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Sammanfattning 

Detta projekt gick ut på att utföra ett möjligt underhållsschema för ScandBook i Falun. Innan dess 

hade akuta reparationer skett då en del lager gått sönder utan föraning på transportlinan. Genom 

undersökningar som värmekamera, mätklocka, okulärbesiktning m.m. kunde ett beslut fattas om 

huruvida detta gick att genomföra. Det behövde inte innebära reparationer utan även utbyte av 

lager, bultar, upphägningar m.m.  
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Inledning 

Bakgrund 

Scandbook är ett boktryckeri som tillverkar flertals olika böcker i mindre upplagor. 

Specielt anpassade maskiner med maskinelement som inte är standardiserade, ex. 

kullager, har beställts för att klara av produktionen. Byten av reservdelar har kostat en 

hel del tid och pengar samt brandrisken har varit överhängande då ex. en del lager varit 

utsatta för hög friktion (små metallflisor som lägger sig i smörjfilmen ex.) och har bränts 

sönder (utmattning). 

Maskinkonstruktions-, maskinelements- samt elkraftteknikskursens  kunskaper om ritteknik, 

remspänningar, kullager och om elmotorers utväxling & styrka kommer användas för att 

klara av detta. 

Detta kan ge möjlighet till ett nytt underhållsschema. 

Uppgift 

Utreda om det går att utföra följande: 

 Ersätta eller begränsa antalet maskinelementstyper.

 Begränsa användningen av maskinelementstyper.

 Lägga till andra maskinelementstyper.

Efter detta ska nästa uppgift utföras: 

 Införa värmekameraobservationer som en del i underhållsarbetet.

 Anteckna maskinelementens positioner.

Syfte 

Lära sig vad ett nära samarbete mellan fabrikören och tillverkaren innebär samt vad ett 

underhåll kan innebära. 

Avgränsning 

Värmekamerans upplösning på bilderna, skyddsplåtar samt givare som slår till då dessa 

tas bort. 

Metod 

Mäta, fotografera m. värmekamera, bläddra i underhållsmanualer efter reservdelar, 

demontera skyddsplåtar (dem man kommer åt) samt föra god kommunikation med 

underhållsansvarige. 

Kravspecifikation 

Maskinerna ska kunna klara av att ”köras för fullt” under en kort period för att sen 

stanna för byte av boktryck på så kort tid som möjligt. Alla mätningar & observationer 

måste göras samtidigt för att få så bra mätvärden som möjligt. 
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Genomförande 

Allmänt om värmekameror 
Värmekameran mäter och avbildar objektets infraröda strålning som sänds ut och via 

yttemperaturen kan en funktion skapas av detta för att fastställa temperaturen. 

I princip kör värmekameran som jag använt helt automatiskt, men det finns en del parametrar som 

måste matas in: 

 Objektets emissivitet

 Reflekterad temperatur

 Avstånd till objektet

 Fuktighet

 Atmosfärens temperatur

Däremot är det inte helt felfritt att köra med en värmekamera. Exempelvis påverkan från andra 

heta/kalla källor. Följande felkällor finns: 

 Reflekterad temperatur från andra föremål hos objektets yta.

 Svårt att se lagret då en hel del metalliska ytor dyker upp => Många ställen med låg emissivitet.

Leder värme bra.

 Mätning på objekt med låg emissivitet med högt temperatur mässigt reflekterande ytor omkring

sig.

 Objektet står på ett varmt ställe där vattenånga lätt passerar.

Det finns olika slags lösningar på dessa problem. Idealet är att föremålet står helt ensamt utan yttre 

påverkan, men då detta inte till fullo är möjligt får man ta till vissa saker: 

 Ett vitt papper som hjälpmedel gör att objektets reflektion endast sänds ut till sig själv.

Samtidigt kan nästan ingen yttre reflektion komma på objektet.

 God ventilation i lokalen.
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Värmekameraobservationen 

Okulärbesiktningen 

Det första som jag gjorde var en okulär besiktning. Jag lånade en mätklocka från verkstaden på 

underhåll och via denna gjorde jag stickprov på alla transportbanors rullande band. Om det slog för 

högt och såg ut som mycket konstiga värden, noterades detta osv. Alla transportbands axlars 

uppsättning skissades upp (Figur 0 – 2-3). I de flesta fall var lagren isatta innuti axlarna, precis som 

om de vore tjockväggiga rör. Detta ritades till slut upp i AutoCad2009. 

