde på maxutvidgningsgränsen på axeln. Max 

utvidgningsgränsvärdet använder vi för att ta reda på hur varm axeln får bli. Nu när vi vet hur 

mycket maxtemperaturen får bli så kan vi beräkna fram värmeeffekten. Värmeeffekten är 

beroende av hur stor belastningen, friktionen och glidytan är. De kan skapa varierande 

temperaturer beroende på deras värde. 
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3.5 Utföra numeriska beräkningar (FEM-analys) 

Inför de numeriska beräkningarna har vi förenklat modellerna på grund av licensbegränsningar i 

ANSYS. Vi har försökt förverkliga FEM-analysen så mycket som möjligt samt undvika 

komplexa beräkningar. I de geometriska modellerna har vi använt oss av de maximala spelen 

mellan kontaktytorna i hela glidsystemet. 

Lösning1-3: i dessa beräkningar används modell 1-3 med CR37 som material. 

Lösning 4 (det befintliga lagret): i denna beräkning användes modell 4 med C10C som material. 

I varje lösning beräknas struktur- och värmeanalys. Båda analyserna har kombinerats med 

varandra och ett slutligt resultat av dem har skapats. 

4 Resultat 

 

4.1 Excelmodell 
Excelmodellen bygger på ekvationer baserade på krympförband och det befintliga gildlagret. 

Krympförband för plant spänningstillstånd för tjockväggiga cylindriska hylsor och axlar. Det är 

förskjutningarnas storlek i radielled som är intressanta för att kunna ta reda på temperaturen 

innan brott för rotorringen (hylsan). 

I följande fall påverkar både axeln och hylsan varandra i ett och samma system. För att kunna 

identifiera de radiella förskjutningarna i systemet så separerar vi det till två fall. Första fallet 

visar hur hylsan blir påverkade se figur 20a. Andra fallet visar krymptrycket på axeln se figur 

20b. 

    

Figur 20a: Hylsan utsätts för tryck inifrån. Figur 20b: Axeln trycks ihop 

(krymptryck). 
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Ekvation 1 

Med hjälp av Hookes generaliserade lag kan man uttrycka den radiella förskjutningen i hylsans 

innerradie enligt J. P. Den Hartog [18]. Observera att endast hylsan (rotorringen) som behandlas 

i Ekvation 1.  

 

 

P = Tvärbrottstyrka, (transverse rupture strenght) [MPa] 

E = Elasticitetsmodul [MPa] 

ν = Poisson’s tal eller kontraktionstal 

a = Hylsans innerradie [mm] 

b = Hylsans ytterradie [mm] 

u = Maximal tillåten radiell förskjutning på hylsans innerradie [mm] 

Nu vet vi hur mycket hylsans innerradie får utvidgas maximalt innan brott sker se figur 20c. 

 

Figur 20c: u(a) visar radiellförskjutningen i funktion av a (hylsans innerradie). 
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Ekvation 2 

Den radiella förskjutningen i ekvation 1 har orsakats av axeln. Hylsans innerradie har ökats på 

grund av att axeln har expanderat. Axelns radiella förskjutning är lika stor som hylsans radiella 

förskjutning. Den radiella förskjutningen hos axeln medför en ändring på axelns radie. I och med 

att axelns radie har ökat så kallar vi detta för radiellutvidgning. Enligt Henrik Alvarez linjära 

termiska expansion, ∆t uttrycks på följande sätt [11]:  

 

u(a) = Maximal tillåten radiell förskjutning på hylsans innerradie beroende på a [mm] 

a = Hylsans innerradie [mm] 

α = Längdutvidgningskoefficient [µ/˚C] 

∆t = Temperaturskillnad [˚C] 

 

Ekvation 3 

I ekvation 3 skall värmeeffekten identifieras som är endast beroende av normalkraften, 

friktionstalet och varvtalet. Hylsans ytterradie (glidytan) utsätts för belastning i en viss hastighet 

med bestämt friktionsvärde. Enligt Staffan Jacobson, Sture Hogmark får man utnyttja följande 

ekvation för att ta reda på värmeeffektsbildningen[16].  

 

Q = Effekt [W] 

ν = Glidhastighet [m/s] 

µ = Friktionskoefficient 

FN = Normalkraft [N] 

 

Dessa ekvationer har vi programmerat i en Excelmodell. En del av ingångsdatan är antaganden 

och resten är baserade på material och geometri. Resultatet av ekvationerna visas i följande 

diagram: 
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Diagram 1: 

 

Diagram 1: Max tillåten diameterutvidgning på rotorringen beroende på material och lösning. 

Materialet CR37 tillåter störst diameterutvidgning för lösningarna. Observera att lösningarna 1-

3 ger samma resultat. 

Tabell 1: Diameterutvidgningsgräns beroende på material och lösning. 

Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Lösning 4 

Material Max Δd [mm] Material Max Δd [mm] Material Max Δd [mm] Material Max Δd [mm] 

CR37 1,071 CR37 1,104 CR37 1,071 CR37 1,022 

C10C 0,751 C10C 0,774 C10C 0,751 C10C 0,717 

H6XT 0,602 H6XT 0,620 H6XT 0,602 H6XT 0,574 

C9W 0,972 C9W 1,003 C9W 0,972 C9W 0,928 

 

Max tillåten diameterutvidgningen är starkt beroende av geometrin. I diagram 1 ser vi att lösning 

4 klarar en mindre diameterutvidgning jämfört med resterande lösningar. Detta har att göra med 

rotorringens storlek i lösning 4 som är mindre än resterande rotorringar. När det gäller 

materialvalen så är det beroende av materialens tvärbrottstyrka och elasticitetsmodul. 
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Diagram 2: 

 

Diagram 2: Visar hur värmeeffekten stiger med ökad friktion och belastning. (I detta fall är 

glidhastigheten konstant). Vid analyserna har vi utgått från 5000 N i kraft resp. 0,15 i 

friktionskoefficient. 

Tabell 2: Visar värmeeffektsbildning beroende på belastning och friktion. 

Kraft [N] 2500 5000 7500 Värmeeffekt Q [W] 

Friktionskoefficient 
μ 

0,1 0,1 0,1 26,75 53,5 80,25 

0,2 0,2 0,2 53,5 107 160,5 

0,3 0,3 0,3 80,25 160,5 240,75 

 

För att se hur värmen beror av belastningen och friktionskoefficienten skissades detta upp i ett 

diagram för att få en tydligare bild av värmeeffekten (hastigheten antas vara konstant) se 

Diagram 2. Det som framgår av diagrammet är att värmeeffekten ökar med ökad 

friktionskoefficient för de olika lasterna.  
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Tabell 3: 

Tabell 3: En jämförelse av max tillåten värme mellan axel & rotorring och glidytorna för de 

olika lösningarna.(Dessa värden har beräknats enligt ekvationerna ovan). 

  Enhet Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Lösning 4 

Material typ   C10C C10C C10C C10C 

Max diameterutvidgning på 
rotorring ∆d [mm] 0,751 0,751 0,751 0,717 

Max tillåten värme mellan axel & 
rotorring [°C] 323 323 323 362 

Max tillåten värme mellan 
glidytorna [°C] 325 326 325 364 

 

I jämförelsen av max diameterutvidgningsgränsen och vilken temperatur lösningarna klarar av 

innan rotorringen havererar såg vi att den befintliga lösningen tål högre värme än den ny 

konstruerade lösningen från Robustus. 

Diagram 4 

 

Diagram 4: Max tillåten temperatur innan brott beroende på materialen CR37 & C10C mellan 

lösning 1 & 4. I följande fall tillåts max temperatur i den befintliga lösningen (lösning 4) med 

materialet CR37 att vara 515°C. 
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Tabell 4: Jämförelse mellan lösning 1 & 4 samt CR37 & C10C som material. 

  CR37 C10C 

Lösning 1 460 325 

Lösning 4 515 364 

 

I och med lösning 1-3 har samma resultat när det gäller max diameterutvidgning så har vi valt 

lösning 1 för att jämföra med det befintliga glidlagret lösning 4. I jämförelsen har vi även valt 

materialet CR37 med högst tvärbrottstyrka och det befintliga materialet C10C. I diagram 4 så 

uppnås det optimala resultatet genom att använda CR37 på det befintliga glidlagret.  