En axel som driver ett antal remmar är utformad såhär vanligtvis: 

Axeln, sett på längden. 

En del saker som upptäcktes då man undersöker axlar med mätklocka var följande: 

I. Axelns utformning kan ha blivit konisk, vilket märks då mätklockan slår snabbt mellan ett 

visst värde (stora utslag). 

II. Större vibrationer från godset som lagret sitter i får visaren att slå runt.

III. Axlar som är svårnådda, där ex. bandet är ojämnt i sidled gör mätningen svår då det slår

mot mätklockan.

IV. Bräcklig yta.

Flödesschemat 

För att jag skulle få en bild av hur fotograferandet skulle gå till, gjordes en skiss av transportbanden, 

hur de var placerade och hur flödet fungerade (Figur 0 - 1). Detta gjordes på papper och slutligen 

med AutoCad2009. 

Transportanordningarna 

De flesta lager var uppspända med en del enkla bältanordningar, men trots det behövdes det 

ritningar på vart dessa lager satt i dem. Ritningar och numreringar på lagren uppfördes var efter som 

transportbanden fotograferades (Figur 1 t.o.m. 5). I AutoCAD2009 gjordes slutligen alla ritningarna. 

I. Misstänkt form IV. Bräcklig yta.
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Fotograferandet 

Fotograferandet av lagren var ganska svårt (Observation 1 t.o.m. 4). Nämnt tidigare, ska en del 

parametrar matas in för att få bra temperatur. I de flesta fall var det själva mattan som driver bandet 

som reflekterade på plåtytorna så pass att bilden registrerade på tok för höga temperaturer. Lagren 

var gjorda av stål i de flesta fall, varav låg emissivitet behövde användas under fotograferandet. 

Avskärmning av lagren, för bättre reflekterad temperatur, var oftast inte möjligt. En emissivitet för 

oxiderad yta hos stål fick duga med rumstempererad reflektionstemperatur. 

Där bandet svängde en del, var det mycket svårnådda lager. Kamerans minsta yta som kunde 

observas var dessutom på 6x6 mm och det som skulle fotas var lagren som hade knappt dessa stora 

mått. Genom att fotografera halvt på ett varmt ställe på axeln och ena på lagret, kunde ett hyfsat 

medelvärde fås fram. 

Redigering av värmekamerabilderna 

Bilderna som tagits var ännu inte färdigställda. Dessa behövdes ställas in på dess parametrar för att 

få den önskade temperaturen som söktes på lagren. Genom programmet QuickReport av FLIR 

Systems gjordes en hel del redigeringar. Detta program kunde även skapa anständiga rapporter av 

bilderna som tagits. De bilder som tagits visade sig ha rätt så dålig upplösning och för att få bra bilder 

fick man lov att ändra hela seendet för tydligare gränser, exempelvis rött seende, regnbågseende 

m.m. 

Väl på plats med kameran togs alla bilder tydligt med alla slags temperaturdifferenser. 

Bra skärpa men ej synligt fokus på 

metalliska ytor. 

Sämre kamera bild, med med mer fokus på axeln för 

lagret. Märk noggrant den metalliska ytan i fokuset. 

Bild med halvbra skärpa och bra 

fokus på de metalliska ytorna. 

Bara metalliska ytor i fokus. Typisk bild där en hel 

del reflektion dyker upp. 
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Beteckningarna 

En viktig sak som skulle tas reda på var kullager beteckningarna. SKF kullager katalog hade de flesta 

lagren som jag stötte på, varav detta var väldigt viktigt. På verkstaden för underhåll lånade jag 

ficklampa och diverse verktyg för att ta isär skyddsplåtar på vissa ställen. De lager som inte kunde 

spåras upp, fick sökas på webben efter. 

Bestämning av maxtemperatur 

Alla lager kunde inte beräknas, då det skulle ta en evighet att göra detta. Lyckligtvis hade alla lager 

nästan samma temperatur och ett medelvärde kunde dras på så vis. Genom att rada upp alla 

temperaturer i ett excel blad togs medelvärde samt diagram fram (Diagram 1 t.o.m. 5). 

Allmänt om limbindaren 
På många ställen satt det för många skyddsplåtar med tanke på hur harmlös driften faktiskt var. 

Motorernas remmar var en aning slitna och utnötta. De bestod av gummi med ingjutna stålvajrar. 