Diagram 5 

 

Diagram 5: Utvidgningsdiagram för CR37, C10C och HASTELLOY® C-276 vid olika 

temperaturer. Det framgår att längdutvidgningskoefficienten för HASTELLOY® C-276 är minst 

dubbelt så stor jämfört med CR37 & C10C. 

Tabell 5: En jämförelse på längdutvidgningskoefficient mellan tre olika material. 

Temperatur [˚C] HASTELLOY® C-276 CR37 C10C 

100 12,2 5,5 5,4 

300 12,9 5,4 5,5 

600 13,6 5,7 5,8 
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I diagram 5 ser vi att CR37 och C10C har nästan identiska längdutvidgningskoefficienter. När 

det gäller HASTELLOY® ser vi att längdutvidgningskoefficienten är minst dubbelt så stor än 

CR37 och C10C. 

Rotorringen i lösning 1 utsätts för tryckspänningar redan vid ca 60°C med det max spelet 85 μm 

som finns mellan HASTELLOY® axeln och insidan av rotorringen enligt ritningarna baserade 

på Excel-analysen. Det betyder att HASTELLOY® axeln får grepp från 60°C. Därefter blir 

greppet större proportionellt med temperaturen. Vid fortsatt temperaturhöjning så ökar 

spänningarna från insidan till utsidan av rotorringen alltså rotorring väggen. Däremot får lösning 

4 grepp vid ca 102°C vilket är mer anpassande i denna applikation med tanke på att 

arbetstemperaturen är ganska hög och den kylningstemperatur som används. 

4.2 Numeriska beräkningar FEM-analys 
I de numeriska beräkningarna vi har gjort i ANSYS har vi skapat material och importerat STEP-

filer på lösningarna. I FEM-analysen har vi försökt förverkliga miljön runt glidlagret så mycket 

vi har fått ingångsdata från kunden. När det gäller temperatur har vi baserat dessa på 

optimeringsmodellen i Excel. Dessutom en del antagande som vi var tvungna att göra. 

 

Följande punkter är angivna i de olika FEM-analys modellerna: 

 Kraft på 5000 [N] 

 Montering av komponenter vid rumstemperatur 

 Omgivningstemperatur 100°C 

 Glidlagertemperatur ca 350°C 

 Rotationshastighet 12 rpm 

 Material: CR37 i lösning 1-3 och C10C i lösning 4 

 Friktionskoefficient på 0,15 
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Här är följande resultat av FEM-analyserna: 

 

Lösning 1(modell 1): 

 

 
 

I bilderna framgår att lösning 1 får en spänning på ca 700 MPa på insidan av rotorringen. Max 

temperaturen mellan glidytorna ligger på 350˚C. 
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Lösning 2(modell 2): 

 

 
 

I bilderna framgår att lösning 2 får en spänning på ca 2200 MPa på insidan av rotorringen. Max 

deformationen ligger på ca 0,17 mm då pinnarna från axeln drar isär ringen. 
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Lösning 3(modell 3): 

 

 
I den här bilden så ser vi hur bara glidlagret kan se ut temperaturmässigt och hur mycket av 

värmen transporteras till HASTELLOY® axeln. Kylningskanalerna reducerar värmetransporten 

till axeln beroende på vad man vill ha för kylningshastighet genom kanalerna. 

 

 
I följande fall har vi väldigt höga spänningar som vi inte kan förklara hur ANSYS uppfattar. Det 

verkar som att programmet inte klarar av beräkningar av tomrum vilket det gör svårt och 

komplicerat att få en rätt analys.  
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Lösning 4(modell 4): 

 

 
 

I följande analys uppstod en maxspänning på ca 100 MPa och på insidan av rotorringen blev 

spänningen ca 70 MPa. 
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5 Diskussion 

När vi jobbade med detta projekt gick det ungefär halva tiden innan vi visste vad orsaken till 

haveriet var. Vi trodde först att det berodde på korrosion eller nötning. Det visade sig att 

glidlagret hade blivit för varmt och att axeln hade utvidgats så mycket att rotorringen havererat. 

Strax efter haveriet hade de små bitarna av rotorringen från sprickuppkomsten orsakat nötningen. 

Eftersom vi inte visste detta från början var det mycket tid som gick till spillo. Detta har gjort att 

mycket tid gått förlorat vilket lett till mindre tid att lösa det verkliga problemet som handlade om 

värme och utvidgning. 

 

På grund av tidsbrist kunde vi inte utveckla lösningarna optimalt, men vi har programmerat ett 

optimeringsprogram i Excel där fullständiga dimensioner kan beräknas fram beroende på värme, 

friktion och belastning. 

 
När analysen av det befintliga lagret var klart insåg vi att det behövdes ett material med god 

tvärbrottstyrka eller kylning utav axeln för att klara dessa förhållanden som finns i processen. 

Det som var mest förvånande som vi upptäckte under analysen var att haveriet inte alls berodde 

på för tunga laster eller korrosion utan det berodde mest på att temperaturen ökade i axeln. Detta 

ledde då till att axeln utvidgades så mycket att rotorringen havererade och det bildades 

trekroppars nötning i glidsystemet därmed bildades aggressiva nötningar. 

I och med denna upptäckt kunde alla material som var korrosionsbeständiga väljas bort eftersom 

inga spår efter korrosion hittades i glidlagret. Det kan ha funnits korrosionsmekanismer som har 

orsakat haveriet. Spåret har säkert försvunnit efter haveriet, eftersom det gått ett långt tag innan 

man har demonterat glidlagret eller upptäckt haveriet. 

Vi tror inte att pH-värdet har stor betydelse i det här fallet av den anledningen att glidlagret 

kommer vanligt upp till höga temperaturer och därmed förångas vätskan. Då blir de viktigaste 

materialparametrarna värmeledningsförmåga kombinerat med tvärbrottstyrka. 

Det finns möjligheter att lösa problemet genom att öka spelet mellan HASTELLOY® (axeln) 

och hårdmetallen (rotorringen/hylsan) till den gränsen där arbetstemperaturen kommer att ligga. 

Då behöver man styra värmen externt innan starten av skruvpressen och samtidigt hålla denna 

temperatur genom kylning eller värmning. 

Vidareutveckling av arbetet skulle ta en hel annan form om kunden kunde komma med mer 

ingångsdata i denna applikation eller om glidlagret hade kommit i början av projektet. 

Det finns ett annat alternativ där man kan använda ett värmeblockerande material för att 

förhindra temperaturöverföringen från rotorringen till HASTELLOY® axeln. Då undviker man 

axelutvidgningen i det här fallet.  
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6 Slutsats 

Glidlagrets funktion är starkt beroende av temperaturen i denna applikation just för att man 

kombinerar hårdmetaller med HASTELLOY® C-276. De är varandras motsats när det gäller 

längdutvidgningskoefficient och värmeledningsförmåga. Trots alla dessa svårigheter så möts vi 

av ett ännu svårare problem som är den begränsade tillgången på ingångsdata. 

Det finns möjligheter att kontrollera båda materialens beteende i ett och samma system med ett 

villkor där man styr temperaturförändringar i den miljön glidlagret befinner sig i och belastas. 

Robustus förslag på överdimensionering som vi har baserat våra förslag på är definitivt inte 

bättre än det befintliga glidlagret när det gäller geometrin. Detta förslag försämrar glidlagrets 

funktion eftersom det inte är gjord för att lösa just det problemet som finns i nuläget. 

Vår slutsats av analyserna är både baserade på den numeriska analysen och optimeringsmodellen 

där det framgår att man får bästa resultatet av att använda det befintliga glidlagret med CR37 

som material. Dessutom skall stor hänsyn tas till toleranserna i modell 4 beroende på glidlagrets 

arbetstemperatur. I och med att man inte kan vara 100 % säker på arbetstemperaturen så föreslår 

vi att man har större säkerhetsfaktor vid toleranssättning. 