Dammet från dem slitna remmarna hade en rostliknande färg. En bakgrund till detta, kan ha varit att 

dammet från limmbindaren innehöll papperfibrer och limm och detta var rätt så fuktigt. Limmet var 

vattenbaserat, vilket förvisso kan ses som bra ur miljösynpunkt. För att få en bra limmad bokrygg 

krävdes en del limm och inte alltför ofta drog sig extra papperfibrer in i limmet och strök av sig på 

transportbanden. I sin tur ledde till en salig dammblandning som lades sig på alla lager, elmotorer 

m.m.  

Dammbildning på kullagret. 
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Beräkningar 

Motorn: 

Det första som gjordes inför beräkningarna, var att ta reda på motorernas data, vilket kunde fås via 

typskyltarna.  

Drivningen 

En viktig sak att veta är vad för utväxling som önskas fås; Moment eller fart? Som motorn tycks visa, 

är det moment man velat ha och utväxlingen till transportbandet är förhållande 1:1 i princip. Dock 

måste man ta i akt att förluster förekommer då remmarna som driver allt har en viss 

friktionskoefficient. Syftet med denna formel var att få reda på vad    var i vissa fall. 

  där  

Kullagren 

De maskinelement som funnits intressanta var kullager. Varje kullagertyp har en viss formel för att 

kunna beräkna livslängd med. 

Nominell livslängd (miljoner varv):   Driftstimmar: 

Valet av kullager kan visas upp som en matris som i konstruktionsmetodiken skulle kunna liknas vid 

som en ”basic decision matrix” fast utan samlat resultat och referens (Matris 2). De kullagertyper 

som dök upp under tidens gång var följande: 

Enradigt spårkullager: 

Ekvivalent dynamisk lagerbelastning: 

   då  

   då    där e tas reda på genom ”Beräkningsfaktorer för enradiga spårkullager”. 

Tilläggsbeteckningar ska tas hänsyn till. 

Axiell bärförmåga: 

Tvåradiga vinkelkontaktkullager: 
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Ekvivalent dynamisk lagerbelastning: 

   då  

   då    där e,    och    hämtas ur tabell. Lagrets serie måste tas reda på för 

detta. 

Enradiga cylindriska rullager: 

Dynamisk axiell bärförmåga:  

Ekvivalent dynamisk lagerbelastning: 

   då  

   då    där e och Y är gränsvärden för lager i specifik serie. 

Sfäriska kullager: 

Ekvivalent dynamisk lagerbelastning: 

   då  

   då    där e,    och    finns i produkttabellen. 

Tilläggsbeteckningar ska tas hänsyn till. 

SKF nominella livslängd 

Den livslängd som justeras efter drifttemperatur är just SKF nom. livs. Med denna formel kan man 

antingen få en längre eller en kortare livslängd. 

SKF nom. livs. milj. varv:     Drifttimmar:  

Under rubriken ”SKF livslängdsfaktor     ” tas    reda på i tabell för ”Värden för faktorn    ”, 

förutsatt att man vet tillförlitligheten för lagret. För att uppskatta      krävs bla ett förhållande 

mellan dynamiska belastningsutmattningstalet och dyn. belastningstalet. Detta multipliceras med 

renlighetsfaktorn och då fås värden på en axel. Nästa steg är att ta reda på förhållandet mellan 

minsta möjliga kinematiska och riktiga viskositeten. Dessa baseras på varvtal, typ av standardiserad 

smörjfilm och till sist, drifttemperaturen. Då fås ett värde som används på en redan utritad kurva och 

värdet för sista axeln fås då fram vilket är vårt sökta     . Alltså kan man konstatera att värdet för 

 fås fram via uppskattning, mera än beräkningar. 
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Resultatet 
De flesta lager fick otroligt lång livslängd (Tabell 2) men trots detta hade lagren gått sönder på något 

vis. Misstankar om fabrikationsfel, fel oljor m.m. kan försämra livslängden. Om förhållandet mellan 

de olika dynamiska krafterna och förhåll.mellan de olika viskositeterna låg på ½ började en hel del 

saker att ske.       försämrade livslängden med 1/10 och neråt, vilket är ett ganska stort gap. 

Sfäriska lager och en del spårkullager håller en högre temperatur än vad som brukar visas från ytan.  

Ur konstruktionsmaterialsynpunkt, kan en del lager varit dåligt gjorda redan från början, varav 

hållfastheten inte stämmer heller, vilket inte förbättrar läget direkt. Med tanke på att tillverkarna 

inte var bland dem bästa att spåra, så kan en del saker ha gåtts runt. En del legeringar kan ha haft 

föroreningar i sig som koppar i stål exempelvis, vilket gör stålet sämre formbart.  