7 Rekommendationer 

Vi rekommenderar att kunden specificerar sig mer med hjälp av sina experter även om det är en 

sekretessbelagd process så att man kan säkerställa ett robust glidlager.  

Vi rekommenderar även polering av glidytan för att minska friktionsvärme och förhoppningsvis 

öka bärighetsarean. 

Det behövs noggrannare beräkningar på toleransgränserna beroende på geometri och framför allt 

vid byte av material i kombination med HASTELLOY® C-276. 
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Bilaga 1 
 

Tabell 7: Materialegenskaper för WC-Ni. 

Volframkarbid-Nickel (WC-Ni) 

WC % by vol. 85  

Ni % by vol. 13 

Övriga % by vol. 2 

Kornstorlek Medium 

Densitet 14,6 g/cm
3 

Utvidgningskoefficient (vid 20-400⁰C) 5,1 ∙ 10
-5 ⁰C

-1 

Utvidgningskoefficient (vid 20-800⁰C) 5,5 ∙ 10
-5 ⁰C

-1
 

Hårdhet (HV3 vid 20⁰C) 1350 

Hårdhet (HV3 vid 300⁰C) 1050 

Tvär brottsstyrka (vid 20⁰C) 2600 N/mm
2 

Tvär brottsstyrka (vid 300⁰C) 2500 N/mm
2
 

Transverse rupture energy 1,8 J 

Brottseghet (KIC) 12 MN/m
3/2 

Tryckhållfasthet (vid 20⁰C) 5000 N/mm
2 

Tryckhållfasthet (vid 300⁰C) - 

0.2 % compressive proof stress 3800 N/mm
2
 

Elasticitetsmodul (E) 590 kN/mm
2 

Styvhetsmodul (G) 240 kN/mm
2
 

Poisson´s tal (ν) 0,22 

Test 1 papper 1150 

Test 2 metallskiva 520 

 

Tabell 8: Materialegenskaper för HASTELLOY®® C-276. 

HASTELLOY® (C-276) 

Densitet (ρ) 8.89 gm/cm
3 

Specific heat 427⁰C 

Smälttemperatur 1325-1370⁰C 

Värmeledningsförmåga 9.8 [W/mK] 

Elektrisk resistivitet 1300  

Värmeutvidgnings koefficient 11,2 [µm/mK] 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 

 
 

Figur 12: Arbetsprocess för att uppnå mål baserade på kraven. 
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Bilaga 6 

 
Fig. 1: Viktfördelningen av axeln. 

 
Figur 2: Sprickbildning på rotorringen. 

 

Figur 3: Demonstration av värmeflödes 

riktning och värmekoncentration. 
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 Figur 4: Friktionsvärme mellan ytorna. 

 

 

Figur 5: Trekroppars abrasion.   Figur 6: Glapp i glidlagret. 
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Figur 7: Mikroskopisk förstoring (50x). 

 
Figur 8: En försliten yta av hårdmetall (C10C). 
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Bilaga 7 

Lösning 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A3: En sammanställning av statorring, rotorring, axel och statorhållare.  

 

 

 

 

Figur A1: Rotorringen på Robustus förslag. Figur A2: Statorring med helixsspår för 

lättare kylning samt bortförande av 

partiklar. 
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Bilaga 8 

Lösning 2 

 
Figur B1: Rotorring i lösning 2 med 16 pinnar för att överföra axelrotationen till rotorringen.  

 
Figur B2: Statorring till lösning 2 med 3 invändiga och 21 utvändiga spår, samt 3 liv. 
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Bilaga 9 

Lösning 3 

 
Figur C1: Rotorring till lösning 3 med 15 genomgående hål för att kunna ledabort värmen innan 

den når axeln. 

 
Figur C2: Statorring till lösning 3 med 3 invändiga och 21 utvändiga spår samt 3 liv. 
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Bilaga 10 

Lösning 4 

 
Figur D1: Sammanställning av statorring, rotorring samt axel. 

 

Figur D2: Rotorringen till lösning 4. Figur D3: Statorringen till lösning 4 med 

helixsspår för att kunna kyla och ledabort 

partiklar. 

 