Från konstruktionsmetodiken tycks det att motorernas upphägning var dålig. Direkt infästning i 

stativet som håller upp bandet gör ingen alls slags fjädring, utan skapar mer vibrationer. Dock har 

ingen större fördjupning skett i just denna del, utan endast noterats. 

Alltså för att få en hyfsat ”verklig” bild av läget, antog jag fabrikationsfel, fel oljor, högre 

remspänningar, +20 på drifttemperatur, högsta radiella kraft som motorerna klarade av att ge och 

högre axiella krafter som verkar från sidan orsakat av motorerna & bandens slirning. Högsta 

hastighet på bandet antogs även. Trots detta påslag, tycktes livslängden bli oändligt lång. 

Lager 2203 & 2204 var lite osäkert på vad för slags lager de egentligen var. 2 olika val fanns och det 

var sfäriska kullager & cylindriska rullager. Med tanke på att dessa lager driver en axel som endast tar 

krafter raidellt, antogs cylindriska rullager. US204G2 var svårt att identifiera och antogs som ett 

30204 lager, vilket är ett lager med koniska rullager. Värdena stämde inte riktigt, men lagret kan ses 

som ersättare till detta som ska kunna passa i samma anordning. Allmänt används koniska rullager i 

lagerhus för att stödja upp axlar som tar upp radiella och axiella krafter utan förskjutning. 

De lager som bytts ut, hade ersatts med FAG lager från Tyskland istället. Tillverkaren av hela 

transportlinan var KOLBUS (Figur 2 t.o.m. 5) och dessa fungerade mer eller mindre som 

underleverantörer för reservdelar till deras egna maskiner. Alltså, när någonting gick sönder och 

företaget som köpt maskinen från dem inte kunde finna lämpliga reservdelar, vände man sig till 

KOLBUS för hjälp med detta. Nya delar kunde tas fram för ett mycket högre pris gentemot 

standarddelarna som kunde teoretiskt fåtts fram, men att skapa helt nya egna stativ, skyddsplåtar 

och nya axlar som passar lagren är inte heller någonting önskvärt. 
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Diskussion 
Att vara ständigt beroende av en återförsäljare är en aning jobbigt och stressigt. Snabba lösningar 

finns, men bra standarder på reservdelarna som används för maskinerna är inte alltid av det bästa. 

Ironiskt nog tycks det vara billigare att köpa rätt sak på rätt plats, exempelvis kullager från SKF istället 

för KOLBUS.  

Men vad är det som tas betalt för? KOLBUS servicepersonal vill ju ha lön och denna sida av företaget 

är knappast den som man egentligen inte vill sälja hur mycket tjänster som helst av pga omkostnader 

då en del lösningar ter sig som komplexa och dryga. KOLBUS tillverkar trots allt maskiner för den 

producerande industrin, inte reservdelar.  

Egentillverkade reservdelar är idealet, men ett företag som tillverkar böcker vill knappast förknippas 

med att vara en mekanisk verkstad som dessutom företaget inte är specialiserat på? Ett flertal 

direkta reparationer blir till följd av att företaget ska hålla en viss trend och de tjänster som behövs 

hyrs in istället. I och med att företaget vill börja generera egna lösningar, brukar egna 

underleverantörer dyka upp, ingenjörsteam bildas och arbetsscheman med planerade underhåll 

läggas upp alltmer av. 
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Slutsats 
Det första som skulle gå sönder är elmotorerna pga överhettning och lager, kuggar till dess utväxling 

m.m. skulle ryka först. Stativet kommer släppa motorn i samma ögonblick, då dess skruvar mer eller 

mindre vibreras ur eller till och med sönder i gängorna. Axiella krafterna som verkar på lagrena som 

är placerade på axeln för drivingen kommer ta skada först då, men då denna slags händelse inte 

verkar så trolig, lades nu lagerberäkningarna nu ner. 

Limbindarens transporter och bearbetningar under drift tycks vara mycket harmlösa alltså och det 

som skulle fokuseras på vore att byta ner sig från högkvalitativa lager och skruvar till billigare 

varianter av dessa. Studerar man Matris 2 kan man se att just spårkullager dominerar de behov som 

behövs. Inga stora axiella krafter verkar särskilt, ingen snedställning förekommer särskilt, vilket gör 

att spårkullager kan lätt ersätta alla övriga lager, förutom de som tar upp större axiella krafter, 

förstås. De kan kapslas in för att slippa damm och kräver ett varvtal som är betydligt högre än vad 

driften faktiskt utgör för att hinna ta stryk. 

Det som går att utföra är att de kullager märken som misstänks ha fabrikationsfel byts ut mot annat 

märke. Värmekameran kan uttnyttjas för elcentraler, koll av limmets temperatur samt 

tryckförändringar i ledningar på systemet hos ScandBook. 
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Webben: 

 Lagerhuset som håller i 30204,

http://www.bearingstation.co.uk/Products/Bearings/Radial_Ball_Bearing-

Self_Lube/Cast_Iron_Flange_Bearing_Unit/ST20.

 Bekräftelse av lagerhus till 30204, http://www.ahrinternational.com/bearing_lookup.htm,

sökord ”ST20”.

 Beräkning av & fakta om 30204 via SNR, https://www.snr-bearings.com/catalogue/fr/en-

en/index.cfm?page=/catalogue/home/industry&method=SD.productDetail&id=US204G2.

http://www.bearingstation.co.uk/Products/Bearings/Radial_Ball_Bearing-Self_Lube/Cast_Iron_Flange_Bearing_Unit/ST20
http://www.bearingstation.co.uk/Products/Bearings/Radial_Ball_Bearing-Self_Lube/Cast_Iron_Flange_Bearing_Unit/ST20
http://www.ahrinternational.com/bearing_lookup.htm
https://www.snr-bearings.com/catalogue/fr/en-en/index.cfm?page=/catalogue/home/industry&method=SD.productDetail&id=US204G2
https://www.snr-bearings.com/catalogue/fr/en-en/index.cfm?page=/catalogue/home/industry&method=SD.productDetail&id=US204G2
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Moment \Vecka 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Inledning av projekt – 
Problemidentifiering 

X X 

Filmning m. värmekamera X X X X 

Studera via film belastningar – 
Antecknar temp. & datum, 
Excelarbete 

X X X 

Rita upp graf på temp. diff under 
dygn – Excelarbete 

X X X 

Uppskatta livslängden – Enklare 
hållfasthetsberäkningar beroende 
på maskinelementstyp 

X X X 

Jämför m. tillverkaren – Datablad 
på maskinelementstypen 

X X X 

Konstruktionsmetodik – 
Brainwriting, morfologisk matris, 
konceptgenerering, 
konceptutvädering samt beslut om 
slutgiltigt koncept 

X X X 

Rapportskrivning – 
Loggboksskrivande m.m. 

X X X X X X X X X X X 

Tidsplaneringen 
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Figur 0-2 

Figur 0-3 

Figur 0-4 

Figur 0-1 
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Figur 1-2 

Figur 1-1 



19 

Erik Ferdeen 
erife671@student.liu.se 

Figur 2 
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Figur 3 

Figur 4-1 

Figur 4-2 

Figur 5 
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 Matris 2 

Egenskaper / Koncept Spårkullager, 

enradigt 

Vinkelkontaktkullager, 

tvåradigt 

Cylindriska 

rullager, med 

hållare 

Sfäriska 

kullager 

Koniskt hål N/A N/A N/A Ja 

Skyddsplåtar eller 

tätningar 

Ja Ja N/A Ja 

Självinställande N/A N/A N/A Ja 

Självsammanhållande Ja Ja N/A Ja 

Isärtagbara N/A N/A Ja N/A 

Endast radiell 

belastning 

+ + + + + + 

Endast axiell belastning + ↔ + ↔ - - - 

Kombinerad belastning + ↔ + + ↔ - - - 

Momentbelastning - + - - - - 

Höga varvtal + + + + + + + + + 

Stor löpnoggrannhet + + + + + + + + + 

Stor styvhet + + + + - 

Tyst gång + + + + + + + + 

Låg friktion + + + + + + + + + 

Kompensation för 

snedställning under 

drift 

- - - - + + + 

Kompensation för 

usprungliga 

uppriktningsfel 

- - - - + + + 

Styrlager + + ↔ + + ↔ - - + ↔ 

Frigående lager + + + + + + 

Krav på axiell 

förskjutning inne i 

lagret 

- - - - + + + - - 
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Diagram 2 
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Diagram 1 

Diagram 3 

Diagram 4 

Diagram 5 
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Observation 4 

Tabell 0 - 2 
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Tabell 2 – 1-1 
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Tabell 2 – 2-1 


